
DAHİLİYE YANDAL DENEME 2020 

1. Koroner arter hastalığı olan 64 yaşında erkek hasta atorvastatin ve aspirin tedavisine rağmen

kalıcı ancak stabil efor anjinası ile başvurmaktadır. Hastanın mevcut kan basıncı 144/78 mm

Hg, kalp hızı sinüs ritim, 80/dakika atım ve açlık LDL kolesterol seviyesi 68 mg/dL'dir (referans

aralığı, <130). Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bu hasta için en uygunudur?

A) Metoprolol

B) Lisinopril

C) İsosorbid mononitrat

D) Losartan

E) Diltiazem

DOĞRU CEVAP A 

Açıklama: Aspirin ve bir statine ek olarak, semptomatik koroner arter hastalığı olan bir hasta 

için rutin olarak önerilen ilaç tipi bir beta-blokerdir. 

Beta-bloker, semptomatik koroner arter hastalığı, özellikle eşlik eden hipertansiyonu olan 

hastalar için birinci basamak tedavidir. Beta-blokerler kan basıncını, kalp atış hızını ve 

miyokard kontraktilitesini azaltarak miyokardiyal oksijen ihtiyacını azaltır. 

Beta-bloker anjinayı yeterince kontrol etmiyorsa, uzun etkili nitratlar (izosorbit dinitrat ve 

izosorbit mononitrat gibi) ve kalsiyum kanal blokerleri (diltiazem gibi) ilave edilebilir. 

Anjiyotensin dönüştürücü-enzim inhibitörleri (lisinopril gibi) ve anjiyotensin-reseptör 

blokerleri (losartan gibi), hipertansiyonu veya sol ventrikül disfonksiyonu olan koroner 
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hastalığı olan hastalarda yararlı yardımcı tedavilerdir, ancak anti-anjinal ajanlar değildir. Kan 

basıncını düşürücü etkilerinden bağımsız olarak miyokard enfarktüsü insidansını azaltıp 

azaltmadıkları tartışmalıdır. 

2. Yirmi bir yaşındaki erkek hasta, egzersiz yaparken yeni gelişen nefes darlığı ve hafif göğüs

ağrısı şikayetiyle başvurmaktadır. Soygeçmişinde ailede erken yaşta ani kardiyak ölüm öyküsü

olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde sternum sol kenarı boyunca duyulan, boyuna yayılım

göstermeyen 3/6 şiddetinde sistolik üfürüm saptanıyor. Üfürümün hafif tempolu bir yürüme ile

şiddetlendiği ve karotis nabzının çift tepeli olduğu belirleniyor.

Bu hasta için en olası tanı asagıdakilerden hangisidir? 

A) Trikuspid kapak darlığı

B) Restriktif kardiyomiyopati

C) İleri aort valvüler yetmezliği

D) Dilate kardiyomiyopati

E) Hipertrofik kardiyomiyopati

DOĞRU CEVAP E 

Açıklama: 

Hipertrofik kardiyomiyopati, Mendel’in otozomal dominat geçiş kuralları uyarınca kalıtımsal 

olarak edinilir ve her biri, kasılma, yapılandırma veya düzenleyici işlevlere sahip kalın ve ince 

liflerden meydana gelen kalp sarkomerinin protein elemanlarını kodlayan 10 genden herhangi 

birinin mutasyonu sonucunda ortaya çıkar.  
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• Hipertrofik kardiyomiyopati en yaygın kalıtsal kalp hastalıklarından birisidir (her 500 kişiden 

≈1’ini etkilemekte) ve genç atletlerde ani kardiyak ölümün bir numaralı sebebidir. 

• Sarkomer proteinlerini kodlayan birçok gende mutasyon sonucu meydana gelen heterojen bir 

bozukluktur (ör. beta miyozin ağır zincir, troponin). Kalıtım, değişken penetrans gösterse de, 

öncelikle otozomal dominanttır. Klinik fenotip değişkenliğini açıklayacak 150’nin üzerinde 

mutasyon tanımlanmıştır. 

• HKMP ile ilişkili en önemli anormallik, hipertansiyon veya aort stenozu gibi bir sebep yokken 

ortaya çıkan sol ventriküler hipertrofidir. Sol ventrikül hipertrofisinin bozukluğunun derecesi 

değişkendir: hafif hipertrofi (13-15 mm) veya aşırı miyokardiyal kalınlaşma (30-60 mm) 

görülebilmektedir. 

• En yaygın gözlemlenen patern anterior interventriküler septumda asimetrik kalınlaşmadır (= 

asimetrik septal hipertrofi). Bu patern, klasik olarak, mitral kapak sistolik anterior 

hareketi (SAM) ve dinamik sol ventrikül çıkış obstrüksiyonu (LVOT) ile ilişkilidir. Buna 

rağmen, vakaların çoğunda (%75) hipertrofik kardiyomiyopati sol ventrikül çıkış obstrüksiyonu 

ile ilişkili değildir (bundan ötürü isim HOKMP’den HKMP’ye değiştirilmiştir). 

• Sol ventrikül hipertrofisinin diğer daha az yaygın paternleri arasında konsantrik hipertrofi 

(%20) ve apikal hipertrofi (%10) bulunmaktadır. 

Patofizyoloji Ve Klinik Özellikler 

Hipertrofik kardiyomiyopatinin klinik belirtilerinden aşağıdaki süreçler sorumludur: 

• Sol ventrikül çıkış yolunda dinamik obstrüksiyon. 

• Bozulmuş gevşeme, dolum ve hipertrofik sol ventrikül sonucu meydana gelen sol ventrikül 

diyastolik disfonksiyonu (sıklıkla artmış dolum basınçları ile ilişkili). 

• Duvarların kalınlaşması ve lümenlerin daralması sonucu anormalleşen intramural koroner 

arterler. 
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• Elektriksel impulsların anormal iletilmesine yol açan ve aritmi gelişimini kolaylaştıran, karışık 

ve dezorganize sol ventrikül yapısı (hücresel dizi). 

Bunlar, aşağıdaki klinik belirtiler ile sonuçlanır: 

• Yorgunluğa bağlı senkop veya presenkop – bu belirti ani kardiyak ölüm potansiyeli taşır. Sol 

ventrikül çıkış yolunda obstrüksiyon ± ventriküler disritmiyi düşündüren en endişelendirici 

belirtidir. 

• Sol ventriküler disfonksiyona bağlı pulmoner konjesyon bulguları (ör. efor dispnesi, halsizlik, 

ortopne, paroksismal noktürnal dispne). 

• Göğüs ağrısı – talebin artması (miyokard duvarlarında kalınlaşma) ve sunumun azalmasına 

(anormal koroner arterler) bağlı tipik anjina ağrısı olabilir. 

• Supraventriküler ve ventriküler aritmilere bağlı çarpıntı. 

Elektrokardiyografik Anormallikler 

• Prekordiyal voltaj artışı ve non-spesifik ST-T anormallikleriyle sonuçlanan sol ventriküler 

hipertrofi. 

• Asimetrik septal hipertrofi, lateral (V5-6, I, aVL) ve inferior (II, III, aVF) 

derivasyonlarda derin, dar (“hançer benzeri”) Q dalgaları oluşturur. Q dalga morfolojisi 

farklı olmasına rağmen – hipertrofik kardiyomiyopatide septal Q dalgalarının süresi < 40 ms 

iken infarktüste Q dalgalarının süresi tipik olarak > 40 ms’dir – eski miyokard infarktüsünü 

taklit edebilir. 

• Sol ventriküler diyastolik bozukluk, sol atriyal genişleme bulguları (“P mitrale”) ile birlikte 

kompensatuvar sol atriyal hipertrofiye yol açabilir. 
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• HKMP ve Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu arasında bir ilişki vardır: bir çalışmada 

WPW’ye ait EKG bulguları HKMP’li hastaların %33’ünde görülmüştür. Her iki durumla 

birden ilişkili en az bir genetik mutasyon tanımlanmıştır. 

• Atriyal fibrilasyon ve supraventriküler taşikardiler yaygındır. Ayrıca ventriküler disritmiler de 

görülüp ani ölüme sebebiyet verebilir. 

Amerika ve Avrupa Kardiyoloji Dernekleri HCM Olan Hastalarda Risk Sınıflandırması 

• Majör risk faktörleri: Kardiyak arrest öyküsü, spontan sürekli veya sürekli olmayan VT ailede 

ani kardiyak ölüm, senkop, sol ventrikül duvar kalınığının 30 mm veya daha fazla olması ve 

egzersize anormal kan basıncı yanıtının olmasıdır. 

• Olası risk faktörleri ise; AF, miyokard iskemisi, sol ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu, 

yüksek riskli mutasyonlar ve yarışmalı sporlardır. 

• Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve egzersiz intoleransı semptomlarının ciddiyeti ani ölümle ilişkili 

bulunmamıştır. Seçilmiş hastalarda tek bir majör faktör ICD takılması için yeterli kabul 

edilmekle beraber mutlak risk değerlendirilmesi henüz mümkün değildir. 

Tedavi 

• Gradiyenti olan hastalara; β-blokerler 

• Gradiyenti olmayan hastalara; KKB (verapamil) 

• Digoksin, diüretik, nitrat ve vazodilatör ilaçlar  kontrendikedir.  

• Kalıcı pace-maker implantasyonu yararlı olabilir. 

Cerrahi Tedavi 

• Septal miyotomi, miyektomi, mitral kapak replasmanı 

• Not: Genç atletlerde ani ölümün en sık nedenidir. 
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• Spinal anestezi kontrendikedir. 

3. Hipertansiyon öyküsü olan 73 yaşında erkek hasta 2 haftadır eforla progresif dispne şikayeti ile 

başvurmaktadır. 30 paket/yıl sigara içme öyküsü olan hasta 5 yıldır sigara kullanmıyormuş. 

Başlangıçta sadece orta derecede eforla dispnesi olan hastanın (örneğin merdiven çıkma), ancak 

daha sonra minimal aktivite ile de efor dispnesi olduğunu belirtiyor. Bu sabah, minimal aktivite 

ile 20 dakikalık iki dispne atağı geçirdiğini belirten hastanın göğüs ağrısı, öksürük veya hırıltı 

şikayetleri olmadığı öğreniliyor. Hasta amlodipin, metformin ve simvastatin kullanmaktadır. 

Fizik muayenesinde istirahat halinde rahat görünürken, kalp hızı dakikada 85/dakika, kan 

basıncı 115/75 mm Hg, solunum hızı 20/dakika, istirahatte oksijen satürasyonu %95'dir. Her 

iki akciğerde de bibaziler raller bulunmaktadır. Hastanın serum troponin-T seviyesi normaldir.  

 

Mevcut bulgular ile bu hastada aşağıdaki tanılardan hangisi daha olasıdır? 

A) Akut perikardit 

B) Pulmoner emboli 

C) Kronik obstrüktif akciğer hastalığının alevlenmesi 
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D) Kararsız angina 

E) Aort diseksiyonu 

DOĞRU CEVAP D 

Açıklama: Eforla dispnesi olan ve olası bir ST segmenti ile birlikte V2 ve V3 derivasyonlarında 

derin, simetrik T dalgası inversiyonları olan bir hastada en olası tanı kararsız anginadır. 

Miyokard iskemisi ile uyumlu semptomları olan bir kişide, düz bir ST segmentinin eşlik ettiği 

V2 ve V3 derivasyonlarında derin, simetrik T dalgası inversiyonlarının elektrokardiyografik 

(EKG) kanıtı proksimal sol ön inen koroner arterin kritik stenozunu düşündürür (Bu EKG 

paterni ve ilişkili koroner stenoz genellikle Wellens sendromu olarak adlandırılır). Hastanın 

klinik prezentasyonuyla birlikte EKG kanıtı, yüksek riskli koroner arter hastalığı olan kararsız 

anjinayı gösterir. Koroner anjiyografi ve tedavi dahil istem değerlendirmesi yapılması 

gerekmektedir. 

Bu hastanın sunumu ve EKG bulguları, dispnesinin nedeni olarak akut perikarditi 

önermemektedir. EKG kanıtı, akut perikarditli hastalarda yaygın olarak görülen yaygın 

değişiklikleri, yani ST segment depresyonu gösteren aVR dışındaki tüm derivasyonlarda ST 

segment yükselmesini içermez. Semptomların başlangıcında, PR segmenti depresif görünebilir. 

Pulmoner emboli olan hastalarda, EKG bulguları genellikle nonspesifik olduğundan, kardiyak 

veya pulmoner hastalık öyküsü olmadığında EKG en yararlıdır. Her ne kadar masif akut 

pulmoner emboli, anterior epikardiyal iskemik paternte prekordiyal derivasyonlardaki negatif 

T dalgaları ile ilişkili olsa da, klinik olarak bu hastanın semptomları kararsız angina ile daha 

tutarlıdır. 

Bu hastanın başvuru semptomları, azalmış nefes sesleri ve balgam üretimi ile ilişkili kronik 
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obstrüktif akciğer hastalığının alevlenmesi ile uyumlu değildir. 

Bu hastanın bulguları aort diseksiyonu ile uyumlu değildir. Aort diseksiyonu olan hastaların 

çoğunda göğüs ağrısı görülür ve bazılarında senkop vardır. 

 

4. 34 yaşında erkek hastaya Graves hastalığı teşhisi konulup ve metimazol tedavisi başlanmıştır. 

Dört hafta sonra, metimazol tedavisini tarif edildiği şekilde almasına rağmen hasta çarpıntı, 

terleme ve artmış bağırsak hareketleri nedeni ile başvurmaktadır. Kalp yetmezliği, 

tromboembolizm veya tip 2 diyabet öyküsü olmadığı öğreniliyor. Kalp atım hızı düzensiz olup 

116/dakika ve kan basıncı 126/75 mmHg'dir. Fizik muayenesinde deri terli ve istirahat tremoru 

saptanıyor. Tiroid muayenesinde tiroidin hassas olmadığı ama hafifçe büyük olduğu saptanıyor. 

Proptozis ise saptanmıyor. Elektrokardiyogram aşağıdaki gibidir (Şekil):  

 

Beta-bloker tedavisine ek olarak aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisi bu hasta için 

uygundur? 

A) Ticagrelor 90 mg/gün 
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B) Warfarin İNR 2-3 düzeyinde tutacak şekilde başlanması 

C) Ek tedaviye gerek yok 

D) Aspirin 81 mg/gün 

E) Düşük moleküler ağırlıklı heparin başlanması 

DOĞRU CEVAP C: 

Açıklama: Hipertiroidizm ile ilişkili atriyal fibrilasyonu olan ve başka tromboembolik risk 

faktörü olmayan bir hastada antikoagülasyon tedavisi gerekmez. 

Kanıtlar, tirotoksikoz ve atriyal fibrilasyonu olan hastalarda embolik riskin diğer inme risk 

faktörlerinden bağımsız olarak mutlaka artmadığını göstermektedir. Daha eski kılavuzlar, 

atriyal fibrilasyonu olan hipertiroidi hastaları için rutin antikoagülasyon önermişti, ancak 

Amerikan Kardiyoloji Koleji ve Amerikan Kalp Derneği'nden (ACC/AHA) 2014 yalnızca 

CHA2DS2-VASc risk faktörlerine göre , bu tür hastalar için antikoagülasyon önermektedir.  

Bu hastanın CHA2DS2-VASc risk skoru 0'dır (yani düşük tromboembolik olay riski). En son 

ACC /AHA kılavuzuna göre, skoru 0 olan erkekler veya skoru 1 olan kadınlar için 

antitrombotik tedavi önerilmemektedir. 
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Antikoagülasyon, CHA2DS2-VASc risk skoru 1 olan erkekler ve 2 skoru olan kadınlar için 

seçici olarak düşünülebilir ve skoru ≥2 olan tüm erkekler ve skoru ≥3 olan kadınlar için önerilir. 

Direkt etkili oral antikoagülanlar tercih edilen ajanlardır, ancak orta ila şiddetli mitral darlığı 

veya mekanik kalp kapağı olan hastalarda warfarin önerilir. 

Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda tromboembolik olayların önlenmesi için aspirin artık 

önerilmemektedir. 

Düşük moleküler ağırlıklı heparin, ekokardiyogramda tromboembolik bir olayı veya trombozu 

olan yeni başlayan atriyal fibrilasyonu olan hastalar için uygundur; CHA2DS2-VASc risk skoru 

0 olan hastalarda atriyal fibrilasyon için önerilmez. 

Tikagrelor, atriyal fibrilasyonu olan hastalarda, özellikle CHA2DS2-VASc risk skoru 0 

olanlarda tromboembolizmi önlemek için tercih edilen tedavi değildir. 

 

5. Bilinen tıbbi hastalık öyküsü olmayan 29 yaşında erkek hasta kolesterol düzeylerinin yüksek 
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olması nedeniyle başvurmaktadır. Aile öyküsünden evli olduğu öğrenilen hastanın sigara 

kullanmadığı, haftada yaklaşık altı-yedi kez birer adet alkollü içecek aldığını belirten hastanın 

uyuşturucu madde kullanmadığı öğreniliyor. Hafta sonları sadece yürüyüş yaptığını, aksi 

takdirde sedanter yaşadığını belirten hastanın hem anne hem de babasında diyabet öyküsü 

mevcuttur. Fizik muayenesinde boyu 177 cm, ağırlığı 78 kg ve VKİ'si 24.5'tur. Kan basıncı 

125/80 mm Hg ve kalp hızı 76/dakika, bel çevresi 98 cm'dir. Muayenesinin geri kalanı normal 

olan hastanın açlık laboratuvar testleri; Açlık kan şekeri; 92 mg/dl, HbA1c; %5.6, total 

kolesterol 185 mg/dl, LDL kolesterol 132 mg/dl, HDL kolesterol; 32 mg/dl, trigliserid; 133 

mg/dl’dir. Yaşam boyu aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riskinin %35 olduğu tahmin 

edilen bu hastada aşağıdaki önerilerden hangisi bu hasta için en uygunudur? 

A) Alkol alımının azaltılması 

B) Aerobik egzersiz programı  

C) Niasin başlanması 

D) Fenofibrat başlanması 

E) Atorvastatini başlanması 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama: Bilinen kalp hastalığının yokluğunda düşük düzeyde HDL kolesterolü olan genç bir 

hastada ilk basamak müdahale fiziksel aktivitede artış olmalıdır.  

Lipid değiştirici tedavinin ana odağı, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (ASCVD) riskini 

azaltmaktır. 40 yaşından küçük diyabeti olmayan hastalarda, bir statinin rutin olarak 

başlatılması tipik olarak sadece LDL-kolesterol seviyesi 190 mg/dL'yi aşarsa - veya erken 
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ASCVD geçmişine sahip hastalarda LDL-kolesterol seviyesi 160 mg/dL'yi aşarsa endikedir. 

Bu hastanın LDL-kolesterol seviyesi (132 mg/dL) bu eşikten daha düşüktür ve bu nedenle bir 

statin (atorvastatin gibi) endike değildir. 

ASCVD risk hesaplayıcısı, 20 yaşından küçük hastalarda yaşam boyu ASCVD riskini 

hesaplamak için kullanılabilir, ancak 40 yaş ve üstü hastalarda sadece 10 yıllık bir riski 

hesaplar. Bir hastanın 10 yıllık ASCVD riski, 40 yaşından büyük bireylerde kardiyovasküler 

risk azaltımı hakkında tartışma için başlangıç noktası olarak önerilmektedir ve bu yaş grubunda 

statin tedavisinin başlatılmasına ilişkin bir öneri için klinisyenlere rehberlik edebilir. 20-39 yaş 

arası hastalarda, sadece tahmini yaşam boyu risk hesaplanabilir. Bu risk tahmini, yaşam tarzı 

müdahalelerini teşvik etmek için kullanılabilir, ancak bu yaş grubunda daha çok mutlak LDL-

kolesterol sayılarına ve aile öyküsüne dayanan statin tedavisinin başlatılmasına ilişkin kararı 

doğrudan etkilemez. 

Bu hastanın diğer lipit anormallikleri veya kalp hastalığı olmadan izole edilmiş düşük bir HDL 

kolesterol seviyesi vardır. Düşük HDL kolesterol bir koroner risk faktörü olmasına rağmen, 

izole düşük HDL-kolesterol seviyelerini yükseltmek için tedavinin klinik yararı tartışmalıdır. 

Fenofibrat ve niasin gibi ilaçlar HDL-kolesterol seviyelerini yükseltir, ancak izole düşük HDL-

kolesterol seviyelerine sahip düşük riskli hastalara reçete edilmemelidir. Bilinen koroner 

hastalığı olan hastalarda bile, statin tedavisine bir fibrat veya niasin ekleme klinik çalışmaları 

tutarlı bir şekilde iyileştirilmiş sonuçlar göstermemiştir. 

 

6. 66 yaşında kadın hasta hipertansiyon ve hiperlipidemi tanılarıyla takip edilmektedir. Altı ay 

önce, kan basıncı yüksekliği nedeniyle indapamid ve açlık lipid panelinde toplam kolesterol 

seviyesi 260 mg/dL, LDL kolesterol  179 mg / dL olduğu için  20 mg/gün atorvastatin 
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başlanmış. Klortalidon ve atorvastatine başlamadan önce, yapılan detaylı metabolik paneli 

(karaciğer enzimleri ve açlık kan şekeri dahil) ise normal sınırlarda imiş.  

Hastanın ailesinde koroner arter hastalığı öyküsü olduğu öğreniliyor. Alkol tüketmiyor ve 

birkaç yıl önce sigarayı bırakmış. Kendini iyi hisseden hasta başka ek ilaç almamaktadır.  

Mevcut laboratuvar bulguları şöyledir: 

 

 Hasta değeri Referans aralık 

Aspartat aminotransferaz (U/l) 72 0–35 

Alanin aminotransferaz (U/l) 81 0–35 

Alkalin fosfataz (U/l) 85 30–120 

Total bilirubin (mg/dL) 0.8 0.3–1.0 

LDL kolesterol (mg/dL) 114 <130 

 

Aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisi bu hasta için en uygundur? 

A) Mevcut tedaviye devam edilmesi 

B) İndapamidin hidroklorotiyazid ile değiştirlmesi 

C) Atorvastatin dozunun 10 mg'a düşülmesi 

D) Atorvastatinin fenofibrat ile değiştirilmesi 

E) Atorvastatinin pravastatin ile değiştirilmesi 

DOĞRU CEVAP A 

Açıklama: Bir statinin başlatılmasından sonra serum transaminazlarının hafif, asemptomatik 

yükselmeleri (normalin üst sınırının üç katına kadar) için en uygun yönetim statine devam 

etmektir. 
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Alanin aminotransferaz veya aspartat aminotransferazda, normalin üst sınırının üç katına kadar 

asemptomatik yükselmeler, statin alan hastaların % 1 ila% 3'ünden daha azında görülür. 

Karaciğer enzim seviyelerindeki bu değişiklikler, statini bırakmak veya değiştirmek için bir 

neden değildir. Bu nedenle, hastanın mevcut ilaçlarına devam edilmelidir. Ateş, miyalji ve 

sarılık olan veya olmayan belirgin transaminaz yükselmeleri (normalin üst sınırının beş 

katından fazla) gerçek aşırı duyarlılığı gösterir. 

Atorvastatini pravastatin ile değiştirmeye, atorvastatin dozunu yarıya indirmeye veya 

atorvastatini fenofibrat ile değiştirmeye (LDL kolesterolü düşürmek için birinci basamak bir 

ajan değildir) gerek yoktur. İndapamidin hidroklorotiyazid ile değiştirilmesi gerekli değildir, 

çünkü indapamid tipik olarak yüksek karaciğer enzimlerine neden olmaz. 

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin 2000-2009 arası Advers Olay Raporlama Sisteminden elde edilen 

veriler, statinle ilişkili ciddi karaciğer hasarının oldukça nadir olduğunu göstermiştir (bir 

milyon hasta yılı başına ≤2 vaka). Ayrıca, Ulusal Lipid Birliği Statin Güvenlik Görev Birliği, 

karaciğer fonksiyon testlerini rutin olarak izlemenin faydasını gösteremdi. Bu öneriler göz 

önüne alındığında, reçete yazım kılavuzları ve ilaç güvenliği etiketleri, statin tedavisine 

başlamadan önce karaciğer enzimlerinin değerlendirilmesini önerir - ancak klinik olarak 

belirtilmedikçe daha sonra periyodik izleme yapılmaz. 

7. 81 yaşında hipertansiyon tanısı ile izlenen erkek hasta son 1 yıldır yokuş yukarı çıkarken 

veya merdiven çıkarken hafif nefes darlığı ve göğüs sıkışması olduğunu söylemektedir. Kan 

basıncı hidroklorotiyazid ve enalapril tedavi kombinasyonu ile kontrol altındadır. Fizik 

muayenesinde, tipik aort darlığı ile uyumlu olarak sağ üst sternal sınırda sert dereceli 3/6 

kreşendo-dekreşendo üfürüm maksimum olarak duyulmaktadır. Akciğer muayenesi 

oskültasyonda normal olarak duyulmaktadır ve periferik ödemi yoktur. Aşağıdaki ek fiziksel 

bulgulardan hangisi ciddi aort darlığı teşhisi ile en uyumludur? 
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A) Karotis nabzının azalması 

B) İkinci kalp sesinin yumuşak olması ve aort bileşeninin duyulmaması 

C) Üfürümün boyuna yayılması 

D) S4 duyulması 

E) İkinci kalp sesinin aort bileşeninin belirginleşmesi 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama: Şiddetli aort darlığında, en şiddetli belirtiyi gösteren fiziksel bulgu, İkinci kalp 

sesinin yumuşak olması ve aort bileşeninin duyulmamasıdır. 

Aort darlığı ilerledikçe kapakçık broşürleri daha sert ve daha az hareketli hale gelir ve ikinci 

kalp sesinin (S2) aort bileşeni yavaş yavaş yumuşar. Bazı durumlarda, aort bileşeni duyulmaz 

hale gelir. S2, aortik alan üzerinde pulmonik alandan daha açık (veya duyulamaz) olduğunda, 

aort kapakçık boyunca gradyan önemli olabilir ve aort darlığı şiddetlidir. 

Aort darlığının üfürümünün boyuna yayılımı, şiddeti ile ilişkili değildir. 

Dördüncü kalp sesi sol ventrikül hipertrofisini düşündürmektedir. Sol ventrikül hipertrofisi 

hipertansiyonu olan (aort darlığı gibi) yaşlı hastalarda yaygın olduğundan, dördüncü bir kalp 

sesinin varlığı aort darlığının şiddetli olduğunu güvenilir bir şekilde göstermez. 

Aort yetersizliği olan hastalarda sınırlayıcı bir karotis nabız yaygındır. Aort darlığı olan 

hastalarda nabız dalgası tipik olarak körleşir ve gecikir (“pulsus parvus et tardus”). 
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8. Kırk yaşındaki erkek hasta yaklaşık bir saattir devam eden bulantı, nefes darlığı ve her iki kola 

yayılan şiddetli retrosternal ağrı şikâyetleriyle acil servise başvuruyor. Öyküsünden 30 paket/yıl 

sigara kullandığı ve ailesinde ani ölüm hikayesi olduğu öğreniliyor. Aşağıdakilerden hangisi 

bu hastada tanıya yönelik öncelikli olarak yapılabilecek incelemeler arasında yer almaz? 

A) Akciğer grafisi 

B) Kardiyak troponin düzeyi 

C) Treadmill efor testi 

D) 12 denvasyonlu elektrokardiyografi 

E) Kreatin kinaz-MB izoenzim düzeyi 

 

DOĞRU CEVAP C  

Açıklama: Bu hastada USAP ve akut koroner sendrom şüphesi olduğundan efor testi mutlak 

kontredikedir.  

Efor Testi Mutlak Kontrendikasyonları 

• Yüksek riskli USAP, 

• Akut MI, ilk 2 gün  

• Kontrolsüz ventriküler aritmiler 
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• Aktif infektif endokardit 

• Semptomatik Aort Stenozu 

• Dekompanze KY 

• Akut pulmoner emboli veya infarkt 

• Akut myokardit veya perikardit 

• Fiziksel disabilite 

 

9. 37 yaşında kadın hasta kan şekeri yüksekliği nedeniyle polikliniğe başvurmaktadır. Bir hafta 

önce, glukometre ile rastgele öğleden sonra ölçtüğü kan şekeri 186 mg/dL olarak saptanmıştır 

(referans aralığı, <140 mg dl). Asemptomatik olan hastanın aşırı idrara çıkma veya susuzluk 

şikayeti de bulunmuyor. Özgeçmişinde 5 yıl önce gebelik sırasında diyabet saptandığı ve sadece 

diyet ile kontrol edildiği öğrenilmiştir. Annesinin 15 yıldır tip 2 diyabet nedeni ile takip edildiği 

ve 49 yaşında tip 2 diyabet tanısı aldığı soygeçmişinden bilinmektedir.  Fizik muayenesinde 

hastanın boyu 164 cm, ağırlığı 73.5 kg ve VKİ 27.3'tür. Vital bulgularında nabız 86/dakika ve 

kan basıncı 127/83 mmHg'dir. Boynunun arka kıvrımlarında kadifemsi bir hiperpigmentasyon 

saptanmıştır. 8 saatlik açlıktan sonra bakılan laboratuvar testlerinde açlık kan şekeri 96 mg/dl 

(referans aralık 70-100 mg/dl), HbA1c %6.2 (3-8-5.5) ve 75 gr OGTT sonrasında 2. saat kan 

şekeri 176 mg/dl olarak saptanmıştır. Bu hastanın mevcut sonuçlarınının en doğru yorumu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hastanın normal bir glikoz profiline sahip olduğu düşünülebilir; ek test gerekmez. 

B) Teşhis yapılmadan önce testlerden en az biri başka bir günde tekrarlanmalıdır. 

C) Glikoz testleri 12 saatlik açlıktan sonra tekrarlanmalıdır. 
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D) Tanı konulmadan önce otoantikor testi/testleri yapılmalıdır. 

E) Hastaya bozulmuş glikoz toleransı teşhisi konabilir; ek test gerekmez. 

DOĞRU CEVAP E 

Açıklama: 75 g OGTT sonrası 2. saat glikoz seviyesi 140 ila 199 mg/dL arasındaysa, bozulmuş 

glikoz toleransı teşhisi konur.  

Amerikan Diyabet Derneği kriterlerine dayanan diyabetes mellitus için tanı kriterleri: 

1. Sekiz saatlik açlık sonrası plazma glikozu ≥126 mg/dL; 

2. HbA1c ≥% 6,5; 

3. Oral glukoz tolerans testinden iki saat sonra ≥200 mg/dL plazma glikozu (glikoz yükleme 

dozu, 75 g); ve 

4. Klasik hiperglisemi veya hiperglisemik kriz semptomları olan bir hastada rastgele plazma 

glikozu ≥200 mg/dL. 

Tanı, aynı test veya diğer testlerden herhangi biri ile onay gerektirir. Oral glikoz 

yüklenmesinden iki saat sonra 100 ila 125 mg / dL açlık glikoz seviyesi ve 140 ila 199 mg/dL 

plazma glikoz seviyesi prediyabet tanısı ile uyumludur. Prediyabet tanısı olan glikatlı 

hemoglobin düzeyleri aralığı tartışmaya tabidir, ancak Amerikan Diyabet Derneği rehberliği 

%5.7 ile %6.4'dür. İlk üç ölçümün, diyabet veya prediyabetli farklı hasta gruplarını tanımladığı 

görülmektedir, ancak tüm testler, olumsuz sekel riski olan hastaları tanımlamaktadır. 

Antikor testi (glutamik asit dekarboksilaz veya anti-adacık hücre antikorları için), bir hastada 

tip 1 diyabet tanısı ile tutarlı olabilecek özelliklere sahip olduğunda hipergliseminin nedenini 
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netliğe kavuşturmak için kullanılabilir.  

10. Otuz sekiz yaşındaki erkek hasta şiddetli biliyer pankreatit tablosuyla yoğun bakım ünitesine 

yatırılmıştır. Öyküsünden 1 yıldır Graves hastalığı tanısıyla metimazol tedavisi aldığı ve bu 

tedavi altında ötiroid olduğu öğreniliyor. Pankreatit nedeniyle oral alımı durduruluyor ve ERCP 

yapılıyor. Hastanın izleminde 38.8 °C ateş, taşikardi, atrial fibrilasyon ve şuur bulanıklığı 

gelişiyor. Laboratuvar tetkiklerinde; TSH düzeyinin baskılanmış olduğu, serbest T3 ve serbest 

T4 düzeylerinin yüksek olduğu görülüyor. Bu hasta için aşağıdaki tedavi seçeneklerinden 

hangisi uygun değildir? 

A) Propranolol 

B) Hidrokortizon 

C) Asetilsalisilik asit 

D) Propiltiourasil 

E) Soğuk uygulama 

 

DOĞRU CEVAP C:  

Açıklama:  

Tiroid krizi olan hastalarda antipiretik tedavi olarak asetaminofen kullanılır. Aspirin 

kontraendikedir (TBG’den T4 ayrılmasını artırır ve serbest T4 düzeyini yükseltir). 

Tiroid Krizi (Tiroid Fırtınası) 
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• Hipertiroidili bir hastada, ciddi enfeksiyon, cerrahi, radyoaktif tedavi, travma, Myokard 

infarktüsü gibi durumlarda tablonun çok ağırlaşması ile oluşur. 

• Yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. 

• Tiroid krizi genellikle Graves hastalığına bağlı hipertiroidide görülmesine rağmen diğer 

hipertiroidi şekillerinde de ortaya çıkabilir. 

Bulgular:  

• 38-41 °C arasında ateş, 

• Taşikardi (nabız hızı > 150/dk), sürekli tremor 

• Kalp yetmezliği (Hiperkinetik),  

• Ajitasyon, delirium, koma, 

• Ciddi bulantı, kusma, ishal, sarılık, 

• Şok ile seyreder. 

• Hipertiroidi Krizi: Hormon seviyesi ile korele değildir. 

Laboratuvar: Anemi, lökositoz, hiperglisemi, hiperkalsemi ve KCFT artışı görülebilir. 

Tedavi 

• Beta bloker (Propronalol): Kan basıncını düşürür ve T4-T3 periferik dönüşümünü azaltır. 

• Kortikosteroidler: T4’ün T3’e dönüşümünü azaltır. 

• IV sıvı desteği 

• Lugol solüsyonu: Hormon sentezini baskılar. 

• Sodyum ipodat ya da satüre potasyum iyot: Hormon sentezini baskılar. 

• Propiltiyourasil: 3-4 defa 200-400 mg: Tiroid peroksidaz inhibisyonu ile tiroid hormon 

senzetini inhibe ederler ama var olan hormonun salgılamasını önlemezler. Salgılanmayı 

farmakolojik dozda iyot inhibe eder. Propiltiouracil tiroid peroksidaz’ı inhibe eder.  
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• Krizde metimazol kullanılmaz çünkü metimazol sadece tiroid peroksidazı inhibe eder, T4’ün 

T3’e dönüşümünü engellemez. Verilecek ise de günde 4 defa 25 mg olarak verilebilir.  

• Fenobarbital: Konvülsiyonlar için kullanılır. 

• Antipiretik tedavi: Asetaminofen kullanılır. Aspirin kontraendikedir (TBG’den T4 ayrılmasını 

artırır ve serbest T4 düzeyini yükseltir). 

• Eksternal soğutma ve oksijen yararlı olabilir. 

• Kalp yetmezliği ve aritmiler tedavi edilir. 

• Kolestiramin ve lityum da destek tedavi olarak verilebilir. 

• Plazmaferez 

11. 55 yaşında kadın hastaya 1 ay önce tip 2 diyabet (HbA1c, %7.2) tanısı konulmuş ve günde iki 

kez 1000 mg hızlı salınımlı metformin tedavi edilmiştir. Hasta 1. ay kontrolü için başvurmuştur. 

Bir hafta önce günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan şişkinlik ve ishal şikayeti nedeni ile 

metformin tedavisini almayı bıraktığını belirtiyor. Metfromin tedavisini bıraktıktan sonra da 

şikayetlerinin düzeldiğini belirtiyor. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi bu hastanın 

hiperglisemisini tedavi etmek için en uygun yaklaşımdır? 

A) Günde bir kez uzatılmış salımlı glipizid 10 mg başlanması 

B) Fluoxetin 20 mg/gün başlanması 

C) Metformin aynı dozda (2x1000 mg/gün) ve lopermid 2 mg/gün başlanması 

D) Günde bir kez 2000 mg uzatılmış salımlı metformin başlanması 

E) Hızlı salınan metforminin daha düşük dozda yeniden başlatılması (günde bir kez 500 mg) 

DOĞRU CEVAP E 

Açıklama: Metforminin gastrointestinal yan etkileri, doz azaltılarak yönetilebilir. 
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Metformin, uzun süreli güvenlik profili, glikatlı hemoglobin seviyeleri üzerindeki güçlü etkisi, 

kilo kaybı üzerindeki nötr veya faydalı etkileri, düşük hipoglisemi riski ve kardiyovasküler risk 

üzerindeki olası olumlu etkileri nedeniyle tip 2 diyabet için tercih edilen tedavidir. Bu faydalar 

göz önüne alındığında, onu farklı bir ilaca geçirmek yerine bu hastayı metformin üzerinde 

sürdürmek için tüm çabalar gösterilmelidir. 

İshal, şişkinlik ve bulantı metforminin ana yan etkileridir, ancak genellikle aşağıdaki 

stratejilerle önlenebilir: 

• Yemek sırasında veya sonrasında ve su ile metformin almak. 

• Metforminin düşük bir dozda başlatılması (örneğin günde bir veya iki kez 500 mg) ve daha 

sonra dozun haftalık olarak artırılması. 

• Uzatılmış salinımlı metformin kullanımı: Klinik çalışmalar, bu formülasyonla daha düşük bir 

gastrointestinal (GI) yan etki insidansını doğrulamamış olsa da, bazı hastalar bunu hemen 

salınan formülasyondan daha iyi tolere ediyor gibi görünmektedir. 

Bu hasta uygun olmayan bir şekilde hemen salınan metformin dozunda başlatılmıştır. Şimdi en 

iyi yaklaşım, derhal salınan metformini daha düşük bir dozda yeniden başlatmak ve daha sonra 

yavaşça titre etmektir. Bu yaklaşımla, hastaların yaklaşık % 50'si günde 2000 mg'lık bir hedef 

dozu tolere edebilir ve sadece %5'i herhangi bir dozu tolere edemez. Hastaya ayrıca metformini 

yiyecekle birlikte alması tavsiye edilmelidir. 

Uzun süreli salınan metformin denemesi makul olmasına rağmen, jenerik olduğu ve maliyeti 

daha düşük olduğu düşünüldüğünde, ilk önce hemen salınan formülasyonun daha düşük bir 

dozunu denemek daha iyidir. Ek olarak, uzatılmış salımlı metforminin başlangıç dozu günde 

2000 mg değil, günde 500 ila 1000 mg olacaktır. 

Bu hastayı sulfonilüre olarak değiştirmek, uygun şekilde başlatıldığında metformini tolere 
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edebileceği için erken olacaktır. 

Lopermid hastanın ishali hafifletebilir, ancak şişkinliği değil; daha düşük bir metformin 

dozunun başlatılması tercih edilir. 

Metforminin GI yan etkileri ilacın bağırsaktaki serotonin reseptörleri üzerindeki etkisinden 

kaynaklansa da, fluoksetin gibi seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin bağırsaktaki serotonin 

seviyelerini değiştirdiğine dair bir kanıt yoktur. Aslında, bu ilaçlar GI semptomlarına neden 

olabilir ve bu nedenle bu hastanın semptomlarını kötüleştirebilir. 

 

12. 20 yaşında bir erkek hasta, iki saat boyunca futbol oynadıktan sonra alt ekstremitelerde 

güçsüzlük şikayeti nedeniyle arkadaşları tarafından acile getirilmiştir. Hasta bu şikayetlerinin 

birkaç hafta önce başladığını ve fiziksel aktiviteler sırasında gerçekleştiğini fark ettiğini 

söylemiştir. Aile öyküsünde özellik olmayan hastanın, çok iyi bir iştahı olmasına rağmen son 

birkaç haftada yaklaşık 6 kilo verdiği öğrenilmiştir. Fizik muayenesinde alt ekstremitelerde 

paralizi ve guatr dikkat çekicidir. Birkaç dakika sonra laboratuvar, incelemesinde potasyum 

seviyesi 2.0 mEq/L saptanan hastanın diğer laboratuvar tetkiklerinin tamamı normal saptanıyor. 

Hastaya acil serviste intravenöz olarak 20 mEq potasyum verildikten sonra hasta kendini daha 

iyi hissetmeye başlamış olup, tekrar ölçülen potasyum seviyesi normal bulunuyor. Bu hastada 

aşağıdaki tanılardan hangisi en olasıdır? 

A) Ailesel hipokalemik paralizi 

B) Ekzersiz ile indüklenen hipokalemi 

C) Yeşil çay ilişkili hipkalemi 

D) Renal potasyum kaybı sendromu  

E) Tirotoksik peryodik paralizi 
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DOĞRU CEVAP E:  

Açıklama: Tirotoksik peryodik paralizi (TPP) Japon ve İspanyol kökenli olanlarda çok 

yaygındır. TPP hastaları egzersiz sonrası veya büyük karbonhidratlı yemeklerden sonra derin 

semptomatik hipokalemi ile başvururlar. Bu potasyum israfı sorunu değildir; hipertiroid 

durumunun neden olduğu potasyum kayması problemidir. Bu değişen bir problem olduğundan, 

sadece 20 mEq potasyum hipokalemiyi düzeltir. Aile öyküsü kayda değer olmadığından ailesel 

hipokalemik peryodik paralizi beklenmez. Egzersiz terleme ile minimal potasyum kaybına 

neden olur, ancak ciddi hipokalemiye neden olmaz. Yeşil çay hipokalemiye neden olmaz. Bu 

renal potasyum kaybı sendromu değildir, çünkü sadece 20 mEq potasyum ile düzeltilemez. 

 

13. 32 yaşında erkek hasta baş ağrısı ve bulanık görme şikayetiyle başvurmaktadır. Birkaç yıldır 

hipertansiyon tanısı olan hasta hem düzenli olarak kontrollerine gitmemekte hem de düzenli 

olarak herhangi bir ilaç kullanmamaktadır. Ailesinde hem annesinde hem de babasında 

hipertansiyon öyküsü olan hastanın ölçülen kan basıncı her iki kolda da 235/115 mmHg'dir. 

Nörolojik muayenesinde ise bir anormallik saptanmamıştır. Bu hastada aşağıdaki funduskopi 

bulgularından hangisi en çok beklenir? 

A) Mikroanevrizma 

B) Optik ödem 

C) Optik atrofi 

D) Maküler ödem 

E) Arteriovenöz kesinti 
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DOĞRU CEVAP B 

Açıklama: Ciddi malign hipertansiyonu olan bir hastada en fazla beklenen funduskopi bulgusu 

optik disk ödemidir.  

Belirsiz disk sınırları ile optik disk ödemi, kan basıncını düşürmek için acil tedavi gerektiren 

malign hipertansiyonun bir işaretidir. Şiddetli hipertansiyonu olan semptomatik hastalarda, 

klinisyenler dikkatli funduskopik, kardiyovasküler ve nörolojik muayeneler yapmalı ve serum 

kreatinin seviyesini test ederek ve idrar tahlili ile böbrek fonksiyonlarını değerlendirmelidir. 

Kronik hipertansiyonu olan hastalarda sıklıkla görülen arteriyovenöz nickleme (kesinti), 

arteriyolar ve venüler kavşaklardaki değişikliklerden kaynaklanır. Uzun süren hipertansiyon ile 

uyumlu olup, kan basıncının acil olarak düşürülmesini gerektirmemektedir.  

Mikroanevrizmalar ve maküler ödem diyabetik retinopatinin tipik belirtileridir. 

Optik atrofi (disk solgunluğu ve farklı kenar boşlukları ile) optik sinire iskemik veya 

enflamatuar hakaretlerin ardından uzun bir süre sinsice gelişir; akut malign hipertansiyonun bir 

işareti değildir. 

 

14. Meme kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı öyküsü olan 65 yaşında bir kadın hasta 

kontrol viziti için başvuruyor. 2 yıl önce erken evre meme kanseri nedeniyle lumpektomi ve 

adjuvan radyoterapi ile tedavi edilmiş. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 250 ug-salmeterol 

50 ug (günde iki kez solunan 1 puf) flutikazon kullanımı ile kontrol altındadır; bununla birlikte, 

alevlenmeler nedeniyle birden fazla kez oral glukokortikoid tedavisi gerekmiştir (dozun 

azaltılması ile). İki yıl önce yapılan DEXA absorpsiyometrisinde Lomber omurga T skoru - 2.2 

ve femoral boyun T skoru -2.9 olarak bulunmuş. Kapsamlı bir değerlendirmeden sonra 
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tanımlanabilir ikincil osteoporoz nedeni bulunamayan hastaya haftada bir kez 70 mg oral 

alendronat başlanmış ve hasta sadece birkaç dozu unuttuğunu ancak bunun dışında tedavisini 

düzgün aldığını belirtmiştir. Hiçbir yan etki tariflemiyor. Bu vizitinde tekrarlanan kemik 

mineral dansitometrisinde Lomber omurgasının T skoru - 2.5 ve femoral boyun T skoru - 3.4 

olarak bulunuyor.  

Hastanın kemik döngüsünün bir belirteci olan C-terminal telopeptid seviyesi 560 pg/mL'dir 

(referans aralığı, 104-1008). 

Aşağıdaki tedavi kararlarından hangisi bu hastanın osteoporozunu yönetmede en uygun 

sonraki adımdır? 

A) Alendronatın zoledronik asit ile değiştirilmesi 

B) Mevcut dozda alendronata devam edilmesi 

C) Alendronatın kalsitonin ile değiştirilmesi 

D) Haftalık alendronat dozunun iki katına arttırılması 

E) Alendronatın raloksifen ile değiştirilmesi 

DOĞRU CEVAP A 

Açıklama: 

Oral bifosfonatla tedaviye rağmen kemik kaybına devam eden osteoporozlu bir hastaya 

intravenöz bisfosfonat veya denosumab uygulanmalıdır. 

Tedaviye rağmen kemik mineral yoğunluğunda (KMD) önemli bir azalma, yetersiz tedaviye 

uyum, zayıf gastrointestinal emilim veya yetersiz kalsiyum ve D vitamini alımı gibi faktörler 
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için bir değerlendirme yapılmasını sağlamalıdır. 

Katkıda bulunan faktörlere dair kanıt bulunmayan ve oral bifosfonat (burada alendronat) ile 

tedaviye rağmen kemik kaybına devam eden böyle bir hastada, osteoporoz için özellikle 5 mg 

yılda zoledronik aside intravenöz bisfosfonata geçilmesi uygun bir tedavidir. Denosumab ile 

tedavi, bir bisfosfonat tedavisine toksisite gelişen veya yanıt vermeyen hastalar için bir 

seçenektir. 

Alendronat veya diğer oral bisfosfonat ile devam eden tedavinin, tedaviye bağlı olmasına 

rağmen KMD azalan bir hastaya fayda sağlaması olası değildir ve dozun artırılmasının etkili 

veya güvenli olduğu gösterilmemiştir. 

Raloksifen ve kalsitonin, bir bisfosfonat ile tedaviden daha az etkilidir ve hiçbiri azalan KMD'si 

olan bir hastada oral bir bisfosfonat yerine geçmez. 

15. Yirmi iki yaşındaki kadın hasta hirsutizm nedeniyle başvuruyor. Başka yakınması olmayan 

hastanın laboratuvar tetkiklerinde erken foliküler fazda ölçülen 17-hidroksiprogesteron düzeyi 

9 ng/dL (normal: <2 ng/dL) bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı ve bu tanıyı doğrulamak için 

en uygun testler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 

A) Nonklasik 11β-hidroksilaz eksikliği, ACTH uyarı testi ve adrenal bez görüntüleme      

B) Nonklasik 21-hidroksilaz eksikliği, Adrenal bez biyopsisi ve genetik test  

C) Nonklasik 3 β -hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği, Adrenal bez biyopsisi ve adrenal 

görüntüleme          

D) Nonklasik 21-hidroksilaz eksikliği, ACTH uyarı testi ve genetik test  

E) Nonklasik 11 β -hidroksilaz eksikliği, Adrenal bez görüntüleme ve genetik test 
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DOĞRU CEVAP D 

Açıklama:  

Konjenital adrenal hiperplazi etyolojisinde en sık görülen iki enzim eksikliği 21 hidroksilaz 

(vakaların %90’ı) ve 11 beta hidroksilaz (vakaların %5’i) eksikliğidir, ancak ülkemizde 11 beta 

hidroksilaz eksikliği daha fazla görülmektedir. En sık görülen bu iki formda sorumlu olan 

enzimler sadece adrenal bezlerde eksprese edilirler. Konjenital adrenal hiperplazi vakalarının 

geri kalanlarını ise daha nadir tipler olan yan zincir klivaj (P450 scc) enzim eksikliği, 17-alfa 

hidroksilaz ve 3 beta hidroksisteroid dehidrogenaz enzim eksikliği oluşturmaktadır.  

İki KAH nedeni steroidogenetik enzim mutasyonundan kaynaklanmaz: Lipoid adrenal 

hiperplazi nedeni olan STAR (steroid acute regulatory protein) mutasyonu ve P450 

Oxidoreduktaz (POR) eksikliği. KAH’ler arasında en karmaşık olanı POR eksikliğidir, çünkü 

birden fazla steroidogenetik enzim aktivitesini etkiler, ayrıca endokrin dışı organları (en çok 

iskelet anomalileri) etkiler ve ilaç metabolizma bozuklukları yapabilir.  

Klasik tipte vakalar enzimatik aktivitenin hemen hemen yok olduğu tuz kaybettiren formu ve 

%1–2 aktivitenin olduğu “basit virilizan” tip olmak üzere ikiye ayrılır. Klasik tipteki vakaların 

%75’ini tuz kaybettiren formu oluşturmakta, geri kalanı ise basit virilizan tipi oluşturmaktadır. 

Klasik tipte hastalığı olan vakalarda çoğu kez ACTH stimulasyon testine ihtiyaç yoktur ve 

teşhiste önemli bir hormon olan (bazal) 17-OHP düzeyleri çok yüksektir (> 100 ng/ml, “normal 

değerler yenidoğan döneminde <10 ng/ml”). ACTH testine 17-OHP cevabı ile fenotip arasında 

bir ilişki de vardır. ACTH ile poststimulasyon değeri olarak en yüksek 17-OHP değeri (300–

1000 ng/ml) tuz kaybettiren formda bulunurken, ılımlı olan (100–300 ng/ml) cevaplar basit 

virilizan formda, NKAH’da ise 15–100 ng/ml arasındadır. Aldosteron eksikliği “tuz kaybettiren 
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formda” olmasına rağmen 21 hidroksilaz eksikliğinin tüm formlarında subklinik aldosteron 

eksikliği vardır, bu durum en iyi “aldosteron/plazma renin aktivitesi (PRA)” oranı ile 

değerlendirilebilir, fenotip ne kadar ağır ise bu oran azalır. Son zamanlarda klasik KAH’ı kesin 

sınırlarla ayırmak yerine bunun bir bütün olduğu ve az veya çok hastalarda mineralokotikoid 

ihtiyacı olduğu vurgulanmaktadır. Artan ara ürünler ve en çok da 17-OHP mineralokortikoid 

antagonisti olarak davranarak hipoaldosteronizmi ağırlaştırır. Mineralokortikoid sensitivitesi 

kişiler arasında değişkenlik gösterir ve zamanla mineralokortikoid ihtiyacı azalabilir, bu 

nedenle hastalar periyodik olarak (özellikle adolesan dönemi sonrasında) kontrol edilmelidir. 

Non-Klasik Konjenital Adrenal Hiperplazi  

Non-klasik konjenital adrenal hiperplazi vakaları genellikle peripubertal dönemde hirsutism ve 

menstruel bozukluklar ile gelirler, çoğu zaman klinik tablo PKOS ile karışır. Bu vakalar 

pediatrik yaş grubunda klasik hastalık bulgularını vermediğinden tanınması daha ileri yaşlarda 

olmaktadır. Klasik tipteki hastalığın aksine bu vakalarda enzim aktivitesi %30–50 oranlarında 

korunmuştur, bu nedenle glukokortikoid veya mineralokortikoid eksikliği göstermezler. 

Hastalığın prevalansı hiperandrojenemik hastalar içerisinde %2–8 kadardır. 

En sık belirtileri akne, oligomenore, hirsutizmdir, adrenal insidentolomaların etiyolojisinde de 

yer alırlar. Klinik bulguları açısından diğer hiperandrojenemik hastalardan ayrımını sağlayan 

spesifik bir bulgusu yoktur. 21 hidroksilaz eksikliğinde hormonal tanı için menstruel siklusun 

folliküler fazında serum 17- OHP düzeyine bakılır. Bu değer 10 ng/ml ise hormonal olarak 21 

hidroksilaz enzim eksikliği tanısı konur.  

Tanı genetik test ile konfirme edilmelidir. Hiperandrojenemik her hastada rutin ACTH testi 

yapma konsensusu yoktur ve günümüzde bazal 17-OHP ile tarama en sık tercih edilen 

yöntemdir. Bazal 17-OHP düzeyi > 10 ng/ml olan vakalarda ACTH testi yapmaya gerek yoktur.  
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11 beta hidroksilaz eksikliği tanısında ise bazal veya ACTH testine pik 11 deoksikortizol 

cevabının 12 ng/ml’nin üzerinde olması tanı koydurur. 21 hidroksilaz eksikliği kliniği 

hipertansiyon ve hipokalemi dışında 11 beta hidroksilaz eksikliğine benzer. 11 beta hidroksilaz 

eksikliğinde %35 vakada HT ve hipokalemi olmayabilir. 

Non-klasik adrenal hiperplazi vakalarına adrenal yetmezlik yönünden rutin steroid tedavi 

gereği yoktur. Özellikle glukokortikoid tedavi planlanırken adrenal yetmezliğe yol açma, 

Cushing tablosuna yol açma yönünden kar-zarar hesabı yapılmalıdır. Tedavi semptomlara göre 

olmalıdır, asemptomatik hastada sadece hormonal değişiklikler için tedavi yapılmaz. 

Tedavideki hedefler; menstruel siklusun sağlanması, hiperandrojenemiye ait semptomların 

düzeltilmesi ve fertilitenin sağlanmasıdır. Non-klasik tipte hastalığı olan vakalarda 

glukokortikoidlerin kısa süreli endikasyonları arasında spontan gebeliği olmayan vakalar ile 

ovulasyon induksiyonuna cevap vermeyen vakalar yer almaktadır. 

 

 

16. Otuz dokuz yaşındaki kadın hasta çarpıntı, terleme, ellerde titreme, sinirlilik ve kilo kaybı 

yakınmalarıyla başvuruyor. Laboratuvar incelemelerinde serbest T3 520 pg/dL (normal: 230-

420 pg/dL), serbest T4 3,2 ng/dL (normal: 0,8-2,7 ng/dL) ve TSH 6,4 mU/L (normal: 0,4-4,5 

mU/L) bulunuyor. Tiroid otoantikoriarı negatif saptanıyor. 

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Graves hastalığı 

B) Multinodüler guatr  
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C) TSH salgılayan hipofiz adenomu 

D) lyatrojenik tirotoksikoz 

E) Hashitoksikoz 

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama:  

Hipertiroidizm tanısı anamnez ve FM ile başlar. Anamnez sonrası, hipertiroidi düşündüren 

bulgu ve belirtiler (hâlsizlik, sinirlilik, çarpıntı, kilo kaybı, nefes darlığı, sıcağa 

tahammülsüzlük, iştah artışı, oligomenore, terleme, göz belirtileri, yumuşak defekasyon veya 

diyare) ile başvuran bir hastada, tanıyı kesinleştirmek için ilk yapılacak laboratuvar testi TSH 

ve sT4 olmalıdır. sT4 normal bulunduğunda sT3 bakılmalıdır. Baskılanmış TSH ile birlikte 

normal sT3 ve sT4 bulunması subklinik hipertiroidiyi, yüksek sT4 ve/veya sT3 bulunması 

aşikâr (klinik) hipertiroidiyi gösterir. Normal TSH ve yüksek sT4 bulunması, hipofizer TSH 

salgılayan adenomu veya THD’yi düşündürür. Laboratuvar olarak hipertiroidi tanısının 

doğrulanması sonrasında, etiyolojiye yönelik ayırıcı tanı testlerinin başında 99mTc tutulum 

veya RAI tutulumu gelmelidir. Böylece, düşük tutulumlu tirotoksikozu (tiroiditler, egzojen 

tiroid hormon kullanımı) normal- yüksek tutulumlu hipertiroididen (Graves hastalığı, TMNG, 

TA) ayırmak mümkün olabilir. 

Tiroid hormon direnci (THD), hedef dokularda tiroid hormonlarına karşı gelişen yanıtlarda 

azalma olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki ana bulguların varlığı THD’yi düşündürmektedir.  

1. Artmış sT4 ve genellikle sT3 düzeyleri,  

2. Normal TSH düzeyi veya beklenildiği kadar baskılanamamış TSH düzeyi,  
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3. Tiroid hormon artışına bağlı tipik klinik bulguların ve metabolik etkilerin olmaması,  

4. Sıklıkla guatr varlığı. 

THD, ilk kez 1967 yılında Refetoff tarafından tanımlandı. Refetoffsendromu olarak da 

isimlendirilen bu tablo, yine kendi önerisi ile 2014 yılından bu yana “bozulmuş tiroid hormon 

duyarlılığı” olarak adlandırılmaktadır. Yüksek sT4 değeri olan yenidoğanlarda gerekli 

taramalar yetersiz olmakla birlikte, canlı doğumlardaki sıklığının 1/40.000 olduğu tahmin 

edilmektedir. Her iki cinsiyette eşit olarak görülmektedir. THRβ mutasyonu dışında gelişen 

THD durumlarının kadınlarda daha sık olduğu bildirilmiştir. 

Sendroma yol açan en sık neden, THRβ geni yapısında gelişen mutasyonlardır. 

Genel olarak spesifik klinik bulgulara rastlanmaz. Bazı olgularda tiroid hormon azlığı veya 

fazlalığına ait bulgular saptanmaktadır. Bazen her iki durumun semptomları birlikte görülebilir. 

THD durumunda görülen klinik bulgular aşağıda sunulmaktadır.  

THD’de spesifik hasarı düzeltmeye yönelik geçerli bir tedavi bulunmamaktadır. Bu hastalara 

yaklaşımda doğru tanıdan sonra daha çok semptomların giderilmesine yönelik tedaviler 

önerilmektedir.  

17. 79 yaşında erkek hasta, her biri 30 ile 60 dakika arasında süren ve kendiliğinden düzelen 

anksiyete ve çarpıntı atakları şikayetleri ile başvurmaktadır. Hastanın atakları sıklıkla stresli 

olaylarla ilişkili olarak ortaya çıkmakta ve birkaç aydır devam etmektedir. Hasta hipertansiyon 

için amlodipin, hiperlipidemi için atorvastatin ve anksiyete için venlafaksin tedavileri 

almaktadır.  

Bir atak sırasında yapılan fizik muayenesinde, hastanın nabzı düzenli olup 110 atım/dakika, kan 

basıncı 135/84 mm Hg, vücut ısısı 36.3 °C ve oksijen satürasyonu %96 olarak bulunmuştur. 
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Ancak hasta endişeli ve hafif terli görünüyor, ancak muayenenin geri kalanı normal olarak 

bulunuyor. Plazma metanefrin seviyesi 0.41 nmol/lt (referans aralığı, <0.5) ve plazma 

normetanefrin seviyesi 2.1 nmol/lt (<0.9) bulunuyor. Bu hastanın laboratuvar bulgularının 

altında yatan en olası etiyolojik faktör nedir?  

A) Paraganglioma 

B) Esansiyel hipertansiyon 

C) Feokromositoma 

D) İlaç etkisi 

E) Anksiyete 

DOĞRU CEVAP D 

Açıklama:  

En tipik olarak plazma metanefrinleri için yanlış pozitif testle ilişkili sonuçlanan ilaçlar arasında 

trisiklik antidepresanlar ve venlafaksin bulunur.  

Feokromositomlu hastalar klasik olarak epizodik baş ağrısı, terleme ve taşikardi üçlüsü ile 

başvururlar. Yaklaşık yarısı paroksismal hipertansiyona sahiptir; geri kalanların çoğu primer 

hipertansiyon veya normal tansiyon gibi görünmektedir. 

Plazma metanefrin düzeylerinin ölçümü, yüksek oranda yanlış pozitif sonuç olmasına rağmen, 

feokromositoma ve paraganglioma (ekstra adrenal feokromositoma) için bir tarama testi olarak 

sıklıkla kullanılır. Plazma metanefrin seviyeleri için özgüllük %85 ila %89, 24 saatlik idrar 

metanefrin seviyeleri için %91 ila %98'dir. Yanlış pozitif sonuçların yaygın nedenleri, 

psikoaktif maddelerin (özellikle venlafaksin ve trisiklik antidepresanlar) ve adrenerjik reseptör 

agonistlerinin (örn., Metanefrin ve normetanefrin seviyelerini arttıran dekonjestanlar ve 
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amfetaminler) kullanımını içerir. Bu durumda, artan normetanefrin seviyesi büyük olasılıkla 

normetanefrinde asemptomatik ancak seçici bir artışa neden olan venlafaksin kullanımına 

bağlıdır. Bir feokromositoma şüphesi yeterince yüksekse, hasta alternatif bir antidepresana 

geçtikten sonra ölçüm tekrarlanabilir. 

Anksiyete veya panik atak hastanın semptomlarını açıklayabilse de, plazma normetanefrin 

düzeyindeki bu yükselme büyüklüğünü açıklayamaz. Hastada, bir feokromositoma veya 

paraganglioma riski düşüktür, çünkü karakteristik semptomlara (baş ağrısı, terleme ve çarpıntı) 

sahip değildir ve feokromositomalı hastaların ortanca tanıdaki 47 olup bu hasta bu tanı için 

oldukça yaşlıdır. Aynı zamanda normetanefrin seviyesindeki artış oldukça sınırlıdır. 

Feokromositoma olan hastalarda, metanefrin seviyeleri normal aralığın üst sınırının 5 ila 10 katı 

arasında seyretmektedir.  

Esansiyel hipertansiyon, plazma metanefrin düzeylerinde küçük bir artış ile ilişkilidir, ancak 

seviyeler normal aralıkta kalır. 

 

 

 

18. MODY Diyabet için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) MODY 1, 20. kromozom üzerinde Hepatosit nükleer faktör 4 α’da mutasyon ile 

karakterizedir  

B) MODY 2, 7. kromozom üzerinde glukokinaz gen mutasyonu ile karakterizedir  

C) MODY 3, 20. kromozom üzerinde Hepatosit nükleer faktör 4 α’da mutasyon ile 

karakterizedir  
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D) MODY 5, 17. kromozom üzerinde Hepatosit nükleer faktör 1 β’da mutasyon ile 

karakterizedir  

E) MODY 4, 13. kromozom üzerinde İnsülin promoter faktör-1’de mutasyon ile 

karakterizedir. 

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama:  

MODY 3, 12. kromozom üzerinde Hepatosit nükleer faktör 1 α’da mutasyon ile karakterizedir. 

MODY 1 ise, 20. kromozom üzerinde Hepatosit nükleer faktör 4 α’da mutasyon ile 

karakterizedir. B-hücre fonksiyonlarının genetik defekti (monogenik diyabet formları);  

• 20. Kromozom, HNF-4a (MODY1) 

• Kromozom, Glukokinaz (MODY2) 

• Kromozom, HNF-1a (MODY3) 

• Kromozom, IPF-1 (MODY4) 

• 17. Kromozom, HNF-1b (MODY5) 

• Kromozom, NeuroD1 (MODY6) 

• Kromozom, KLF11 (MODY7) 

• Kromozom, CEL (MODY8) 

• Kromozom, PAX4 (MODY9) 

• 11. Kromozom, INS (MODY10) 

• Kromozom, BLK (MODY11) 

• Mitokondriyal DNA  

• 11. Kromozom, Neonatal DM (Kir6.2, ABCC8, KCNJ11 mutasyonu) 

• Diğerleri 
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19. 20 yıl önce gebeliğinin 12. haftasında diyabet tanısı konulan hasta düşük doz insülin 

kullanmaya devam etmektedir. Şu anda 55 yaşında olan hasta 58 kg ağırlığında ve 1.58 m 

boyundadır. 2 yıldır işitme problemi olan hastanın ketoasidoz öyküsü olmadığı ve annesinin 

enç yaşta öldüğü öğreniliyor. Teyzesinin kızının da diyabeti olduğu ve adolesan yaşta işitme 

cihazı kullanmaya başladığı öğreniliyor. Bu hasta için en olası monogenik diyabet türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) MODY1 

B) MODY2 

C) MODY5 

D) MODY6 

E) Mitokondiriyal diyabet 

DOĞRU CEVAP E 

Açıklama: Mitokondriyal diyabet (MIDD; maternal inherited diabetes & deafness) diyabet 

nedeniyle takip edilen hastaların %1’ini oluşturur. En sık saptanan moleküler değişiklik 

mitokondriyal genomdaki tRNALeu(UUR) sentezini etkileyen m.3243A>G değişimidir. 

Hastaların % 20’sinde ise 3243. pozisyondan başka bir bölgede nokta mutasyonları 

tanımlanmıştır. İlerleyici beta hücre disfonksiyonu ile karakterize hastalıkta, semptomlar 30-50 

yaşlarında ortaya çıkar. Hastaların %70’inde sensörionöral işitme kaybı diyabete eşlik eder. 

Klinik spektrumun çok geniş olduğu hastalıkta aynı mutasyon bazı hastalarda MELAS 

sendromuna (mitokondriyal ensefalomiyopati, laktik asidoz, inme-stroke benzeri epizodlar) 

neden olurken, diğerlerinde geç başlangıçlı diyabet ile bulgu verebilir.57,58 Tedavide ilk 

basamak olarak oral anti diyabetikler kullanılır, ancak genellikle hızlı ilerleme nedeniyle tanı 

konulduktan kısa bir süre sonra insülin tedavisi ihtiyacı doğar.  
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20. Aşağıdaki haplotiplerden hangisi Tip 1A diabetes mellitus gelişimine karşı korunmuş olarak 

kabul edilir?  

A) DQA1*0301   

B) DQB1*0302  

C) DQA1*0501   

D) DQA1*0102  

E) DQB1*0201  

DOĞRU CEVAP D 

Açıklama: 

HLA-DQalpha, HLA-DQbeta, HLA-DR polimorfizmleri, preproinsulin, PTPN22 gene, CTLA-

4, interferon-induced helicase, IL2 receptor (CD25), a lectin-like gene (KIA0035), ERBB3e, 

12q ilişkili genler Tip 1A Diyabet gelişimi ile ilişkili iken HLA allele DQA1∗0102 AND 

DQB1*0602 pollimorfizmleri tip 1 diyabet gelişimine karşı koruyucudurlar.  

21. Aşağıdakilerden hangisi Laurence-Moon-Bordet-Biedl sendromunun (LMBBS) 

özelliklerinden değildir? 

A) Retinitis pigmentosa 

B) Erkekte hipogonadizm 

C) Polidaktili 

D) Otozomal dominant geçiş 

E) Öğrenme ve konuşma bozuklukları 

Doğru Cevap D 

Açıklama:  
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Laurence-Moon-Bordet ve Biedl sendromunun bulgularıyla tamamladığı bu sendrom onların 

ismine hitaben tıp literatüründe LMBBS olarak yerini almıştır. Laurence Moon Biedl 

sendromu (LMBS) otozomal resesif geçişli Gözde Rod-cone dystrophi (retinitis pigmentosa), 

polidaktili, obesite, öğrenme bozuklukları, erkekte hypogonadism, renal bozukluklar, konuşma 

bozuklukları, brakidaktili, gelişme geriliği, poliüri, polidipsi, ataksi, diabetes mellitus ve sol 

ventrikül hipertrofisi görülür.  

22. Yetmiş üç yaşındaki erkek hasta, öksürük ve nefes darlığı yakınmalarıyla başvurmaktadır. Fizik 

muayenesinde çomak parmak ve her iki akciğer bazallerinde raller saptanıyor. Solunum 

fonksiyon testlerinde FEV1/FVC %83, FVC %63, FEV1 %50 ve difüzyon testi %54 olarak 

saptanıyor. Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografide her 2 akciğerin periferik ve 

subplevral alanlarında retiküler dansite artışları ve bal peteği görünümü tespit ediliyor. 

Romatolojik testlerinde patolojik bulgu saptanmıyor.  

Bu hasta için en uygun tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Glukokortikoid 

B) Mikofenolat mofetil 

C) Pirfenidon 

D) Metotreksat 

E) N-asetilsistein 

DOĞRU CEVAP C:  

Açıklama: "İPF", olarak kısaltılan "idiopatik pulmoner fibrozis hastalığı", akciğerleri 

sertleştiren ve hastanın giderek nefes almasını zorlaştıran ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. 
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Kronik, progresif, sebebi bilinmeyen ve fibrozis ile seyreden bir interstisyel pnömoni olan 

idiyopatik pulmoner fibrozis (İPF) erişkinlerde görülür ve akciğerlerle sınırlıdır. Olağan 

interstisyel pnömoninin (UIP) histopatolojik ve/veya radyolojik görünümü ile birliktelik 

gösterir. Bazı hastalarda yavaş bir gidiş olmasına karşın, çoğu hastada nefes darlığı hızla 

ilerleyerek hastayı solunum yetmezliğine sokar. Hastalığın kesin tanısı akciğer dokusunun 

cerrahi yolla örneklenmesiyle konur. Ancak akciğer tomografisinde İPF için tipik görüntünün 

olması ve sebep olacak başka bir hastalığın bulunamadığı durumlarda cerrahi olmadan da tanı 

konulabilir. Hastalığın ağırlığı akciğer tomografisindeki görünüm, solunum fonksiyon testleri 

ve egzersiz testleriyle değerlendirilir. Hastalık seyri boyunca şikayetler giderek artar ve akciğer 

kapasitesi ve fonksiyonları da azalma gösterir. İPF’nin kanıtlanmış nedenleri yoktur. Ancak, 

sigara kullanımı gibi bazı faktörler İPF gelişimi riskini artırabilir.  

Sigara kullanımı: Özellikle çok sigara içmiş ya da uzun yıllar boyunca sigara kullanmış olan 

kişilerde olmak üzere, sigara kullanımı öyküsü ile İPF arasında güçlü bir ilişki vardır. Bununla 

birlikte, hiç sigara kullanmamış olan İPF hastaları da vardır. 

Gastroözofageal reflü hastalığı: Bazı bilim uzmanları, bu sindirim sistemi bozukluğunun akciğer 

dokusunda tekrarlanan minik yaralanmalara neden olabileceğini düşünmektedir. 

Enfeksiyon: Enfeksiyon ile İPF arasındaki ilişki çok sayıda çalışmada incelenmiştir; ama bulgular 

kesin değildir. 

Çevresel kirleticiler: Metal ve ağaç, çiftçilik, kuş yetiştirme, taş kesme/parlatma, hayvancılık ya 

da tarım tozları kaynaklı, hava ile taşınan partiküllere maruz kalınması İPF riskini artırabilir. Tek 

kesin tedavisi akciğer naklidir. 

İPF tedavisinde son yıllardaki en büyük gelişme, akciğer parankimindeki fibrozun ilerlemesini 

engelleyen antifibrotik ilaçların üretilmesidir. Bu hedefe yönelik iki yeni ilaç, pirfenidon ve 

nintedanib yeni tedavi olanağı sunmakla birlikte, hastalığı tedavi etmekten çok, fonksiyonel 
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kaybı yavaşlatarak, hastalığın kötüleşmesini yavaşlatmış ve sağkalım süresini kısmen 

uzatabilmiştir. Pirfenidonun etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. İn vitro bir 

çalışmada TGF-β yolağını inhibe ederek, fibroblastların proliferarasyonunu ve 

miyofibroblastlara diferansiyasyonu engelleyerek etki ettiği düşünülmektedir. Antifibrotik etki 

etmektedir.  

CAPACITY ve ASCEND çalışmalarında yıllık FVC kaybında azalma, 6 dakika yürüme 

mesafesinde azalmada yavaşlama gösterilmiş. Progresyonsuz yaşam süresinde uzama. 

Pirfenidon, FVC ≥ %50, DLCO ≥ %30 olan hafif ve orta düzeydeki olgularda kullanılmaktadır. 

Haftalık aralıklarla karaciğer fonksiyon testleri ve hemogram takibi ile her öğün bir kapsül veya 

tablet arttırılarak, tolere edilebilen doza çıkılır. Hedef doza 267 mg’lık kapsül formunda; günde 

3 x 3 ile, 200 mg’lık tablet formunda 4 x 3 ile ulaşılır. Etkili minimum doz 1200 mg/gün 

olduğundan bunun üzerinde kalmak gerekir. 

Pirfenidonun en sık görülen yan etkileri, cilt (döküntü %26.2, fotosensitivite 10 %9.3) ve 

gastrointestinal sistemle (%16-32; dispepsi, iştahsızlık, bulantı, kusma, diyare) ilişkilidir. Baş 

ağrısı, baş dönmesi gibi nörolojik bulgular, halsizlik ve karaciğer toksisitesi de diğer yan 

etkileridir. 

Nintedanib bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Antifibrotik etkiyi “Platelet-Derived Growth Factor 

Receptor (PDGFR)”, “Fibroblasts Growth Factor Receptor (FGFR)” ve “Vascular Endothelial 

Growth Factor Receptor (VEGFR)”ünü inhibe ederek, fibroblast proliferasyonunu ve hücre dışı 

matriks yapımını önleyerek sağlar.  

 

23. Hipertansiyonu olan 40 yaşındaki erkek hasta, sarı renkli balgam ve geceleri uykudan uyandıran 

10 günlük öksürük şikayeti ile başvurmaktadır. Öksürükten önce 2-3 gün burun tıkanıklığı, 

boğaz ağrısı ve halsizlik şikayeti olduğunu belirtmektedir. Hasta zaman zaman ateş hissettiğini 

ve özellikle eforda hırıldadığını, ancak ateşi, titreme, gece terlemesi, döküntü, nefes darlığı veya 
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göğüs ağrısı olmadığını belirtmektedir.  

Hiç sigara içme öyküsü olmayan hasta eşi ve 5 yaşındaki kızıyla beraber yaşamaktadır. 

Yaklaşık 2 hafta önce kızında ve eşinde de burun akıntısı ve öksürük şikayetleri varmış.  

Fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 37.2 °C, solunum hızı 14/dakika, ortam havasını solurken 

oksijen satürasyonu %98 olarak bulunuyor. Hafif ödemli burun konkaları, küçük ön servikal 

lenfadenopati ve hafif eritematöz posterior orofarenks saptanıyor. Akciğer oskültasyonunda, 

yer yer yaygın wheezing saptanıyor ancak ral duyulmuyor.  

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi bu hasta için en uygundur? 

A) İnhale bronkodilatör başlanması 

B) İnhale glukokortikoid başlanması 

C) Spirometrik bronkodilatör testi  

D) Oral antibiyotik başlanması 

E) Antibiyotik tedavisini yönlendirmek için balgam kültürü  

DOĞRU CEVAP A 

Açıklama: 

Sigara içme öyküsü olmayan bir hastada komplike olmayan akut bronşitin uygun tedavisi 

semptomların giderilmesine yönelik olmalıdır.  

Sigara içmeyenlerde, akut bronşit genellikle kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır, ancak 

ilişkili öksürük haftalar ila aylarca sürebilir. Akut bronşit vakalarının çoğuna adenovirüs, 
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koronavirüs, solunum sinsityal virüsü veya rinovirüs gibi bir virüs neden olur. Bazen, neden 

bakteriyeldir (Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae veya Mycoplasma pneumoniae). 

Komplike olmayan akut bronşitte antibiyotik veya antiviral tedavi, hatta daha fazla tetkik için 

endikasyon yoktur. Renkli balgam varlığı bakteriyel tutulumu öngörmez ve bu hastada ateş 

veya fokal akciğer bulgularının yokluğu, pnömonisi olmadığını düşündürür. Bu nedenle bu 

hastada semptomların giderilmesine odaklanılmalıdır. Araştırmalar, herhangi bir özel yönetim 

stratejisi ile tutarlı bir fayda göstermemiştir, ancak başlangıçta hırıltılı bronşitli hasta alt 

grubunda, inhale bronkodilatörler ile semptomların rahatlatılmasına sağlayabilir.  

İnhale glukokortikoidler, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile ilişkili kronik bronşit 

için endikedir, ancak hırıltılı solunum varlığında bile akut bronşit için uygun değildir. Astım ve 

KOAH'ın akut alevlenmeleri genellikle soluma yerine oral glukokortikoidlerle tedavi edilir. 

Bronkodilatör testi ile spirometri altta yatan astım tanısını ortaya çıkarabilir, ancak bu çalışma 

akut enfeksiyon çözülene kadar yapılmamalıdır. 

Pnömoniden şüpheleniliyorsa balgam kültürü endikedir, ancak bu hastada bu tanı belirtisi 

yoktur. 

24. 55 yaşında morbid obezite (VKİ, 42 kg/m2) ve hipertansiyon tanıları ile izlenmekte olan hasta 

uyuklama ve eforda nefes darlığı şikayetleri ile başvurmaktadır. Gün boyunca birkaç fincan 

kahve içmesine rağmen işyerindeki masasında uyuduğunu ve trafikte arabasında zor konsantre 

olduğunu belirtmektedir. İş yerinde iki kat merdiven çıktıktan sonra nefes darlığı olduğunu 

belirtiyor. Rutin egzersiz yapmadığını, ancak göğüs ağrısı veya hırıltı olmadan evde ağır bahçe 

işleri yapabildiğini belirtmektedir. Ortopnesi veya kronik alt ekstremite ödemi olmadığını 

belirtiyor. Hasta sadece lizinopril 20 mg/gün almaktadır. Sigara içmediğini, alkol 

kullanmadığını ve ek ilaç almadığını belirtmektedir. Fizik muayenesinde nabız 92/dakika, kan 
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basıncı 144/85 mmHg, oksijen satürasyonu %93 olarak saptanıyor. Guatrı olmayan hastanın, 

orofarenksi geniş iken, jugüler venöz distansiyonu saptanmıyor.  Kalp ritmi normal olan ve 

akciğer dinleme bulgularında anormallik saptanmayan hastanın her alt ekstremitede 1+ ödemi 

ve kronik staza bağlı değişiklikleri saptanıyor. Alt ekstremitede güç kaybı saptanmıyor. 

Laboratuvar sonuçları;  

  

 Hasta değeri Referans aralık 

Hemoglobin (g/dL) 14.2 13.5–17.5 

Kreatinin (mg/dL) 0.9 0.8–1.3 

Bikarbonat (mEq/liter) 35 21–30 

Troid stimüle hormon, TSH (U/mL) 1.6 0.5–4.7 

Transtorasik ekokardiyografisinde hem sağ hem sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları normal 

olarak saptanıyor. Sağ ventrikül sistolik Bsıncı 32 mmHg (normal, 15–25) olan hastanın 

polisomnografisinde, apne-hipopne indeksi 25/saat olarak saptanıyor (normal, <5). 

Mevcut bulgularla bu hasta için aşağıdaki tanı testlerinden hangisi en uygunudur? 

A) Serbest tiroksin düzeyinin ölçülmesi 

B) Depresyon taraması 

C) Kardiyak stress testi 

D) Ambulatuar oksimetre 

E) Arterial kan gazı incelemesi 

DOĞRU CEVAP E 
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Açıklama: Obezite ve obstrüktif uyku apnesi olan ve şiddetli hipersomni ve yüksek serum 

bikarbonat düzeyi olan bir hasta için en uygun başlangıç değerlendirmesi, eşlik eden obezite-

hipoventilasyon sendromunu değerlendirmek için arteriyel kan gazı testidir. 

Bu hastanın yüksek apne-hipopne indeksi orta derecede obstrüktif uyku apnesinin (OSA) bir 

göstergesidir. Laboratuvar testlerinde şiddetli uyku hali ve yüksek serum bikarbonat düzeyleri 

olan OSA hastaları, gündüz arteriyel kan gazı ölçümü ile eşlik eden obezite-hipoventilasyon 

sendromu (OHS) açısından değerlendirilmelidir, çünkü OHS'li hastaların% 90'ı OSA'ya 

sahiptir. 

OHS hastaları, obezite ortamında gündüz hipersomni ve tanı için gerekli olan hiperkapni (kısmi 

karbondioksit [PaCO2] > 45 mmHg) ile başvururlar. Sonuç olarak, serum bikarbonat seviyeleri 

de genellikle yükselir (> 30 mEq/litre); bu hastada, 35 mEq/litrelik serum bikarbonat seviyesi 

tanı için ek bir ipucudur, ancak kesin olarak tanı koymaz. OHS tedavisi, kilo kaybı, sedatif 

ilaçlardan kaçınma ve öncelikle gece invaziv olmayan pozitif basınç tedavilerini içerir. Bazen, 

OSA ve OHS'li hastalar sadece CPAP tedavisi ile başarılı bir şekilde yönetilebilir, ancak 

gündüz veya gece hiperkapni devam ederse, bilevel pozitif havayolu basıncına geçiş yapılır.  

Akciğer hacimleri ile tam solunum fonksiyon testi ve karbon monoksit için difüzyon kapasitesi, 

diğer olası tanıları dışlamak için hipoventilasyon doğrulandıktan sonra gösterilebilir. OHS'de 

akciğer hacimleri azalabilir, ancak solunum fonksiyon testlerinin geri kalanı normal olmalıdır. 

Bu, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının (stabil semptomları olan ve obstrüksiyonu 

önermek için akciğer muayenesinde hırıltı bulunmayan bu hastada olası olmayan) ve 

interstisyel akciğer hastalığının dışlanmasına yardımcı olur. 

Ambulatuvar oksimetre, intrinsik kalp veya akciğer hastalığının değerlendirilmesinde 

yararlıdır, ancak OHS tanısında kullanılmaz, çünkü OHS'li ve altta yatan pulmoner 
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hipertansiyonu olmayan hastaların yürüme ile oksimetrede desature olması beklenmez. 

Hasta efor ile göğsünde ağrı veya progresif eforda nefes darlığı şikayeti varsa, koroner arter 

hastalığını değerlendirmek için kardiyak stres testi gerekecektir. Bu semptomların yokluğunda, 

bu test hastanın hipersomnisinin değerlendirilmesine yardımcı olmaz. 

 

Hipotiroidizm, kronik yorgunluğun potansiyel bir nedenidir. Hastanın normal tiroid uyarıcı 

hormon seviyesi ve dikkat çekici tiroid muayenesi göz önüne alındığında, semptomatik 

hipotiroidizm olası değildir ve serbest bir tiroksin seviyesinin kontrol edilmesi gerekli değildir. 

Depresyon ve ilişkili uyku düzensizlikleri gündüz yorgunluğu ve uykusuzluğa katkıda 

bulunabilir, ancak ilk önce hastanın bilinen OSA'sına ek olarak OHS gibi hipersomninin diğer 

tıbbi nedenlerini dışlamak önemlidir. 

25. Karadenizde yaşayan 34 yaşında kadın hasta nazal semptomlarının değerlendirilmesi için 

başvurmaktadır.  Hastanın yaz sonu ve sonbaharın erken döneminde her yıl 3 ila 4 hafta 

boyunca meydana gelen rinore, burunda pruritus ve oküler pruritus semptomları olmaktadır. 

Kedisi ve köpek besleyen hastada aşağıdaki alerjenlerden hangisinin bu semptomlara neden 

olması en muhtemeldir? 

A) Yabancı ot poleni 

B) Çim poleni 

C) Kedi ya da köpek kepeği 

D) Ağaç poleni 

E) Toz akarları 

DOĞRU CEVAP A 
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Açıklama: Yaz sonunda ve erken sonbaharda alerjilere büyük olasılıkla yabancı ot poleni 

neden olmaktadır.  

Alerjik rinit, alerjene maruz kalma zamanlarında nazal ve oküler semptomlarla ilişkilidir. Ot 

poleni en çok yaz sonu ve sonbaharda yaygındır. 

Ağaç poleni, erken ilkbaharda en belirgin çevresel alerjendir. 

Çim poleni en çok ilkbaharın sonlarına doğru yaz aylarında görülür. 

Kedi ve köpek kepeği ve toz akarları, yıl boyunca semptomlara neden olan çok yıllık 

alerjenlerdir. 

26. Hipertansiyon ve hiperlipidemi öyküsü olan ve ailede de koroner arter hastalığı öyküsü olan 63 

yaşında erkek hastaya, koroner arter kalsiyum skoru belirlemek amacıyla bilgisayarlı tomografi 

çekilmiştir ve insidental olarak pulmoner nodülü saptanmıştır. Nodül, sol üst lobda 7 mm 

boyutunda solid görünümde olup spikülasyon veya internal kalsifikasyon içermemektedir. 

Hastanın öyküsünde semptomu olmadığı ve özellikle egzersiz dispnesi, göğüs ağrısı, kilo kaybı, 

öksürük, hemoptizi, gece terlemesi veya ateşi olmadığı öğreniliyor. Avukat olarak çalışan 

hastanın sigara hiç kullanmadığı, ailede akciğer kanseri öyküsü olmadığı ve fizik muayenesinde 

oskültasyon bulgularının normal olduğu saptanıyor. Bu hasta için en uygun yaklaşım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Nodülden BT eşliğinde tru-cut biyopsi yapılması 

B) PET-BT çekilmesi  

C) 3 ay sonra BT ile nodülün boyutunun kontrol edilmesi 

www.e-yandal.com

www.e-yandal.com

www.e-
ya

nd
al.

co
m



D) 12 ay sonra BT ile nodülün boyutunun kontrol edilmesi 

E) Takip gerekmemektedir. 

 

DOĞRU CEVAP D 

Açıklama: 6 ile 8 mm çapında tesadüfen saptanan tek, solid pulmoner nodülü olan 

asemptomatik bir birey için en uygun takip 6 ile 12 ay içinde tekrarlanan Toraks BT'dir. 

Akciğer kanseri taraması dışında çekilen BT'de pulmoner nodüller yaygın olarak tespit edilir 

ve bu nodüllerin birçoğu daha fazla test gerektirmektedir. Bu durumda olduğu gibi 6 ile 8 mm 

büyüklüğünde olan katı nodüller, stabiliteyi izlemek için 6 ila 12 ayda tekrarlanan bir BT ile 

takip edilmelidir. Akciğer kanseri için yüksek risk altında olan ve düşük riskli hastalarda 

düşünülebilen hastalarda üçüncü bir BT taraması 18 ile 24 ayda yapılmalıdır. Nodül 

değişmeden kalırsa (düşük riskli hastalarda iki BT veya yüksek riskli hastalarda üç BT'den 

sonra), daha fazla takip gerekmez. 8 mm’den büyük nodülü olan, çoklu nodülü olan ve kısmen 

katı nodülü olan hastalarda Toraks BT'sini 3 ayda tekrarlamak gerekir. 6 ile 8 mm arasında 

değişen tek bir katı nodül için, bu durumda olduğu gibi, BT taramaları arasındaki 3 aylık bir 

aralık herhangi bir değişikliği tespit etmek için çok kısa olabilir ve yanlış negatiflik sağlayabilir. 

PET / BT > 8 mm'den büyük nodülü olan hastalarda düşünülebilir ve hatta bu bireylerin 

bazılarında 3 ayda BT'ye tercih edilebilir. 8 mm ve daha küçük nodüllerde PET BT uygun 

değildir, çünkü bu nodüllerle yanlış negatif sonuçlara neden olabilir. Klinik senaryoya ve diğer 

radyografik özelliklere bağlı olarak, BT kılavuzluğunda biyopsi ile doku örneği alınması, 

akciğer kanseri riski yüksek olan bireylerde > 8 mm büyüklüğünde rastlantısal pulmoner 

nodüller için uygun olabilir. Akciğer kanseri riskinin nodülün büyüklüğü ile arttığı göz önüne 

alındığında, stabilite için önceki görüntülemeyle karşılaştırılamayan 6 mm ve daha büyük olan 
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tüm rastlantısal pulmoner nodüller, tekrarlanan bir toraks BT'si ile takip edilmelidir. Akciğer 

kanseri için klinik risklere bağlı olarak, daha küçük nodüllerin de takip edilmesi gerekebilir. 

 

Nodülün büyüklüğüne ve hastanın akciğer kanseri riskine göre tesadüfen kaydedilmiş tek bir 

katı kalsifiye olmayan pulmoner nodülün yönetimi için kılavuzlar:  

 
 

<6 mm 
6–8 mm >8 mm 

Düşük 

risk birey 

Rutin takip 

gerekmez 

6–12 ay sonra 

Toraks BT, 18-

24 ay sonra 

Toraks BT 

3. ayda diğer ek özellikler ile 

beraber değerlendirilip 

Toraks BT, PET/BT veya 

biyopsi 

Yüksek 

risk birey 

12 ay sonra 

Toraks BT 

6–12 ay sonra 

Toraks BT, 18-

24 ay sonra 

Toraks BT 

3. ayda diğer ek özellikler ile 

beraber değerlendirilip 

Toraks BT, PET/BT veya 

biyopsi 

 

27. 45 yaşında erkek hasta 6 hafta önce çiftlikte çalışmaya başladığından beri sürekli öksürük, 

göğüs sıkışması ve hırıltı şikayetleri ile başvurmaktadır. Semptomları gündüzleri daha fazla 

olup geceden daha kötü olmaktadır. Rinit, postnazal akıntı veya mevsimsel alerji öyküsü 

olmayan hastanın reçeteli veya reçetesiz kullandığı ilaç öyküsü bulunmuyor. Fizik muayenede 

hasta hafif rahatsızlığı hissedilen hasta tam, kesintisiz cümlelerle konuşabilmektedir. Ateşi 37.1 

°C, kan basıncı 125/75 mm Hg, nabız 88/dakika atım, solunum hızı 18/dakika, oksijen 

satürasyonu % 95'dir. Baş ve boynunun muayenesinde normal burun ve oral mukoza görülür 
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ve sinüs hassasiyeti yoktur. Göğüs oskültasyonunda bilateral yaygın raller saptanır iken 

kardiyak muayene ve akciğer grafisi normaldir.  

Hastanın lökosit sayısı, 7800/mm3 (referans; 4.000-11.000) olup % 70 nötrofil (40-70), % 18 

lenfositler (22-44), % 7 eozinofiller (0-8) ve % 5 monositler (4–8) saptanıyor.   

Hastanın bu akut atağı düzeldikten sonra, aşağıdaki tanı testlerinden hangisi bu hasta 

için en uygunudur? 

A) Metakolin Provakasyon testi 

B) Serum İgE düzeyi 

C) Dermal yama testi  

D) Aspergillus antikor testi 

E) Spirometri ile bronkodilatör testi 

 

DOĞRU CEVAP E:  

Açıklama: Yeni erişkin başlangıçlı astım semptomları olan bir hasta için en uygun tanı testi, 

bronkodilatör öncesi ve sonrası testlerle spirometridir. 

Pre ve post-bronkodilatör testiyle spirometri, geri dönüşümlü hava akımı sınırlamasını 

değerlendirdiği için şüpheli astım için standart tanı yaklaşımıdır. Klinisyen ayrıca işle ilgili 

astım veya alerjilerin potansiyel tetikleyicilerini tanımlamak için ayrıntılı bir sosyal geçmişi 

detaylı sorgulamalıdır.  Spirometri normalse, astımı değerlendirmek için metakolin ile 

bronşiyal bir provakasyon testi yapılmalıdır. 
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Solunum fonksiyon testinden sonra, dermal yama testi ikinci bir adım olarak düşünülebilir, 

çünkü alerjileri tetikleyen bazı tahriş edicileri tanımlayabilir. 

Alerjik pulmoner aspergilloz ve serum immünoglobulin E testi için Aspergillus antikor testi, 

hastanın semptomları 3-4 ay boyunca yeterli tıbbi tedaviye rağmen devam ederse düşünülebilir. 

 

28. 25yaşında bir kadın kaldırımda bilinci kapalı yatar bir şekilde bulunuyor. Acil servise kaldırılan 

hastanın muayenesinde solunumsal yetmezlikte ve dolaşımsal şokta olduğu anlaşılıp entübe 

ediliyor. Hastanın tıbbi özgeçmişi hakkında bir bilgi elde edilemiyor ve şoka girmesinin nedeni 

de aydınlatılamıyor. Aşağıdaki tetkiklerden hangisi bu vakada anafilaktik şoktanısı için 

destekleyicidir?  

A) Artmış Serum IgE Seviyesi 

B) Eozinofili   

C) Artmış Serum Triptaz Seviyesi  

D)Histamin Provokasyon Testi  

E) Yukarıdakilerin hiçbiri klinik özgeçmiş olmadan işe yaramaz. 

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama:  

Anafilaksi Mediatörleri 
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29. 81 yaşında erkek hasta, mukopürülan balgam ve 2 haftadır kötüleşen nefes darlığı ve öksürük 

şikayetleri ile başvurmaktadır. Hiç sigara içme öyküsü olmayan hastanın daha önce geçirilmiş 

nekrotizan pnömonisine bağlı sağ alt lobunu etkileyen bir bronşektazi öyküsü olduğu 

öğreniliyor. Fizik muayenesinde ateşi 37.4 °C ve diğer vital bulguları normaldir. Akciğer 

muayenesinde, sağ akciğer alt lobda wheezing ve raller duyuluyor.  

Laboratuvar değerlendirmesinde anormal bulgu saptanmayan hastanın akciğer 

radyografisinde sağ alt lobda infiltrasyon olmadan genişlemiş ve kalınlaşmış bronşlar 

görülüyor. Kültür sonuçlarını beklenirken, aşağıdaki tedavilerden hangisi bu hasta için en 

uygundur? 

A) Azitromisin 

B) Aerosolize recombinan DNase I 

C) Prednizon 

D) İnhale tobramisin 

E) Levofloksasin 

DOĞRU CEVAP E 
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Açıklama: Balgam kültürünün sonuçlarını beklerken, bronşektazinin akut alevlenmesi için en 

uygun tedavi, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus ve 

Pseudomonas aeruginosa gibi tipik patojenler için tam veya kısmi kapsama alanına sahip olan 

bir florokinolon gibi oral bir antibiyotiktir.  

Bronşların kalıcı dilatasyonu olan bronşektazi, kronik öksürük ve balgam üretimine neden olur. 

Geçmiş ciddi pulmoner enfeksiyonlar, kistik fibroz ve primer siliyer diskinezi gibi konjenital 

durumlar ve immün yetmezliklerle ilişkilidir. 

Bronşektazinin akut alevlenmesi, dispne ve öksürüğün kötüleşmesi ve sistemik semptomlar 

olmadan balgam hacmi ve pürülanında bir artış ile karakterizedir. Balgam kültürünün 

sonuçlarını beklerken ampirik tedavi, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, 

Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa gibi tipik patojenler için tam veya kısmi 

kapsama sahip olan bir florokinolon gibi oral bir antibiyotik içerir. Balgam kültürü kinolona 

duyarlı Pseudomonas'ı büyütürse, antibiyotik bu organizmaya karşı daha iyi aktiviteye sahip 

olan siprofloksasine dönüştürülmelidir. 

Aerosolize rekombinant DNaz I yaygın olarak kistik fibrozda mukolitik olarak kullanılır, ancak 

kistik fibrozu olmayan bronşektazi hastalarında hiçbir yararı yoktur ve muhtemelen zarar 

verebilir. 

Azitromisin Pseudomonas aeruginosa'ya karşı koruma sağlamaz ve bu nedenle akut 

alevlenmeler için kullanılmaz. Bununla birlikte, ilacın antienflamatuar özellikleri alevlenmeleri 

önlemek için kullanılabilir. 

Akut alevlenmelerin tedavisi için inhale tobramisin çalışmalarının sonuçları karıştırılır; rutin 

kullanım şu anda önerilmez. 
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Glukokortikoidler, kronik obstrüktif akciğer hastalığının alevlenmelerini tedavi etmek için 

kullanılır; akut veya stabil bronşektazi tedavisinde önerilmez. 

30. Obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi ve sistemik lupus eritematozus tanıları izlenen 61 yaşında 

kadın hasta sonbaharda başvurmaktadır. Aktif şikayeti olmayan ve genel durumu iyi olan hasta 

prednizon 5 mg/gün, ramipril 5 mg/gün, atorvastatin 20 mg/gün, kalsiyum ve D vitamini 

takviyelerini düzenli kullanmaktadır. Aşağıdaki aşı rejimlerinden hangisi bu hasta için 

önerilmelidir? 

A) Pnömokok, influenza ve herpes zoster aşıları 

B) Pnömokok aşısı 

C) İnfluenza aşısı 

D) Pnömokok ve influenza aşıları 

E) Aşılamaya gerek yoktur 

DOĞRU CEVAP A 

Açıklama: Sistemik lupus eritematozus olan 50 yaşın üzerindeki bir hastaya, rekombinant 

zoster aşısının yanı sıra influenza ve pnömokok aşıları yapılmalıdır. 

Sistemik lupus eritematozus (SLE) olan hastalarda enfeksiyon riski artar. SLE hastaları için 

mevcut aşı önerileri arasında pnömokok ve influenza aşıları bulunmaktadır. Pnömokokal 

aşılama 13-valentli pnömokok konjügat aşısının ardından 23-valentli pnömokok polisakkarit 

aşısının (PPSV23) uygulanmasından oluşmalıdır. Ek olarak, bu hasta ≥50 yaşından büyük 

olduğu için rekombinant zoster aşısı almalıdır. 

Herpes zoster aşılaması, herpes zoster (zona) insidansını ve postherpetik nevraljinin insidansını 

ve şiddetini azaltır. İki tip zoster aşısı mevcuttur: tüm endikasyonlar için tercih edilen 
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rekombinant zoster aşısı (RZV) ve canlı zoster aşısı (ZVL). RZV, ≥50 yaş arasındaki kişilere 

önerilir ve 2 ila 6 ay arayla iki doz halinde uygulanmalıdır. ZVL hala ≥60 yaş arası kişiler için 

kullanılabilir ve tek bir dozda uygulanır. 

Her iki aşı daha önce herpes zoster atağı olan veya kronik bir tıbbi durumu olan hastalara 

güvenli bir şekilde uygulanabilir. ZVL, immün yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir, 

ancak düşük doz glukokortikoidler veya metotreksat alan hastalar gibi daha hafif 

immünosupresyonu olanlara uygulanabilir. ZVL'de olduğu gibi, düşük dozda 

immünosüpresyon (<20 mg prednizon veya eşdeğeri günlük) alan hastalarda, 

immünosupresyonu öngörenlerde ve immün yetmezlik durumundan iyileşen hastalarda RZV 

önerilir. 

31. 20 gün önce önce kronik bir obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesi ile hastaneye yatırılan 72 

yaşında kadın, hasta pnömoni ön tanısıyla huzurevinden acil servise yönlendirilmiştir. Hastaya 

piperasilin-tazobaktam ve vankomisin kombinasyonu verilerek hasta yatırılarak izlenmektedir. 

Üç gün sonra, solunum durumu kötüleşen ve akut böbrek hasarı gelişen hasta yoğun bakım 

ünitesine transfer edilmiştir. Entübasyondan hemen önce bakılan vücut ısısı 38.2 °C, kalp hızı 

115 atım/dakika, kan basıncı 108/74 mm Hg, solunum hızı 30/dakika ve oksijen saturasyonu 

%100'den nazal oksijen ile %89 olarak bulunuyor. Akciğer oskültasyonunda yaygın bilateral 

raller ve wheezing duyuluyor.  

Laboratuvar sonuçları; 

 Hasta Değeri Referans Aralık 

Sodyum (mEq/liter) 132 136–145 

BUN (mg/dL) 34 10–20 
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Kreatinin (mg/dL) 1.7 (bazal değeri; 0.8) 0.6–1.1 

ALT (U/liter) 59 0–35 

AST (U/liter) 69 0–35 

Lökosit düzeyi (per mm3) 13,700 4500–11,000 

 

Vankomisin düzeyi 15 ug/mL'dir. 

Akciğer radyografisinde sol üst lobda ve alt loblarda bilateral yaygın yamalı infiltratlar 

örülmektedir. Bu hastada aşağıdaki yönetim yaklaşımlarından hangisi en uygunudur? 

A) Azitromisin eklenmesi; piperasilin-tazobaktam'ın yerine meropenem başlanması; vankomisine 

devam edilmesi 

B) Vankomisinin yerine daptomisin başlanması; piperasilin-tazobaktama devam edilmesi 

C) Piperasilin-tazobaktam'ın yerine levofloksasin başlanması, vankomisine devam edilmesi 

D) Piperasilin-tazobaktam'n kesilerek seftriakson başlanması ve vankomisine devam edilmesi 

E) Piperasilin-tazobaktam ve vankomisinin kesilmesi; seftriakson ve azitromisin başlanması 

DOĞRU CEVAP A 

Açıklama:  

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, multifokal pnömoni, solunum yetmezliği ve akut böbrek 

hasarı olan bir hasta için en uygun antibiyotik tedavisi, meropenem, vankomisin ve bir makrolid 

veya bir florokinolon içermelidir.  

Bu hasta yakın zamanda kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmesi için 

hastaneye yatırılmış olup, multifokal pnömoni ile bakımevinden yeniden kabul edilmiştir.  
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Vankomisin ve piperasilin-tazobaktam alırken akut böbrek hasarı geliştirmiştir. Vankomisin 

artı piperasilin-tazobaktamın diğer antibiyotik kombinasyonlarından daha yüksek 

nefrotoksisite ile ilişkili olabileceğini gösteren son kanıtlar göz önüne alındığında, bu hastanın 

piperasilin-tazobaktamının meropeneme dönüştürülmesi makul olacaktır. 

Hastanın ilk piperasilin-tazobaktam ve vankomisin rejimi, Legionella pneumophila gibi atipik 

organizmaları kapsamamaktadır. Bu hastanın 72 saatlik piperasilin-tazobaktam ve 

vankomisinin ardından düzelmeyen ciddi pnömoni klinik bulgularına sahip olması, Legionella 

pnömonisi endişesini arttırmaktadır. Buna ek olarak, KOAH öyküsü olması Legionella 

pnömonisi geliştirme riskine arttırmaktadır.  

Legionelloz bazen hiponatremi, transaminaz yüksekliği, gastrointestinal semptomlar ve 

göreceli bradikardi ile ilişkilidir, ancak bu bulgular spesifik değildir. Lejyonella pnömonisi, bir 

makrolid veya bir florokinolon antibiyotik ile tedavi edilir. Bu antibiyotiklerden biriyle 

başlamak ve tanı belirsiz iken meropenem ve vankomisin ile geniş spektrumlu tedaviye devam 

etmek uygundur. Bir makrolid veya bir florokinolonun seçilip seçilmemesi, hastaya özgü 

faktörlere bağlı olacaktır; Bu durumda, hasta yaşı nedeniyle florokinolon kaynaklı tendinopati 

riski yüksek olup, makrolidi daha iyi bir seçenek haline getirir. 

Daptomisin vankomisin yerine kullanılmamalıdır, çünkü daptomisin pulmoner enfeksiyonlar 

için sınırlı bir etkiye sahiptir. 

32. Koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve hafif demans öyküsü olan 84 yaşında kadın hasta, 

progresif dispne, öksürük, yorgunluk ve ateş şikayetleri ile acil servise başvurmuştur. Fizik 

muayenesinde genel durumu orta-kötü olan hastanın ateşi 38.8 °C, nabız 118/dakika, kan 

basıncı 75/55 mm Hg, solunum sayısı 30/dakika ve 4 lt dakikadan nazal oksijen alırken oksijen 

satürasyonu % 92 saptanıyor. Laboratuvar sonuçlarında lökositoz, yüksek kan laktat seviyesi 
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ve akut böbrek hasarı saptanıyor. Akciğer grafisinde sol alt lobda yoğun bir opasite saptanıyor. 

Hastaya seftriakson ve azitromisine ek olarak 2 litre bolus ringer laktat çözeltisi veriliyor (vücut 

ağırlığı; 60 kg), ancak kan basıncı halen düşük ve kan laktat seviyesi halen yüksek saptanıyor. 

İnferior venakavanın ultrasonografisinde dilate bir damar görülüyor ve inspirasyon ile kollaps 

olmuyor. Yatak başı ekokardiyografide hafif depresyonlu sol ventrikül sistolik fonksiyonu 

görülmektedir. Bu hasta için en uygun sonraki terapötik müdahale aşağıdakilerden hangisi 

olmalıdır? 

A) 30 mL/kg Ringer laktat ek bolus yapılması 

B) Dobutamine başlanması 

C) Norepinefrin başlanması 

D) Santral venöz basıncı (CVP) takibi ve  hedef CVP'ye ulaşmak için normal salin uygulanması 

E) Ampirik anaerobik etkinliği olan intravenöz metronidazol başlanması 

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama: Bir hasta 30 mL/kg sıvı bolusa rağmen kalıcı septik şok geçirdiğinde ve ek sıvıların 

kan basıncını iyileştirmesi olası değilse, en uygun müdahale bir norepinefrin infüzyonuna 

başlamaktır. 

Bu hasta, enfeksiyon durumunda perfüzyon eksikliği (genellikle hipotansiyon nedeniyle) olarak 

tanımlanan septik şok kanıtı, bu durumda pnömoniden kaynaklanır. Geniş spektrumlu 

antibiyotikler ve 30 mL/kg kristaloid bolus dahil uygun başlangıç tedavisi aldı. Perfüzyon 

eksikliği belirtileri ile hipotansif kaldığı göz önüne alındığında, ek hemodinamik desteğe 

ihtiyacı vardır. İnferior vena kavası genişler ve kalibre ile solunumlarda değişmez, bu sırada ek 
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sıvılara ihtiyaç duymadığını gösterir. 

Septik şoklu hastalarda ilk tercih edilen vazopresör olarak norepinefrin önerilir. Hem alfa hem 

de beta-adrenerjik reseptörler üzerinde agonist etkileri vardır, böylece hem vazokonstriksiyona 

hem de kardiyak çıktıda bir artışa neden olur. Bu etkiler, hafif bir sepsise bağlı kardiyomiyopati 

(bu hastada olduğu gibi) sepsisin dağıtıcı şoku ile birlikte olduğunda faydalı olabilir. 

Saf bir beta-agonist olan dobutamin, güçlü bir inotropik ajanın yanı sıra sistemik bir 

vazodilatördür. Kardiyak debiyi artırabilmesine rağmen, bu hastanın sistolik disfonksiyonu 

sadece hafiftir ve bu ilacın vazodilatör özellikleri hipotansiyonunu kötüleştirebilir. 

2016 Hayatta Kalma Sepsis kılavuz ilkelerine göre, santral venöz basınç (CVP) izleme ve 

hedefleme artık sepsisli hastalarda hedefe yönelik resüsitasyonun temel bileşenleri olarak 

önerilmemektedir çünkü belirli, hedeflenmiş bir CVP'ye tedavi sonuçları iyileştirmemektedir. 

Anaerobik bir enfeksiyon için yüksek şüphe varsa metronidazol önerilebilir. Bu durumda, 

hasta, enfeksiyon kaynağı olarak anaeroblar için açık risk faktörleri olmadan toplumdan 

edinilmiş pnömoniye sahip gibi görünmektedir. 

33. Bilinen tıbbi hastalığı olmayan 27 yaşında kadın hasta acil servise sırt, sol diz ve sağ ayak 

bileğinde ağrı şikayeti ile başvurmaktadır. Sırt ağrısının 3 hafta önce başladığını, sık sık onu 

uykudan uyandırdığını, sabah sertliği ile ilişkili olduğunu ve aktivite ile iyileştiğini 

belirtmektedir. Sol diz ve sağ ayak bileğinin geçen hafta boyunca sıcak, şişmiş ve ağrılı 

olduğunu ve çalışmasını engellediğini belirtmektedir. Naproksen tedavisi ile ağrısının kısmen 

rahatladığını belirtmektedir. Hasta ayrıca konjonktivit ve dizüri tariflemektedir. Ateş veya 

döküntü olmadığını belirten hastanın birden fazla cinsel partneri olduğu öğreniliyor.  

Fizik muayenede sol dizde orta derecede şişlik, sağ ayak bileğinde sıcaklık ve kızarıklık ve 
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sağ üst kalçada hassasiyet saptanıyor. Diz efüzyonunun artrosentezinde, her büyütme alanında 

15.600 lökosit, %90 nötrofil saptanıyor. Sinovyal sıvı kültürleri negatif bulunan hastanın idrar 

polimeraz zincir reaksiyonu testi Chlamydia trachomatis için pozitif, Neisseria gonorrhoeae 

için negatiftir.  

Aşağıdaki tedavilerden hangisi bu hasta için en uygundur? 

A) Metotreksat ve prednizolon 

B) Seftriakson 

C) Prednizolon 

D) Azitromisin ve metotreksat 

E) Azitromisin ve indometazin 

DOĞRU CEVAP E: 

Açıklama: Artrit, üretrit ve konjonktivit olan ve Chlamydia trachomatis için idrar polimeraz 

zincir reaksiyonu testi pozitif olan bir hasta için en uygun tedavi azitromisin ve steroid olmayan 

antienflamatuar ilaçtır. 

Reaktif artrit (eski adıyla Reiter sendromu) klasik olarak artrit, üretrit ve konjonktivit olarak 

ortaya çıkan bir spondiloartrittir. Üveit, ateş ve diğer anayasal semptomlar, keratoderma 

blennorrhagica olarak bilinen akut püstüler cilt lezyonları gibi yaygın özelliklerdir. Bununla 

birlikte, etkilenen hastaların % 50'sinden fazlasında, eklem dışı belirtiler yoktur. Eklem 

tutulumu, tipik olarak oligoartiküler ve asimetrik, omurga (en sık olarak sakroiliak eklemler) 

içerebilir. 
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Etken patojenler arasında Chlamydia trachomatis ve Salmonella, Shigella, Yersinia, 

Campylobacter ve Clostridioides difficile gibi enterik bakteriler bulunur. Tedavi, devam eden 

enfeksiyon kanıtı varsa patojeni ortadan kaldırmayı içerir, ancak birçok durumda, çökeltici 

enfeksiyon artrit gelişmeden önce çözülmüştür. Bu hastada azitromisin aktif klamidyal 

enfeksiyonu tedavi eder. 

Steroid olmayan antienflamatuar ilaç (NSAID) tedavisi, artritin kontrolü için ilk tercihtir ve 

etkili bir ajan bulmak için birden fazla NSAID'nin denenmesi nadir değildir. NSAID'lerin 

etkisiz olması durumunda sistemik veya eklem içi glukokortikoidler endikedir. Ortalama 

hastalık süresi 3 ila 6 aydır. 

Birkaç aydan uzun süre devam eden artritli reaktif artritli hastaların % 20'sine kadar, 

metotreksat gibi hastalığı modifiye edici antiromatik ilaçlar düşünülebilir. 

Uzun süreli antibiyotik tedavisi (rifampin artı azitromisin veya doksisiklin ile), özellikle de 

zayıflatılmış bir biçimde bakterilerin kalıcılığına dair kanıt varsa, refrakter, Chlamydia kaynaklı 

reaktif artriti olan hastalara fayda sağlayabilir. Bununla birlikte, sinovyal dokunun polimeraz 

zincir reaksiyonu ile bu tür kalıcı bir enfeksiyon testi genellikle mevcut değildir.  

34. Yakın zamanda koroner arter bypass greft ameliyatı geçiren 76 yaşındaki erkek hasta, son 24 

saat içinde sol bacağında kızarıklık ve hassasiyet şikayetleri ile acil servise başvurmuştur. Bir 

hafta önce sol bacak ağrısı başlayan hasta bu ağrısının koroner arter bypass greftindeki kesiye 

bağlı olduğunu düşünmüş. Ateşi, titremesi, travma öyküsü veya evcil hayvanlara maruziyet 

öyküsü olmayan hastanın bilinen bir ilaç alerjisi de yokmuş.  

Fizik muayenesinde ateşi olmayan vital bulguları normal olarak bulunuyor. Cerrahi insizyon 

bölgesini çevreleyen ve yüzeysel görünen iyi sınırlanmış, kabarık, parlak kırmızı eritematöz bir 

alan olarak saptanıyor. Krepitus, pürülan, bül veya fluktuans saptanmıyor. İnsizyon yeri temiz, 
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kuru ve sağlamdır. Hastanın hafif hassasiyeti olmasına rağmen, tam hareket açıklığına sahiptir.  

Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın bakımında en uygun yaklaşımdır? 

A) Subkütan dokudan kültür alınması 

B) Sol bacak MRG  

C) İntravenöz immunoglobulin ve klindamisin başlatılması 

D) Sol bacak direk grafi çekilmesi 

E) Penisilin bazlı antibiyotik başlanması 

DOĞRU CEVAP E 

Açıklama: Erizipel için en uygun tedavi penisilin bazlı antibiyotik rejimidir. 

Erizipellerin klasik özellikleri, çevresindeki ciltten daha yüksek seviyede bir lezyon, dahil olan 

ve katılmamış doku arasında net bir sınır çizgisi ve lezyona parlak bir somon kırmızısı rengi 

içerir. Erizipeller, genellikle A grubu streptokokların neden olduğu, ancak diğer beta-hemolitik 

streptokokların neden olabileceği yüzeysel bir kutanöz süreçtir. Tedavisi penisilin bazlı 

tedavidir. Havayı değerlendirmek için bir radyografi elde etmek gerekli değildir, çünkü cilt 

süreci, fluktuans, krepitus veya pürülan bulgusu olmadan yüzeysel görünmektedir. Benzer 

şekilde, enfeksiyonun yüzeysel olduğu ve bacağın normal hayati belirtileri ve nekrotizan fasiit 

kanıtı olmadığı için bacağın MRG'sinin elde edilmesi yararlı değildir. İlgili subkutan dokudan 

bir aspiratın kültürü yararlı değildir çünkü lezyon, pürülan bir dalgalanma apsesi yerine dermal 

bir enfeksiyon gibi görünmektedir. Hastada toksik şok sendromu varsa, intravenöz 

immünoglobulin ve klindamisin (diğer antibiyotiklerle birlikte) endikedir. 
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35. 68 yaşında kadın hasta, ense ve şakak bölgelerinde ağrı, sağ göz kapağında düşme ve zaman 

zaman ortaya çıkan çift görme yakınması ile başvuruyor. Yakınmaları ilk olarak 6 ay önce 

başlayan hastanın baş ağrısı başlangıçta sol şakak bölgesinde iken, sonrasında her iki tarafta da 

olmaya başlamış. Ağrı oksipital bölge ve boyuna doğru yayılıyormuş. Bu dönemde doktora 

başvurmuş, arteriyel kan basıncı düzeyleri her iki kolda benzer ve yüksek saptanması nedeniyle 

hipertansiyon tanısı konularak tedavi başlanmış. Baş ağrısı yakınması devam eden hasta 

analjezik kullanmasına rağmen ağrısında bir azalma olmamış. Hastanın aynı zamanda yemek 

yerken çenesinde ağrı uyuşma ve yorulma şikayetleri mevcut olup son 2 aydır geceleri zaman 

zaman 38 oC üzerinde ateş ve gece terlemesi oluyormuş. Özgeçmişinde hiç sigara kullanmadığı, 

alkol ve madde bağımlılığının olmadığı öğrenilen hastanın beyin bilgisayarlı tomografi, EEG 

ve EMG tetkikleri normal olarak değerlendiriliyor. Hastanın bakılan akciğer grafisi normal, 

sedimantasyon ve CRP değerleri normalin 10 katı kadar yüksek olup bunun dışında patolojik 

değeri bulunmuyor. Göz dibi muayenesi normal olarak değerlendirilen hastada öncelikli tanı 

olarak aşağıdakilerden hangisini düşünülmelidir? 

A) Miyastenia gravis 

B) Horner sendromu 

C) Tempoaral arterit 

D) Takayasu hastalığı 

E) SSS metastazı 

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama:  

Temporal arterit: Baş ağrısı ve konstitusyonel yakınmaları olan 50 yaş üzeri hastalarda, 

özellikle romatologların aklına gelen ilk tanıdır. Temporal arterit veya diğer adı ile Dev Hücreli 

arterit büyük ve orta çaplı damarların kronik vaskulitidir. 50 yaşından sonra görülen bir 
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hastalıktır. 50 yaşından büyük bireylerdeki prevalansının 1/500 olduğu belirtilmektedir. Baş 

ağrısı genel olarak hastaların %70 kadarında bulunur ve en sık şikayettir. Bunun dışında, 

beraberinde konstitusyonel şikayetler, norolojik bulgular, polimyaljia romatika da eşlik 

edebilir. 

Baş ağrısının şekli, beraberinde yapısal semptomların olması, hastanın çene kladikasyosu 

tanımlaması, norolojik bulguların varlığı ve akut faz yanıtındaki yukseklik nedeniyle en olası 

tanıların başında gelmektedir. Hastalık icin onerilen sınıflama kriterleri vardır. Bunun yanında, 

USG, MR-anjiyografi, PET-BT’deki tipik bulgular ve en özgül olarak da temporal arter biyopsi 

ile temporal arterit ile uyumlu bulguların gösterilmesi en önemli tanı araçlarıdır. 

Hastada EEG ve EMG’nin normal olması miyastenia gravisi, akciğer grafisi normalliği, sigara 

içmemesi ve beyin BT normalliği diğer maligniteler ve Horner sendromunu ekarte 

ettirmektedir. Ayrıca her iki kol arasında tansiyon farkı olmaması kollarda kladikasyo 

tanımlamaması Takayasu hastalığını düşündürmemektedir. 

Temporal arterit 2016 güncellenmiş kriterler 
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36. Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 28 yaşındaki erkek hasta 15 gündür giderek artan nefes 

darlığı ve idrar renginde koyulaşma yakınması ile acil servise başvurdu. Hasta bir aydır, 

başlangıçta sadece efor sırasında ortaya çıkan, daha sonra giderek artan nefes darlığı olduğunu 

belirtiyor. Nefes darlığına öksürük, halsizlik ve ateşin eklendiğini belirten hasta, ateşinin günde 

birkaç kez, günün herhangi bir saatinde yükselebildiğini belirtiyor. Hastanın anamnezi 

derinleştirildiğinde son 1 aydır aralıklı olarak burnundan kahverengi kabuklar temizlediğini ve 

daha öncesine ait kronik sinüzit dışında herhangi kronik hastalık öyküsü olmadığını belirtiyor. 

Hastanın ilaç alkol ve madde kullanım öyküsü bulunmayıp bakılan tetkıklerde PAAG’de 

pnömonik infiltrasyon saturasyon düşüklüğü ve laboratuvar testlerinde kreatinin yüksekiği olup 

tüm batın ultrasonografisinde renal paranakim kalınlığı normal, fakat renal parankimal 

dansitede renal parankimal hastalık lehine bulgular olduğu saptanıyor. İdrar sedimentinde bol 

lokosit, 8-10 eritrosit görülen hastaya yapılan PPD testi negatif, ileri tetkiklerde ANA, anti-ds 

DNA, RF negatif, c-ANCA pozitif saptanıyor. Hastanın yapılan kontrastsız akciğer bilgisayarlı 

tomografisinde bilateral yaygın buzlu cam görünümü saptanıyor. Bronkoalveoler lavaj sıvısı 

hemorajik saptanan hastanın paranasal sinüs bilgisayarlı tomografisinde de maxiller sinüste 

yumuşak doku dansiteleri ve koleksiyonlar izleniyor. Buna göre bu hastada öncelikli 

düşünelecek tanı aşağıdakilerdeen hangisidir? 

A) Churg strauss senromu 

B) Mikroskobik PAN 

C) Granülomatoz polianjit 

D) Goodpasture sendromu 

E) Lökositoklastik vaskulit 

DOĞRU CEVAP C 
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Açıklama: Wegener granulomatozu (granülomatoz polianjit) pek çok organ sistemini farklı 

şekillerde tutabilir ve karşımıza farklı bulgularla çıkabilir. Glomerulonefrit, pulmoner kanama, 

antibiyotiklere yanıt vermeyen sinüzit, düşük el veya düşük ayakla ortaya çıkan mononoritis 

mültipleks akla Wegener granulomatozunu getirmelidir. c-ANCA pozitifliği, özellikle de enzim 

immunoassay ile doğrulandığında tanı icin çok önemlidir. 

Wegener granulomatozu pek çok organ sistemini tutabilen, küçük ve orta çaplı damarları 

etkileyen, granulomatoz iltihap ve doku nekrozu ile seyreden bir vaskulittir. Akciğerler ve 

böbrekleri birlikte tutan hastalıklar arasında en sık görülenlerden biri olmasına rağmen nadir 

bir hastalıktır. 

Sıklık açısından erkeklerle kadınlar arasında fark yoktur. Ortalama tanı yaşı 40-55 yaş arasıdır. 

Üst ve alt solunum yollarında, böbreklerde, santral ve periferik sinir sisteminde ve gözlerde 

tutulum yapabilir. Hastalığın başlangıcında ateş, kilo kaybı, artralji gibi sistemik bulgular 

görülebilir. Palpabl purpura, papuller, parmak uçlarında nekroz, ülserler, splinter kanamaları 

ortaya çıkabilir. 

Üst solunum yollarında erozyon ve hasara neden olarak septal perforasyon ve semer burun 

deformitesi ile sonuçlanabilir. Sensorinoral veya ileti tipi işitme bozukluğuna yol açabilir 

Periferik sinir sistemi tutulumu genellikle mononoritis multiplex veya duyusal polinoropati 

şeklindedir. Kraniyal sinir tutulumu, parenkimal beyin lezyonları ve pakimenenjit daha 

nadirdir. 

Gözde orbital psodotumor ve buna bağlı ekzoftalmi, periferik ülseratif keratit, sklerit, episklerit, 

daha nadir olarak üveit ortaya çıkabilir. Akut faz yüksekliği ve anemi tum inflamatuar 

hastalıklarda olduğu gibi burada da sık görülür. En ayırt ettirici laboratuvar bulgusu hastaların 
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%80-90’ında görülebilen c-ANCA ve anti-PR3 pozitifliğidir. Hastaların küçük bir oranında p-

ANCA ve anti-MPO pozitifliği de görülebilir. 

Mikroskopik polianjitis hem akciğerleri hem de böbrekleri tutabilen küçük çaplı damar 

vaskulitlerinden bir diğeri de mikroskopik polianjitistir (MPA). Genellikle 50 yaş civarında 

başlar ve erkeklerde daha sık görülür. Miyalji, artrit veya artralji gibi sistemik semptomlar 

hastaların yaklaşık yarısında tanıdan önce vardır. Bu gibi hafif şikayetlerle sinsi bir seyir aylar 

hatta yıllar surebilir. Akciğer tutulumu alveolar kanama şeklinde ortaya çıkar. Böbrek tutulumu 

Wegener granulomatozuna çok benzer. Böbrek biyopsisi bulguları ile de Wegener 

granulomatozu’ndan ayırt etmek çoğu zaman mümkün değildir. Periferik nöropati görülebilir 

ve genellikle mononoritis multiplex şeklindedir. Simetrik veya asimetrik polinoropati şeklinde 

de ortaya çıkabilir. Daha nadir olarak santral sinir sistemi tutulumu ve kranial noropatiler ve 

pakimenenjit de bildirilmiştir. Genellikle karın ağrısı ve gastrointestinal kanama şeklinde ortaya 

çıkan gastrointestinal tutulum daha nadir olarak şiddetli ince veya kalın barsak iskemisi, ülserler 

ve perforasyon şeklinde ortaya çıkabilir. MPA hastalarında ANCA pozitifliği oranı yaklaşık 

%75’dir ve bu hastaların çoğunda p-ANCA ve anti-MPO pozitiftir. 

Churg-Strauss sendromu da akciğerleri ve böbrekleri tutabilen, multisistemik, ANCA ile ilişkili 

bir vaskülittir. Ortalama tanı yaşı 55’dir ve kadın ve erkeklerde benzer sıklıkta görülür. Tutulan 

organlarda eozinofilik infiltrasyon ve serumda eozinofili belirgindir. Diğer ANCA ilişkili 

vaskülitlerde de görülebilen döküntülere ek olarak hassas ve üzeri eritemli olabilen subkutan 

noduller bulunur. Bunlar histolojik olarak incelendiğinde eozinofilik granülomlar görülür. 

Bronş hiperreaktivitesi ve alerjik astım şeklindeki akciğer tutulumu en karekteristik bulgusudur. 

Üst solunum yolu tutulumu alerjik rinit, burunda polipler ve sinuslerde inflamasyon şeklindedir. 

Orta kulak iltihabı ve sensorinoral işitme kaybı da görülebilir. Kardiyomyopati ve ileti sorunları 

görülebilir. Böbrek tutulumu hastaların üçte birinden azında görülür. Diğer ANCA ilişkili 
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vaskülitlerde olduğu gibi mikroskopik hematuri ve proteinuri ile ortaya çıkan pauci-immun 

kresentik nekrotizan glomerulonefrit şeklindedir ve genellikle ANCA pozitif hastalarda ortaya 

çıkar. Çoğunlukla karın ağrısı ile başlayan gastrointestinal tutulum perforasyona neden olabilir. 

Periferik noropati diğer ANCA ilişkili vaskulitlerden daha sıktır. Asimetrik mononoritis 

multipleks veya sensoriyel ve motor polinoropati ile kendini gosterir. Gözde episklerit, sklerada 

ülserasyon, optik sinir tutulumu ve santral arter veya retinal ven tıkanıklığına bağlı görme kaybı 

bildirilmiştir. Laboratuvar bulgusu olarak akut faz yüksekliği ve aneminin yanında genellikle 

%10’un üzerinde eozinofili mevcuttur. Hastaların yaklaşık yarısında ANCA pozitiftir ve daha 

cok p-ANCA şeklindedir. 

2017 ACR/EULAR GPA (Geçici) sınıflandırma kriterleri 

 

37. Otuz sekiz yaşında erkek hasta, daha öncesine ait herhangi bir hastalık öyküsü olmayıp, 

yaklaşık 1 hafta önce başlayan vücudunda alt ekstremiteye lokalize palpabl purpura 

karakterinde döküntüler nedeniyle kliniğe başvuruyor. Hastanın yapılan sistem sorgusunda cilt 

döküntülerine eşlik eden elde-ayakta uyuşma, idrar renginde koyuluk, oral ve nazal mukozada 

yara ve sinüzit hikayesi saptanmıyor. Son 2 haftada yemeklerden sonra gelişen bir karın ağrısı 

yakınması olan hastanın ağrısı orta hat civarında olup bu nedenle hastanın yemek yeme 
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isteğinde azalma ve kilo kaybı geliştiği saptanıyor. Malar raş, fotosensitivite, parmak uçlarında 

morarma, artrit tarif etmeyen hastada son dönemde geçirilmiş bir infeksiyon bulgusu, ateşi, 

eşlik eden gece terlemesi de bulunmuyor. Laboratuvar değerlerinde bir yıl önce rutin bakılan 

tetkikler normal bulunuyor. Şu anki kreatinin değeri 4.2 mg/dl olarak saptanan hastanın idrar 

sedimentinde dismorfik eritrositleri fizik muayenesinde alt extremitede palpabl purpuraları 

dışında özellik saptanmıyor. Hastanın takip eden süreçte serviste etyolojiye yönelik tetkıkleri 

sırasında hemotekezya ile beraber akut batın tablosu gelişiyor. Yapılan acil laparotomide ince 

bağırrsak ve kolonda multipl ülserler iskemik nekroze alanlar saptanıyor. Bu alanlar diseke 

edilerek patolojiye gönderilen hastanın patoloji raporunda damar duvarlarında nötrofilik 

infiltrasyona bağlı nekroz saptanıyor. Hastanın ciltteki döküntülerden yapılan biyopsi sonucu 

lökositoklastik vaskülit olarak sonuçlanıyor. İleri laboratuvar tetkıklerinde p-ANCA pozitifliği 

saptanan hastanın 24 saatlik idrarda proteinürisinin olması ve ultrasonografisinde de renal 

parankim normal olması üzerine yapılan böbrek biyopsisinde 10 glomerülün 7’sinde kresentrik 

glomerulonefrit izleniyor. Bu bilgiler ışığında hastada en öncelikli düşünülecek tanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Henoch-schonlein purpurası 

B) PAN 

C) Mikroskopik PAN 

D) Wegener granulomatozisi 

E) Churg strauss sendromu 

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama: Henoch-Schönlein purpurasında sıklıkla renal tutulum daha iyi seyir göstermekte, 

sıklıkla asemptomatik hematüri ve masif olmayan proteinüri ile sınırlı kalmaktadır. Hızlı 

ilerleyici progresif kresentik glomerulonefrit tablosu sadece <%3 hastada izlenir. Ayrıca 
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biyopsilerde IgA birikimi olmaması ve serumda p-ANCA’nın tespit edilmiş olması vakanın 

Henoch-Schönlein purpurası olmadığını düşündürmektedir. 

Hastanın biyopsilerinde küçük damar tutulumu olması, renal biyopside gösterilen kresentik 

glomerulonefritin varlığı, anevrizmaların olmayışı, p-ANCA’nın pozitif saptanması hastada 

klasik PAN tanısından uzaklaştırmaktadır.  

Vakada saptanan ANCA boyanma paterninin perinükleer özellikte olması ve ELİZA ile anti-

MPO pozitifliğinin gösterilmesi granülamatöz polianjiitten uzaklaştırmaktadır. 

Mikroskopik PAN’da ise daha çok kapiller, venül, arteriol gibi küçük damarların tutulduğu 

nekrotizan vaskülit tablosudur. Pauci-immun glomerulonefrit çok sıktır. 

Eşlik eden pulmoner kapillerit kendini daha çok alveoler hemoraji şeklinde gösterir. Birlikte 

gastrointestinal tutulum olabilir; karın ağrısı, kanama- nadiren perforasyon ile kendini 

gösterebilir. Periferik veya santral nöropati yapabilir. En sık görülen nöropati tablosu 

mononöritis multiplekstir. Laboratuvarda ANCA pozitifliğinin p-ANCA patterninde olması ve 

ELİZA’da anti-MPO pozitifliği karakteristiktir. 

 

38. 48 yaşında kadın hasta, sol ayak dorsumunda 3 gündür olan kızarıklık ve şişlik şikayeti ile 

başvuruyor ve ağırlık taşırken rahatsızlık şikayeti artıyormuş. Öyküsünde morbid obezite ve 

hipotiroidizmin yanında insülinle tedavi edilen retinopati ve nöropati ile komplike olan 10 yıllık 

tip 2 diyabeti olduğu öğreniliyor.  

Ateşi olmayan hastanın geçen yıl gelişen pes planus ile birlikte sol ayağının sırtında eritem, 

sıcaklık ve şişlik öyküsü olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde ayak bileğinde hareket 

kısıtlılığı saptanmıyor, ancak hareket ve ağırlık taşıma ile minimum hassasiyeti saptanıyor. 
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Metatarsal başlıklar üzerinde azalmış titreşim duyusu ve ayak bileği reflekslerinde azalma 

saptanıyor. Alt ekstremitede cilt sağlam ve ülsere lezyon saptanmıyor.  

Laboratuvar testlerinde lökosit sayısı 5700/mm3 (referans aralığı, 4500-11.000) ve eritrosit 

sedimantasyon hızı 20 mm/saat (1-25) olarak bulunuyor.  

Tibiotalar eklemden yapılan eklem aspiratının değerlendirilmesinde mm3 başına 450 lökosit 

bulunuyor ve kristal saptanmıyor. Mevcut bulgular ile aşağıdaki tanılardan hangisi daha 

olasıdır? 

A) Osteomyelit 

B) Psödogut 

C) Diyabetik nöropatik artropati 

D) Selulit 

E) Septik artrit 

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama: Tip 2 diyabet, periferik nöropati ve normal eritrosit sedimantasyon hızı olan ateşi 

olmayan bir hastada tek taraflı ılık, şişmiş ve eritemli bir ayak diyabetik nöropatik artropatinin 

teşhisi ile en tutarlıdır. 

Uzun süreli tip 2 diyabetli ve çökmüş bir arkı olan ve enfeksiyona dair net bir kanıt bulunmayan 

bu hastada, büyük olasılıkla ayak ve ayak bileği eklemlerini etkileyen bir eklem hastalığı olan 

nöropatiye (Charcot eklem) bağlı bir artropatiye sahiptir. Hastalar genellikle bazı lokalize 

ağrıları tarif ederler, ancak muayenede ve özellikle radyografide çarpıcı olabilen deformiteye 
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kıyasla genellikle hafiftir. 

Psödogout, en yaygın olarak dizde kalsiyum pirofosfat kristallerinin birikmesinden 

kaynaklanır; ayak bileği ve ayak nadiren etkilenir. Eklem aspiratında kristallerin veya 

iltihaplanmanın olmaması bu teşhisi olası kılmaz. 

Ateş ve yüksek eritrosit sedimantasyon hızı olmadığında, septik artrit, selülit veya osteomiyelit 

gibi bir enfeksiyon olasılığı düşüktür. 

39. 26 yaşında kadın hasta, son iki aydır devam eden iki taraflı temporal baş ağrısı, çene ağrısı ve 

yemek çiğnemede zorlanma şikayetleri ile hastaneye başvurmaktadır. Çocukluk çağında 

dizlerinde ve ayak bileklerinde epizodik eklem ağrısı ve şişlik olduğu öğrenilmiştir. Çocukken 

topalladığını ve genç yaşta "büyüyen ağrıları" için ibuprofen verildiğini belirtmektedir. 

Herhangi bir üst ekstremite ağrısı, ateş, döküntü veya göz problemleri öyküsü olmadığı 

öğreniliyor.  

Vital bulguları normal olan hastanın baş ve boyun muayenesinde mikrognati ve dental 

malokluzyon saptanmıştır. Hastanın ağzını açıp kapatırken sağ temporomandibular eklem 

üzerinde krepitus ve hassasiyeti saptanıyor.  Tam bir kas-iskelet muayenesi de dahil olmak 

üzere muayenenin geri kalanı normaldir. 

Laboratuvar sonuçları:  

 Hasta değeri Referans değer 

WBC (mm3) 7400 4500–11,000 

Hemoglobin (g/dL) 13.4 12.0–16.0 

Eritrosit sedimentasyon hızı (mm/saat) 12 1–25 
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CRP (mg/l) 0.9 0.08–3.10 

 

Hastadan gönderilen metabolik panel normal sınırlar içindedir. Romatoid faktör ve anti-

sitrüline peptit antikorları negatiftir. Antinükleer antikor testi, yaygın bir patern ile 1: 320 

(referans aralığı, 1:40 dilüsyonda negatif) dilüsyonunda pozitiftir. 

Aşağıdakilerden hangisi muhtemelen bu hastanın çene ağrısını açıklar? 

A) Sistemik lupus eritematozis 

B) İdiyopatik temporomandibular eklem disfonksiyonu 

C) Erişkinde sistemik juvenil idiyopatik artrit 

D) Erişkinde oligoartiküler juvenil idiyopatik artrit 

E) Romatoid artrit 

DOĞRU CEVAP D 

Açıklama: 

Çocuklukta oligoartiküler jüvenil idiyopatik artrit ve mikrognati öyküsü olan hastalar rutin 

olarak temporomandibular eklem artriti açısından taranmalıdır. 

Bu hastaya çocukluk çağında artrit tanısı konulmadığı bildirilmesine rağmen, öyküsü 

oligoartiküler juvenil idiyopatik artrit (JIA) ile tutarlıdır. 

Oligoartiküler JİA, tipik olarak diz ve ayak bilekleri olmak üzere dört büyük eklemin sinoviti 

olarak, bazen de bilek ve dirsek olarak tanımlanır. Kızları erkeklerden daha sık etkiler ve 2 ila 

4 yaşlarında en yüksek insidansa sahiptir. Oligoartiküler JİA'lı hastaların yaklaşık% 75'inde bu 

durumda olduğu gibi temporomandibular eklem (TMJ) artriti gelişir. TMJ artriti tipik olarak 
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ağrı ve krepitus ile kendini gösterir, ancak çocukluk çağında mandibular büyüme plakasına 

verilen hasarın bir sonucu olarak mikrognatiye yol açabilir. Oligoartiküler JİA olan çocuklar 

rutin olarak TMJ artriti açısından izlenmelidir, çünkü semptomlar sıklıkla bildirilmez. 

Mikrognati ve maloklüzyon komplikasyonlarını önlemek için TMJ'nin aktif sinoviti agresif 

olarak tedavi edilmelidir. Tedavi seçenekleri arasında glukokortikoid enjeksiyonları ve 

metotreksat veya biyolojik ajanlar gibi hastalığı modifiye edici antiromatik ilaçlar bulunur. Bu 

durumda, hastanın mutlaka aktif sinoviti yoktur ve açıklanan yapısal anormallikler çoğunlukla 

enflamatuardır ve antiromatizmal ilaçlara cevap vermesi muhtemel değildir. 

Her türlü enflamatuar artriti olan çocuklar, özellikle dizde asimetrik hastalık aktivitesi varsa 

uzuv uzunluğu tutarsızlıkları geliştirebilir. Hastalık aktivitesinin yaşı, uzunluk tutarsızlığının 

türünü belirler. İnflamatuar artrit ergenlikten önce aktifse, etkilenen taraf genellikle uzun 

kemiklerin metafizine artan kan akışı nedeniyle etkilenmeyen taraftan daha uzun büyür. 

Enflamatuar artrit ergenlik döneminde aktif ise, enflamasyona ikincil erken büyüme durması 

nedeniyle etkilenen taraf genellikle etkilenmeyen taraftan daha kısadır. Bazen, genç bir 

yetişkinde uzuv uzunluğu uyuşmazlığı, enflamatuar artrit tarihinin tek fizik muayene ipucudur. 

Bu durumda, hastanın ayrıca tarihsel olarak etkilenen sol ayak bileği üzerindeki tibiotalar 

eklemde sınırlı hareket aralığı kanıtı vardır. 

Oligoartiküler JİA'lı çocuklar, JİA'nın yetişkinliğe potansiyel olarak uzun vadeli sonuçları olan 

iyi bilinen bir başka komplikasyonu olan otoimmün üveit gelişimi için rutin olarak izlenmelidir. 

Oligoartiküler JIA hastaları, bu durumda olduğu gibi, genellikle hafifçe yükseltilmiş bir 

antinükleer antikor (ANA) seviyesine sahiptir. Bu yükselme genellikle yetişkinliğe kadar 

devam eder, ancak ek bir otoimmün bozukluğun göstergesi olmayabilir. 
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Romatoid artrit, TMJ artriti ile ilişkili olabilir, ancak tanım gereği, bu tanı ilk belirtiler sırasında 

16 yaş ve üstü hastalarda yapılır. Bu hastanın öyküsü en çok inflamatuar artritin çocukluk çağı 

sunumu ile tutarlıdır. 

İdiyopatik TMJ disfonksiyonu yüz ağrısı, kulak ağrısı ve çene disfonksiyonu ile kendini 

gösterir. Bu hastanın çocukluk çağı enflamatuar artrit öyküsü, idiyopatik TMJ disfonksiyonunu 

olası hale getirmez. 

Sistemik JİA, çocukluk çağında günlük yüksek ateş ve geçici döküntüler ile karakterize edilen 

ve her ikisi de bu vakada bildirilmeyen bir sendromdur. Sistemik JİA'nın oligoartiküler 

altkümenin sahip olduğu TMJ disfonksiyonu, mikrognati ve üveit ile uzun süreli ilişkisi yoktur. 

Sistemik lupus eritematozus (SLE) 'de sıklıkla yüksek ANA seviyeleri görülmesine rağmen, bu 

hastada ana semptomlar olan döküntüler veya anemi ve lökopeni gibi SLE semptomları yoktur. 

Bu durumda yüksek ANA seviyesi oligoartiküler JİA'nın bir özelliğidir.  

40. 34 yaşında erkek hasta kliniğe ateş, üşüme ve titreme yakınması ile başvuruyor. Yaklaşık 25 

gün kadar önce sağ göğsünde ağrı, üşüme, titreme şikayetleri başlayan ve 15 gündür bu ağrı sol 

göğsüne de yayılan hasta nefes alırken zorlanıyor ve hareketle nefes darlığı artıyormuş. 

Öksürüğüne az miktarda kan (hemoptizi) da eşlik ediyormuş. Özgeçmişinde; 20 yaşından beri 

günde 1 paket sigara içtiği bilinen ve 2 yıl önce sol gözünde üveit öyküsü dışında başka 

rahatsızlık öyküsü olmayan hastanın devamlı kullandığı ilaç ve düzenli alkol kullanımı öyküsü 

olmadığı tespit ediliyor. Yapılan fizik muayenesinde sol bacağında kırmızı renkte palpable 

purpura tarzı yaygın döküntüleri ve sol alt bacakta da yaygın ağrılı şişliği ve bacak kalınlığında 

artışı mevcut olan hastanın karın cildinde kollateraller geliştiği ve kollaterallerin yukarıdan 

aşağıya doğru dolduğu gözleniyor. Karaciğer orta hatta 2 cm ele gelen hastanın bakılan 

laboratuvar değerlerinde akut faz değerlerinde yükseklik ve hafif anemi saptanıyor. ANA, anti-
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dsDNA ve RF negatif gelen hastanın sol alt ekstremite venöz doppler ultrasonografisinde sol 

bacakta akut tromboz saptanıyor. Torako-abdominal BT’de hepatik venlerde ve venacava 

inferiorda tromboz, cilt altında kollateral dilatasyonlar, azigos ve hemiazigos venlerinde 

genişleme tespit ediliyor. Transtorasik ekokardiyografisinde sağ ventrikülde tromboz ve 

pulmoner arter ile sol ana koroner damar arasında fistül saptanan hastada öncelikle 

aşağıdakilerden hangisi tanı olarak düşünülmelidir? 

A) SLE 

B) Romatoid artrit 

C) Sarkoidoz 

D) Behçet hastalığı 

E) İnflamatuar bağırsak hastalığı 

DOĞRU CEVAP D 

Açıklama: Mevcut bulgular ışığında hastada üveit, ereitema nodozum, DVT, hepatik ven 

trombozu, pulmoner anevrizma ve ANA ve anti-dsDNA negatifliği şıklarda verilenler 

içerisinde en yakın olarak Behçet hastalığını düşündürmektedir. Hulusi Behçet tarafından 

yapılmış olan orijinal hastalık tarifinde temel olarak 3 semptom bulunmaktadır. Oral ülser, 

genital ülser ve uveit. 

Ayrıca yine Hulusi Behçet tarafından hastalıkta akneiform lezyonlar, follikulit, eritema 

nodozum, tromboflebit ve hemoptizi de görülebileceği belirtilmiştir. 

Behçet hastalığının özellikle dolaşımın venöz tarafını, arteriyal sisteme göre daha fazla 

etkileyen bir sistemik vaskulit olduğu kabul edilmektedir. Hastalık genellikle mukokutanoz 

ozellikler ve tekrarlayan aftoz stomatit ile başlar. Oral aftlar %90 hastada görülmektedir. 
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Ağrılı yuvarlak etrafı kırmızı hareli ülserlerdir ve üzerleri sarımsı bir yalancı zarla kaplıdır. 

Ağız, dil, mukozal yuzeyler ve yumuşak damakta her yerde görülebilirler. Minor, major ve 

herpetiform ülserler olmak uzere 3 farklı tipte görülebilir. Minor ülserler en sık gorulen 

ülserlerdir (%85-90).  

En büyük çapları 10 mm geçmez. 7-10 gün içerisinde iyileşirler. Majör ülserler daha geniş (1-

3 cm çaplı) ve derinlerdir. Daha yavaş iyileşirler ve skar bırakmaya meyyallerdir (bu hastamızın 

kliniğinde aft bulgusu olmaması Behçet hastalığını dışlamaz). 

41. 26 yaşında SLE tanısıyla takip edilen kadın hasta polikliniğe başvurmaktadır. Son bir kaç 

aydır menstrüel peryodlarının normalden daha fazla kanamalı olduğunu ve vücudunda 

morluklar olduğunu belirtiyor. Ayrıca diş etlerini fırçaladıktan sonra diş etlerinin bazen 

kanadığını belirtmektedir. Ateşi, titremesi, ishal öyküsü ve kilo kaybı belirtmeyen hastanın vital 

bulguları normal olarak bulunuyor. Akciğer ve karın muayenesi bulguları normal, kitle veya 

organomegali saptanmıyor. Artrit bulguları olmayan hastanın ekstremiteleri sıcak ve iyi 

perfüzedir. Bacaklarında, kollarında ve yumuşak damakta ince, kesin, çatlamasız, kırmızı bir 

döküntü saptanıyor. İdrar tahlilinde, 1+ eritrosit ve 2+ protein saptanmıştır. Bu hastada 

aşağıdaki tanılardan hangisi en olasıdır? 

A) Ağır trombositopeni 

B) Lupus antikoagülanı 

C) Faktör 7 eksikliği 

D) K vitamini eksikliği 

E) Von Willebrand sendromu 
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DOĞRU CEVAP A 

Açıklama: Trombositopeninin en belirgin klinik bulgusu peteşilerin varlığıdır.  

Hafif trombositopeni, sistemik lupus eritematozus (SLE) olan hastalarda nispeten yaygındır. 

Daha şiddetli trombositopeni, kolay morarma, diş etlerinden kendiliğinden kanama, dışkıda 

veya idrarda kan, iç kanama, kesiklerde uzun süreli kanama ve peteşi şeklinde ortaya çıkabilir. 

Peteşiler, trombositopeninin en spesifik bulgusudur; Cildin altındaki mikro kanamalardan 

kaynaklanır ve asla normal kabul edilemez. 

Uzun süreli protrombin süresine veya kısmi tromboplastin süresine yol açan bir antikor olan 

lupus antikoagülanı, kanamanın değil pıhtılaşmanın artmasına neden olur. Lupus antikoagülanı 

olan hastalar tipik olarak pulmoner emboli veya derin ven trombozu ile başvururlar. Trombosit 

tüketiminden genellikle hafif ila orta derecede trombositopenisi vardır, ancak nadiren 

trombositopeni şiddetlenir. 

K vitamini eksikliği, faktör VII eksikliği ve von Willebrand sendromu kanamada bir artış ile 

ortaya çıkabilir, ancak trombositopeni SLE'li bir hastada daha sık görülen hematolojik 

anormalliktir. 

42. 46 yaşında tip 2 diyabet ve nefrolitiasis öyküsü olan kadın hasta acil servise ateş, dizüri, kusma 

ve yan ağrısı şikayeti ile başvurmuştur. Yan ağrısı 5 gündür varmış. 3 gün önce aile hekimi 

tarafından idrar yolu enfeksiyonu ön tanısıyla trimethoprim–sulfamethoxazole tedavisi 

başlanmış. Hasta antibiyotik tedavisini tarif edildiği gibi düzenli aldığını ancak şikayetlerinde 

hiçbir iyileşme olmadığını belirtiyor.  
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Başvurusunda ateşi 38.6°C, kan basıncı 105/66 mmHg, nabız 110/dakika ve solunum sayısı 

20/dakika olarak bulunuyor. Fizik muayenesinde sağ kostovertebral açı hassasiyeti saptanırken 

karın ve pelvik muayenesi normal olarak bulunuyor.  

Laboratuvar sonuçları;  

 
 

Hasta değeri 
Referans aralık 

WBC (mm3) 19,000 4500–10,000 

Nötrofil (%) 82 40–70 

Band formu (%) 10 0–10 

BUN (mg/dL) 16 10–20 

Kreatinin (mg/dL) 0.9 0.6–1.1 

 

İdrar tahlilinde lökosit esteraz ve nitrit pozitif, 3 gün önce alınan idra trimethoprim-

sülfametoksazole duyarlı 100.000 koloni/mL Escherichia coli için pozitif bulunuyor. Aşağıdaki 

değerlendirmelerden hangisi bu hastanın devam eden semptomlarının nedenini belirlemek için 

en uygun yaklaşımdır? 

A) Karın direk grafisi 

B) Abdominopelvik BT (kontrastlı veya kontrastsız) 

C) İntravenöz pvelogram 

D) Kan kültürü 

E) İdrar kültürü tekrarı 

DOĞRU CEVAP B 
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Açıklama:  

Piyelonefriti olan ve altta yatan veya 48 ile 72 saat uygun antibiyotik tedavisine rağmen 

kötüleşen semptomları olan hastaya altta yatan komplikasyon riski açısından tercihen BT ile 

(kontrastlı ve kontrastsız) üst idrar yolunun radyolojik değerlendirmesi yapılmalıdır. 

48 ila 72 saatlik uygun antibiyotik tedavisinden sonra kalıcı veya kötüleşen semptomları olan 

komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonu olan hastalara, tanınmayan anatomik anormallikler, 

tıkanmaya yol açan kalküller veya piyelonefrit komplikasyonlarını tespit etmek için üst üriner 

sistemin radyolojik değerlendirmesi yapılmalıdır. Piyelonefrit komplikasyonları arasında 

amfizematöz piyelonefrit, perinefrik apse ve böbrek apsesi bulunur. Bu ayarda kontrastlı ve 

kontrastsız BT tercih edilir. Her ne kadar bazı klinisyenler bu ortamda renal ultrasonu tercih 

etseler de, hidronefroz ve perinefrik apse gibi durumları tanımlayabilmesine rağmen, bu yöntem 

çeşitli diğer böbrek anormalliklerini tespit etmede BT'den daha az duyarlıdır ve hastalığın 

derecesini BT gibi tam olarak değerlendiremez. Bu nedenle, bu senaryoda renal ultrasonografi 

tercih edilen test değildir; net belirtmek gerekirse, kontrast veya radyasyona maruz kalmanın 

arzu edilmediği hastalarda düşünülebilir. Altta yatan koşulları belirlemek önemlidir, çünkü tek 

başına antibiyotikler iyileştirici olmayabilir. Karın grafisi bir radyoopak maddeyi 

tanımlayabilir, ancak duyarlılık oldukça düşüktür. İntravenöz piyelogram böbrek anatomisini 

değerlendirmek ve böbrek boşaltım sistemini değerlendirmek ve böbrek taşı için 

değerlendirmek için kullanılabilir, ancak BT ve ultrasonografi daha ayrıntılı bilgi sağladığı için 

nadiren yapılır. Piyelonefritin değerlendirilmesinde uygun bir test olmayacaktır. Her ne kadar 

kan kültürleri bakteriyemi için önemli olsa da, bu durumda uygun antibiyotik tedavisi zaten 

etkisiz olmuştur. İdrar kültürünün 48 ile 72 saat içinde tekrarlanması, farklı bir patojen ortaya 

çıkarması olası değildir. 
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43. 21 yaşında üniversite öğrencisi bir erkek hasta son 3 gün içinde yavaş yavaş gelişen bir döküntü 

şikayeti ile başvuruyor. İki hafta önce, streptokokal farenjit için 7 günlük bir amoksisilin 

tedavisi aldığı öğreniliyor. Başka ilaç kullanmıyan ve hastalık öyküsü olmayan hastanın 

babasının amcasının Alport sendromu olduğu öğreniliyor.  

Kan basıncı 142/84 mm Hg, kalp hızı 100 atım/dakika ve vücut ısısı 37.5 °C saptanıyor. Fizik 

muayenesinde ağırlıklı olarak gövde boyunca yaygın, eritematöz bir makülopapüler döküntü 

saptanmaktadır.  

Laboratuvar sonuçları; 

 Hasta Değeri Referans Aralık 

Hemoglobin (g/dL) 13.9 13.5–17.5 

Lökosit (mm3) 9500 4500–11,000 

Kreatinin (mg/dL) 2.5 0.8–1.3 

Üre (mg/dL) 36 10–20 

Kompleman C3 (mg/dL) 99 86–184 

Kompleman C4 (mg/dL) 38 20–58 

 

Tombosit sayısı ve lökosit sayısı normal, idrar tahlilinde; 1+ protein, her bir büyütme alanında 

1-3 kırmızı hücre (referans aralığı, 0–2) ve 10-20 beyaz hücre (0-2) saptanıp ve bakteri 

saptanmamıştır. Bu hastada akut böbrek hasarı için en olası neden aşağıdaki durumlardan 

hangisidir? 
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A) Poststreptokok glomerülonefrit 

B) Alport sendromu 

C) İmmünoglobulin A nefropatisi 

D) Akut tübüler nekroz 

E) Akut interstisyel nefrit 

 

DOĞRU CEVAP E 

Açıklama:  

Streptokokal farenjit tedavisinde amoksisilin başladıktan iki hafta sonra, steril pyüri olan genç 

bir erkekte döküntü ve akut böbrek hasarının en olası nedeni akut interstisyel nefrittir. 

Bu hasta bir beta-laktam antibiyotik başladıktan 2 hafta sonra döküntü ve akut böbrek hasarı ile 

başvurmakta ve ayrıca steril pyrürisi vardır. Birlikte ele alındığında, bu bulgular akut 

interstisyel nefrite en olası tanı olarak işaret etmektedir. İnterstisyel nefritli hastaların sadece 

%23'ünde periferik eozinofili görülür ve hastaların %3'ünde ateş, döküntü ve periferik 

eozinofili üçlüsü oluşur. Ek olarak, idrarda eozinofillerin bulunması interstisyel nefrite ne 

duyarlı ne de spesifiktir; bunun yerine, klinik seyir veya böbrek biyopsisi bu tanı için en 

yararlıdır. 

Postenfeksiyöz glomerülonefrit ayrıca streptokok enfeksiyonundan 2 hafta veya daha uzun süre 

sonra ortaya çıkabilir. Bu noktada, streptokok enfeksiyonu temizlenmiş olup glomerülonefrit, 

grup A beta-hemolitik streptokokların nefritojenik suşlarının hücresel ve humoral bağışıklığın 

aktivasyonundan kaynaklanan böbrek sınırlı bir süreçtir. Hipokomplememi tipik olarak 

gözlenir. Hastalar hipertansiyon, ödem, hematüri dahil aktif bir idrar tortusu ve enfeksiyon 
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başladıktan 2-3 hafta sonra proteinüri ile başvururlar. Bazen semptomlar hafiftir ve hastalar 

haftalar ila aylar sonra hafif hematüri ve proteinüri ile böbrek fonksiyonu değişmeden 

tanımlanmaktadır. Serum kompleman seviyeleri düştükten sonra 3 ay içinde normale döner. 

Döküntü ve diğer sistemik semptomlar bu bozuklukta görülmez.  

İmmünoglobulin A nefropatisi olan bir hastada, üst solunum yolu enfeksiyonu eş zamanlı 

hematüri ve akut böbrek hasarını tetikleyebilir; bu anormallikler tipik olarak üst solunum yolu 

enfeksiyonu semptomlarının başlamasından 1-2 gün sonra görülür. İmmünoglobulin A 

nefropatisi, Henoch-Schönlein purpura adı verilen sistemik bir hastalığın parçası olduğunda 

döküntü olabilir. Kompleman seviyeleri genellikle normaldir. 

Akut tübüler nekrozun, presipite edici faktörlerin (iskemi veya toksinler) öyküsü olmadan olası 

değildir ve steril pyüri beklenmedik olacaktır. 

Alport sendromuna tip IV kollajende (glomerüler bazal membranın önemli bir yapısal bileşeni) 

bir mutasyon neden olur ve akut böbrek hasarının bir bölümü yerine mikroskobik hematüri, 

proteinüri ve progresif kronik böbrek hastalığına neden olur. Ayrıca, çoğunlukla X'e bağlı 

baskın bir desende kalıtılır; bu nedenle, bir baba amcadaki Alport sendromu öyküsü katkıda 

bulunmaz. 

44. 21 yaşında üniversite öğrencisi bir erkek hasta son 3 gün içinde yavaş yavaş gelişen bir döküntü 

şikayeti ile başvuruyor. İki hafta önce, streptokokal farenjit için 7 günlük bir amoksisilin 

tedavisi aldığı öğreniliyor. Başka ilaç kullanmıyan ve hastalık öyküsü olmayan hastanın 

babasının amcasının Alport sendromu olduğu öğreniliyor.   

Kan basıncı 142/84 mm Hg, kalp hızı 100 atım/dakika ve vücut ısısı 37.5 °C saptanıyor. Fizik 

muayenesinde ağırlıklı olarak gövde boyunca yaygın, eritematöz bir makülopapüler döküntü 

saptanmaktadır.  
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Laboratuvar sonuçları; 

 Hasta Değeri Referans Aralık 

Hemoglobin (g/dL) 13.9 13.5–17.5 

Lökosit (mm3) 9500 4500–11,000 

Kreatinin (mg/dL) 2.5 0.8–1.3 

Üre (mg/dL) 36 10–20 

Kompleman C3 (mg/dL) 99 86–184 

Kompleman C4 (mg/dL) 38 20–58 

 

Tombosit sayısı ve lökosit sayısı normal, idrar tahlilinde; 1+ protein, her bir büyütme alanında 

1-3 kırmızı hücre (referans aralığı, 0–2) ve 10-20 beyaz hücre (0-2) saptanıp ve bakteri 

saptanmamıştır. Bu hastada akut böbrek hasarı için en olası neden aşağıdaki durumlardan 

hangisidir? 

 

A) Poststreptokok glomerülonefrit 

B) Alport sendromu 

C) İmmünoglobulin A nefropatisi 

D) Akut tübüler nekroz 

E) Akut interstisyel nefrit 

 

www.e-yandal.com

www.e-yandal.com

www.e-
ya

nd
al.

co
m



DOĞRU CEVAP E 

Açıklama:  

Streptokokal farenjit tedavisinde amoksisilin başladıktan iki hafta sonra, steril pyüri olan genç 

bir erkekte döküntü ve akut böbrek hasarının en olası nedeni akut interstisyel nefrittir. 

Bu hasta bir beta-laktam antibiyotik başladıktan 2 hafta sonra döküntü ve akut böbrek hasarı ile 

başvurmakta ve ayrıca steril pyrürisi vardır. Birlikte ele alındığında, bu bulgular akut 

interstisyel nefrite en olası tanı olarak işaret etmektedir. İnterstisyel nefritli hastaların sadece 

%23'ünde periferik eozinofili görülür ve hastaların %3'ünde ateş, döküntü ve periferik 

eozinofili üçlüsü oluşur. Ek olarak, idrarda eozinofillerin bulunması interstisyel nefrite ne 

duyarlı ne de spesifiktir; bunun yerine, klinik seyir veya böbrek biyopsisi bu tanı için en 

yararlıdır. 

 

Postenfeksiyöz glomerülonefrit ayrıca streptokok enfeksiyonundan 2 hafta veya daha uzun süre 

sonra ortaya çıkabilir. Bu noktada, streptokok enfeksiyonu temizlenmiş olup glomerülonefrit, 

grup A beta-hemolitik streptokokların nefritojenik suşlarının hücresel ve humoral bağışıklığın 

aktivasyonundan kaynaklanan böbrek sınırlı bir süreçtir. Hipokomplememi tipik olarak 

gözlenir. Hastalar hipertansiyon, ödem, hematüri dahil aktif bir idrar tortusu ve enfeksiyon 

başladıktan 2-3 hafta sonra proteinüri ile başvururlar. Bazen semptomlar hafiftir ve hastalar 

haftalar ila aylar sonra hafif hematüri ve proteinüri ile böbrek fonksiyonu değişmeden 

tanımlanmaktadır. Serum kompleman seviyeleri düştükten sonra 3 ay içinde normale döner. 

Döküntü ve diğer sistemik semptomlar bu bozuklukta görülmez.  
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İmmünoglobulin A nefropatisi olan bir hastada, üst solunum yolu enfeksiyonu eş zamanlı 

hematüri ve akut böbrek hasarını tetikleyebilir; bu anormallikler tipik olarak üst solunum yolu 

enfeksiyonu semptomlarının başlamasından 1-2 gün sonra görülür. İmmünoglobulin A 

nefropatisi, Henoch-Schönlein purpura adı verilen sistemik bir hastalığın parçası olduğunda 

döküntü olabilir. Kompleman seviyeleri genellikle normaldir. 

Akut tübüler nekrozun, presipite edici faktörlerin (iskemi veya toksinler) öyküsü olmadan olası 

değildir ve steril pyüri beklenmedik olacaktır. 

Alport sendromuna tip IV kollajende (glomerüler bazal membranın önemli bir yapısal bileşeni) 

bir mutasyon neden olur ve akut böbrek hasarının bir bölümü yerine mikroskobik hematüri, 

proteinüri ve progresif kronik böbrek hastalığına neden olur. Ayrıca, çoğunlukla X'e bağlı 

baskın bir desende kalıtılır; bu nedenle, bir baba amcadaki Alport sendromu öyküsü katkıda 

bulunmaz. 

 

45. Hipokalemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Megaloblastik anemi tedavisi sırasında redistribüsyona bağlı hipokalemi gözleneblir. 

B) Ayırıcı tanı açısından arteryel kan gazı tetkıkı görmek faydalı olabilir. 

C) İdrar klorür tayini ayırıcı tanıda önemlidir. 

D) Plazma aldosteron değeri ayırıcı tanıda değerlidir. 

E) İdrar osmolaritesi ayırıcı tanıda istemesi gereken diğer bir tetkiktir. 

DOĞRU CEVAP E 

Açıklama: 

Hipopotasemi nedenlerini başlıca iki gruba ayırmak mümkündür: 
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(I) Potasyumun hücre içine girişinin artmasına bağlı olarak gelişen hipopotasemiler,  

(II) Vucuttaki potasyum miktarının azalmasına bağlı olarak gelişen hipopotasemiler. 

I. Potasyumun hücre icine girişinin artmasına bağlı olarak gelişen hipopotasemiler:  

Burada total vucut potasyumu normaldir. Ceşitli nedenlere bağlı olarak potasyumun hücre içine 

geçişinin artması sonucu serum potasyum konsantrasyonu düşebilir: Katekolamin artışı (stres, 

β-agonistler), alkaloz, insulin uygulaması, hipopotasemik periyodik paralizi, megaloblastik 

anemilerin tedavisi sırasında.  

II. Vücuttan potasyum kaybı: Potasyum renal ya da gastrointestinal yolla vücuttan 

kaybedilebilir. Hangi yolla kaybedildiğinin anlaşılmasında anamnez yol göstericidir. Ayrıca, 

24 saatlik idrarda potasyum ve klorür tayini yapılarak hangi yolla kayıp olduğu kesin olarak 

anlaşılır. Hipopotasemik bir hastada idrarla potasyum atılımı 20 mEq/gün’ün üzerinde ise, renal 

yolla kayıp söz konusudur. Bu durumda, serum pH tayini ve asit-baz bozukluğu olup 

olmadığının değerlendirilmesi renal nedenlerin ayırıcı tanısında yol göstericidir. 

1. Renal potasyum kayıpları: 

a) Metabolik asidoz ile birlikte olan renal potasyum kayıpları: Normal anyon açıklı bir 

metabolik asidoz varsa, proksimal veya distal tipte renal tubuler asidoz düşünülür. Artmış 

anyon açıklı bir metabolik asidoz varsa ise ketoasidoz düşünülür. 

b) Asit-baz bozukluğunun olmadığı renal potasyum kayıpları: Akut tübüler nekrozun 

iyileşme dönemi, postobstruktif diürez, sisplatin tedavisi, magnezyum eksikliği. 
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c) Metabolik alkaloz ile birlikte olan renal potasyum kayıpları: Hastada volüm eksikliği 

varsa, önceden kullanılmış diuretiklere bağlı hipopotasemi ve üst gastrointestinal sistemden 

kayba bağlı hipopotasemi düşünülür.  

***Üst gastrointestinal sistem kayıplarında hipopotaseminin nedeni idrarla potasyum kaybıdır. 

Hastada volüm eksikliği yoksa daha ileri ayırıcı tanıda kan basıncının bilinmesi önemlidir: Kan 

basıncı normal ise diüretik kullanımı, Bartter sendromu veya Gitelman sendromu, 

hipertansiyon varsa, mineralokortikoid aktivitede artış (hiperaldosteronizm) düşünülür. 

2. Gastrointestinal potasyum kayıpları: Hipopotasemik bir hastada idrarla potasyum atılımı 

20 mEq/gün’ün altında ise gastrointestinal yoldan potasyum kaybı düşünülür. Diyare, fistüller 

ve laksatif kullanımı gibi nedenler sonucunda hipopotasemi görülebilir. 

46. Aşağıdaki renal tübüler transport proteinlerinden hangisindeki genetik defekt Gitelman 

sendromu ile ilişkilidir? 

A) Apikal H+-ATPaz 

B) Aquaporin-2 kanalı 

C) Apikal Na+-CI- kotransporteri  

D) Apikal Na+-K+-2CI- kotransporteri 

E) Apikal K+ kanalı 

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama: 
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Gitelman sendromu: Distal kıvrımlı tübüllerdeki Na-Cl kotransporter (NCCT) geninde defekt 

sonucu azalmış NaCl transportu ile karakterizedir.  

47. Ağır hipokomplementemi ve C3 nefritik faktör pozitifliği ile giden MPGN tipi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) MPGN TİP 1 

B) MPGN tip 2 

C) MPGN TİP 3 

D) MPGN TİP 4 

E) MPGN TİP 5 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama:  

MPGN 

Tip I: Subendotelyal ve mezangial immun kompleks birikimidir.  

* Dolaşımdaki IK’lerin glomerülerde depolanması.  

* MPGN’li olguların çoğu Tip 1 

* Sıklıkla 30 yaş üstü görülür. 

* Bu birikimler komplemanı klasik yoldan aktive ederler (C3, C1q, C4 düşük). 

*IM’de GBM’nin çift kontur görünümü (tren rayı görünümü). 

* Sekonder olgular sıklıkla HCV enfeksiyonu ve kriyoglobulinemi ile ilişkilidir. 
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Tip III:  

* GBM’da belirgin kesintiler mevcuttur. 

* Biribiriyle temasta olan subendotelyal ve subepitelyal IK birikimler (+). 

Tip II: Mezangiumda ve glomerular, tubular ve bowman kapsülü bazal membranlarında 

dens materyal birikimi ve bunlar üzerinde de C3 birikimi (+). Tren rayı görünümü olabilir. 

IK birikim yoktur. Çocuklarda ve 30 yaş altı yetişkinlerde sıktır. Çocuklarda MPGN’nin %20’si 

tip II iken, erişkinlerde bu oran çok düşük. Komplemanın alternatif yolunun C3 konvertazına 

(C3bBb) karşı oluşmuş, C3 nefritik faktör olarak bilinen antikorlar mevcuttur. Bu faktör C3 

konvertazı faktör H’nin yıkımından korur ve alternatif yol sürekli aktif kalır (C3 düşük, C4 ve 

C1q normal). Prognoz kötüdür. 

48. Glikasyon son ürünleri arasındaki bağları kırarak ileri glikasyon son ürünü oluşumunda 

inhibitör görevi gören ve ileri glikasyon son ürün reseptörleri aktivasyonlarını engelleyerek 

diyabetik nefropatide glomerüler fibrogenes ve glomeruler inflamasyonu azalttığı yönünde 

çalışmalar olan madde aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Quınapril 

B) Alagebriyum 

C) Benfotiamin 

D) Phenyl-thiazolium-bromide (PTB) 

E) Epalrestat 

DOĞRU CEVAP B  

Açıklama: 
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Quınopril, Temocaprilat; ACE inhibitörüdür Angiotensine converting enzyme inhibitörü 

kullanımının AGE düşürücü etkiler gösterdiği görülmüştür.  

Alagebriyum; Age inhibitörü olup glikasyon son ürünleri arasındaki çapraz bağları kırar ayrıca 

son çalışmalarda farelerde AGE reeptör aktivasyonlarını azaltarak diyabetik nefropatide 

glomerüler fibrogenes ve glomeruler inflamasyonu azalttığı yönünde çalışmalar mevcuttur. 

Epalrestat; Aldoz redüktaz inhibitörleri (ARI) olup, lenste pentosidin düzeylerini azaltırken 

ekstrasellüler matrikste çapraz bağlanmış AGE birikimini önlemektedir. Ayrıca diyabetik 

hemodiyaliz hastalarında lipid peroksidasyonunu azalttığı görülmektedir. 

Benfotiamin; B1 vitamini türevi olup kullanımı transketolaz aktivitesini artırarak pentoz fosfat 

yolunu stimüle eder. Bu yolağın aktivasyonu ise vasküler hasardan sorumlu tutulan hekzosamin 

yolağı, hücre içi AGE oluşum yolu ve DAG/Protein kinaz C yolaklarının etkilerinin azalmasına 

yol açar4 Hayvan deneylerinde yüksek doz tiamin ve benfotiamin kullanımının ise transketolaz 

aktivetisini artırırken albuminüriyi azalttığı gösterilmiştir. 

Phenyl-thiazolium-bromide (PTB); Çapraz bağ kırıcı olup dokularda AGE birikimini azalttığı 

gözlenirken, proteinüri üzerinde ve ciltteki çapraz bağlı kollajenler üzerinde bir etkisi 

gözlenmemiştir. 

49. Aşağıdakilerden hangisi transplantasyon sonrası rejeksiyonda oluşan glomerulopatide 

yapılacak olan böbrek biyopsisinde gözlenebilecek değişikliklerle ilgili doğru değildir? 

A) Glomerülit  

B) Fibrin trombüsü  

C) C4d birikimi 

D) Donör spesifik antikor (DSA) pozitifliği 

E) En sık fokal C4d2 pozitifliği 
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DOĞRU CEVAP E 

Açıklama:  

Karakteristik histolojik bulgular  

1) Glomerülit/kapillerit  

2) Peritübüler kapiller (PTK) içinde nötrofiller  

3) Fibrin trombüsü  

4) İnterstisyel hemoraji  

5) Ağır veya nekrotizan vaskülit  

Pozitif C4d boyanması antikor ilişkili rejeksiyonun belirleyicisi olup PTK’lerde diffüz, 

lineer C4d birikimi beklenir, bu birikimlerin %50’den fazlası c4D3 şeklinde olup diffuzdür. 

Donör spesifik antikor (DSA) pozitfiliği beklenir fakat yokluğu antikor aracılı rejeksiyonu 

dışlamaz. C4d pozitifliği ile tubuler HLA DR pozitifliği en önemli morfolojik birlikteliktir.  

50. Aşağıdakilerden hangisi serum kreatinin düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir? 

A. Obezite  

B. Vejeteryan diyet 

C. Cinsiyet  

D. Yaş 

E. Malnütrisyon 

Cevap A: 

Obezitenin serum kreatinin düzeyine etkisi yoktur.  
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51. Atmış iki yaşındaki erkek hasta halsizlik ve çabuk yorulma yakınmalarıyla başvurmaktadır. 

Tam kan sayımında lökosit 3.200/mm3, nötrofil 1.100/mm3, hemoglobin 6.4 g/dL, ortalama 

eritrosit hacmi 115 fL ve trombosit 420.000/mm3 bulunuyor; nütrisyonel anemi saptanmıyor. 

Kemik iliği biyopsisinde blast oranı %3 bulunuyor. Kemik iliği sitogenetik ve FISH 

değerlendirmesinde 5q delesyonu saptanıyor. Serum eritropoietin düzeyi 575 U/L ölçülüyor. 
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Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu gereksinimi olan bu hasta için en uygun tedavi 

seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lenalidomid 

B) Azasitidin 

C) Desitabin 

D) Rekombinant eritropoietin 

E) Granülosit koloni uyarıcı faktör 

DOĞRU CEVAP A 

Açıklama:  

MDS’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sınıflaması 

Hastalık Adı Belirti-Bulgular 

Dirençli Anemi Halsizlik, yorgunluk gibi genel belirtiler 

İleri yaşta nedeni bulunamayan kansızlık 

Dirençli Anemi-Ring 

Sideroblast 

Halsizlik, yorgunluk gibi genel belirtiler 

İleri yaşta nedeni bulunamayan kansızlık 

Dirençli Olarak Hücre 

Serisinde Azalma-Birden 

Fazla Hücre Serisinde 

Displazi 

Halsizlik, yorgunluk gibi genel belirtiler 

İleri yaşta nedeni bulunamayan kansızlık 

Kan hücrelerinin en az iki tanesinde azalma (kırmızı kan hücresi, 

beyaz kan hücresi ya da kan pulcuklarında) 
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Dirençli Olarak Hücre 

Serisinde Azalma-Birden 

Fazla Hücre Serisinde 

Displazi ve Ring 

Sideroblast 

Halsizlik, yorgunluk gibi genel belirtiler 

İleri yaşta nedeni bulunamayan kansızlık 

Kan hücrelerinin en az iki tanesinde azalma (kırmızı kan hücresi, 

beyaz kan hücresi ya da kan pulcuklarında) 

Kemik İliği demirinde artma 

Blast Artışı İle Birlikte Olan 

Dirençli Anemi-I 

Halsizlik, yorgunluk 

Enfeksiyonlara eğilim 

Kolay çürük oluşumu, kanamaya eğilim 

Blast Artışı İle Birlikte Olan 

Dirençli Anemi-II 

Halsizlik, yorgunluk 

Enfeksiyonlara eğilim 

Kolay çürük oluşumu, kanamaya eğilim 

Sınıflandırılamayan 

Myelodisplastik Sendrom 

Halsizlik, yorgunluk gibi genel belirtiler 

İleri yaşta nedeni bulunamayan kansızlık 

5. Kromozomun Kısa 

Kolunda Kopma ile Birlikte 

Olan Myelodisplastik 

Sendrom 

Halsizlik, yorgunluk gibi genel belirtiler 

Nedeni bilinmeyen kansızlık 

Kan pulcuklarının sayısında artma 

 

MDS tedavisinde yaş, MDS alt grubu, hastanın şikayetleri ve laboratuvar bulguları dikkate 

alınır. İnatçı anemi genellikle demir, folik asit veya B vitamini takviyesine yanıt vermez. 

Semptomatik hastalara eritrosit transfüzyonu gereklidir. Trombosit düşükse trombosit 

süspansiyonları ile yerine konmaya çalışılır. Eğer kanda eritropoietin hormonu beklenen oranda 

yüksek değilse, bu hormon cilt altından uygulanarak kök hücrenin kan üretmesi uyarılabilir. 
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Özel bir kromozom anomalisi (5q-) saptanırsa, lenalidomid tedavisi başarılı olabilir. 65 yaş 

altındaki hastalarda kemik iliğinde blast artışı varsa, en kesin tedavi yöntemi kemik iliği 

naklidir.Lenalidomid 5q sendromunda aktiviteye sahiptir ve düşük veya orta-1 (int-1) riskli 

miyelodisplastik sendrom (MDS) ile ilişkili olarak kırmızı kan hücresi (RBC) transfüzyonuna 

bağlı anemi için ek sitogenetik anormallikler olmaksızın FDA onaylıdır.  

52. Primer myelofibrozis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) %50 oranında JAK 2 mutasyonu izlenir.

B) Splenomegali belirgindir.

C) Periferik yaymada lökoeritroblastik görünüm mevcuttur.

D) Myeloproliferatif hastalıklar içinde prognozu en iyi olandır.

E) Tanıda sekonder myelofibrozise yol açan nedenlerin ekarte edilmesi gerekir.

DOĞRU CEVAP D

Açıklama: Primer miyelofibroz, kronik miyeloproliferasyon, atipik megakaryositik hiperplazi 

ve kemik iliği fibrozisi ile karakterize klonal bir kök hücre hastalığıdır. Hastalığı başlatan 

mutasyon halen bilinmemekte olup hastaların %50-60’ında JAK2V617F mutasyonu 

saptanmaktadır.  

Hastaların %15-30’u asemptomatiktir ve splenomegali açısından incelenirken tanı alırlar. 

Bununla birlikte en sık görülen yakınmalar halsizlik, kilo kaybı, gece terlemesi gibi 

konstitusyonel semptomlar, splenomegaliye bağlı karında şişkinlik hissi, erken doyma, karın 

ağrısı ve kemik ağrısı- dır. İnefektif eritropoez ve ekstramedüller hematopoez anemi ve 

organomegalinin ana sebebidir. Portal hipertansiyona bağlı komplikasyonlar görülebildiği gibi 

ekstramedüller hematopoezin gerçekleştiği yere göre pulmoner hipertansiyon, plevral efüzyon, 

asit, kord kompresyonu gibi komplikasyonlara da rastlanabilir. Periferik yaymada tipik 

lökoeritroblastik tablo bulguları olan çekirdekli eritrositler, granülosit öncülleri, göz yaşı 
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hücreleri izlenebilir. Kemik iliği biyopsisinde retikülin ve trikrom boyası ile saptanan fibrozise 

ek olarak bozulmuş çekirdek/sitoplazma oranına sahip hiperkromatik, düzensiz katlantılı 

megakaryositlerin görülmesi beklenir. Retkülin fibrozis görülmediğinde megakaryositik 

değişikliklere ek olarak granülositik proliferasyonda artış ve eritropoezde azalma saptanabilir. 

Hastalığın prognozunu belirlemek amacı ile çok sayıda skorlama yöntemi geliştirilmiş olup 

günümüzde en çok kabul edilenler IPSS’dir. Prognozu en iyi olan tip esansiyel trombositozdur. 

Uluslararası Prognostik Skorlama Sistemi (IPSS) Myelofibrozis Skorlama 

 

 

53. Periferik kan bulguları anemi ve trombositopeni olan bir hastada monosit sayısı 0.8x109/L 

bulunuyor. Mikroskopik incelemede blast saptanmıyor. Kemik iliği incelemelerinde eritroid ve 

megakaryositer seri elemanlarının %10’undan fazlasında displazi gözleniyor. Kemik iliğinde 

blast oranı % 4 ve blastlar Auer çubuğu içermiyor; halka sideroblast oranı ise % 13 bulunuyor. 

Bu hasta WHO (Dünya Sağlık Örgütü) sınıflamasına göre, miyelodisplastik sendromun hangi 

alt sınıfında yer alır?  

A) Halka sideroblastlı refrakter anemi (RARS) 

B) Çoklu dizi displazili refrakter sitopeni (RCMD) 

C) Çoklu dizi displazili ve halka sideroblastlı refrakter sitopeni (RCMD-RS) 
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D) Blast artışı ile birlikte refrakter anemi-1 (RAEB-1) 

E) Blast artışı ile birlikte refrakter anemi-2 (RAEB-2) 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama: Hastanın monositozunun olması, kemik iliği incelemelerinde eritroid ve 

megakaryositer seri elemanlarının %10’undan fazlasında displazi olması blast oranı %4 halka 

sideroblast oranı ise %13 olması nedeniyle Çoklu dizi displazili refrakter sitopeni (RCMD) alt 

tipi ile uyumludur.  

Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği WHO sınıflaması 

 

54. Boyunda lenf bezi büyümesi, yüksek ateş ve gece terlemesi yakınmasıyla başvuran 55 

yaşında kadın hastada yapılan radyolojik incelemeler sonucu servikal, supraklaviküler en 
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büyüğü 2x2.5 cm lenfadenomegali, mediastinal büyük kitle ve yaygın abdominal paraaortik 

lenfadenopatiler saptanmıştır. Supraklaviküler lenf nodu biyopsisinde oldukça immatür 

görünen lenfoid hücre infiltrasyonu ve immünofenotipik çalışmalarda CD19, CD20 ve CD5 

antijenlerinin eksprese edildiği ve CD23’ün ise negatif olduğu saptanmıştır. Sitogenetik 

incelemeler sonucu t(11;14) translokasyonu, siklin D1 pozitif bulunmuştur. Bu hastada en olası 

tanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Lenfoblastik lenfoma 

B) Mantle hücreli lenfoma 

C) Burkitt lenfoma 

D) Küçük lenfositik lenfoma 

E) Diffüz büyük hücreli lenfoma 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama: Mantle hücreli lenfomada ekstranodal tutulum sıktır, en sık kemik iliği, karaciğer, 

dalak, Waldeyer halkası ve gastrointestinal kanal tutulumu gözlenir. Histolojik değerlendirme 

ve CD 5+, CD 10-/+, CD 20 +, CD 23 -, CD 43 +, cyclin D1+’liğini içeren 

immunohistokimyasal değerlendirme ile birlikte konur. Kemik iliği ve/veya çevresel kan 

tutulumu olan olgularda kemik iliği aspirasyon ve çevresel kandan akımsitometrik analiz de 

tanıda kullanılabilir. Bazı olgularda sitogenetik ya da FISH ile t(11,14) varlığı da tanıda 

yardımcı olabilir. 

55. Gerçek kobalamin eksikliği olmadığı halde düşük serum kobalamin düzeyleri aşağıdaki 

durumların hangisinde görülmez?  

A) Folat eksikliği  

B) Kronik miyeloproliferatif hastalıklar  

www.e-yandal.com

www.e-yandal.com

www.e-
ya

nd
al.

co
m



C) Transkobalamin Ι eksikliği  

D) Megadoz vitamin C tedavisi 

E) Multipl miyelom 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama: 

Vitamin B12 ile ilgili yapılan araştırmalar büyük oranda eksikliği ile ilgilidir. Eksikliğinin 

nedenleri, klinik bulguları ve tedavisi üzerine çok sayıda çalışma vardır. Son dönemde yapılan 

çalışmalarda eksikliği kadar yüksek kobalamin düzeylerinin de oldukça değerli olduğu 

görülmüştür. Yüksek kobalamin düzeylerinde ilk olarak Vitamin B12 kullanımı dışlanmalıdır. 

Kronik myeloid lösemili (KML) hastalarda kobalamin düzeyleri binli değerler saptanabilir. 

Hastalarda, lökositlerden kaynaklanan haptokorrine (HC) benzer yapıdaki protein 

transkobalamin-III (TC-III) nedeniyle, yüksek serum kobalamin düzeyi saptanır. KML’li 

hastalarda serum kobalamin düzeyleri prognoz ile ilişkili olduğu pek çok çalışma ile 

gösterilmiştir. Bu değerlerin ölçümü hastalığın gidişatının takibinde kullanılabilir. 

Diyabetik böbrek hastalarında da yüksek serum kobalamin düzeyi saptaNmıştır. Sebep olarak 

kobalaminin renal klirensinde azalma ve serum TC ve HC düzeylerinde artış olduğu 

gösterilmiştir. 
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56. 34 yaşında Hemofili A tanısı ile takip edilen erkek hasta masif hematüri ile başvuruyor. 

Travma ve genitoüriner patoloji öyküsü olmayan hastanın hemoglobini 9.5 g/dl saptanıyor. 

Aşağıdaki tedavilerden hangisi bu hasta için uygun değildir? 

A) Desmopressin 

B) Taze donmuş plazma 

C) Faktör VIII Konsantresi 

D) Plazma değişimi 

E) Kriyopresipitat 

Cevap D: Kriyopresipitat ve taze donmuış plazma faktör VIII içermeleri nedeni ile Hemofili A 

hastalarında akut kanama durumlarında verilebilir. Desmopressin endotel hücrelerinden faktör 

VIII salınımın arttırarak etki edebilmektedir. Plazma değişiminin ise Hemofili A hastalarında 

tedavide bir rolü yoktur.  
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57. Aşağıdakiler bilgilerden yanlış olan hangisidir? 

A) Forward gruplama bilinen reaktif antikorları kullanarak eritrositlerin yüzey antijenlerini 

belirleme işlemidir. 

B) Reverse Kan grubu bilinen reaktif eritrositleri kullanarak hastanın serumunda bulunan 

ABO antikorlarını saptama işlemidir. 

C) Anti-A ve Anti-B kan grubu antikorları doğal olup immünglobülin G yapısındadır. 

D) AB kan grubuna sahip kişilerin serumlarında anti-A ve Anti B antikorları bulunmaz. 

E) Popülasyonun %85 kadarında Rh D antijeni bulunur. 

Cevap C: A kan grubuna sahip bireylerin kanında Anti-B antikoru, B kan grubuna sahip 

bireylerde Anti-A antikoru, 0 kan grubuna sahip bireylerde hem anti-A hem de anti-B antikoru 

bulunur. AB kan grubuna sahip bireylerde ise anti-A ve anti-B antikorları bulunmaz. Doğal 

oluşan antiA/B antikorları esas olarak IgM yapısında olmakla birlikte değişen oranlarda IgG de 

bulunabilir.  

58. Yirmi sekiz yaşındaki erkek hasta, kolesistektomi ameliyatı öncesi preoperatif değerlendirme 

için başvuruyor. Kanama öyküsü olmayan hastanın laboratuvar tetkiklerinde APTT değeri 

uzun, PT değeri ve trombosit sayısı normal bulunuyor. Diğer laboratuvar tetkiklerinde ek bir 

özellik saptanmıyor. 

Bu klinik tablonun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Faktör VII eksikliği 

B) Faktör V eksikliği 

C) Faktör XII eksikliği 

D) Faktör II eksikliği 
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E) Faktör XIII eksikliği 

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama:  

FXII eksikliği pıhtılaşma testlerinde bozukluk yaratmasına karşın klinik olarak kanamaya yol 

açmayan nadir bir hastalıktır. Edinsel FXII eksikliği en sık nefrotik sendromda görülür. Bunun 

nedeni tam olarak aydınlatılamamıştır; nefrotik sendromda FXII düzeyi tek başına böbrekten 

kayıpla açıklanamayacak düzeyde düşüktür. Majör ameliyatlar da dahil olmak üzere FXII 

eksikliğine bağlı kanama beklenen bir bulgu değildir. Ciltte morluk ve artmış burun kanaması 

nadir olarak bildirilmiştir. FXII eksikliği bulunan kişilerde artmış tromboz riski olabileceğini 

düşündüren veriler mevcuttur. Farklı çalışmalarda FXII eksikliği bulunanlarda %1-8 oranında 

ciddi tromboembolik olay sıklığı bildirilmiştir.  

Kanama öyküsü olamayan bir kişide saptanan izole aPTZ uzunluğunun en sık nedenidir. Faktör 

XII eksikliği pıhtılaşma testlerinde (aPTZ) uzamaya yol açsa da klinikte kanama ile seyretmez. 

Tanı genellikle cerrahi işlem öncesi yapılan taramalar esnasında uzun bulunan aPTZ’nin 

araştırılması ile rastlantısal olarak konur. Trombosit sayımı, kanama zamanı, protrombin 

zamanı, trombin zamanı normal bulunur. Özellikle homozigot faktör XII eksikliği olanlarda 

aPTZ belirgin olarak uzamıştır. Ancak karışım testinde normal plazma ilavesini takiben 

tamamen normale döner. Heterozigot eksikliklerde aPTZ’de orta dereceli bir uzama görülür. 

Tanı FXII çalışmasında faktör aktivitesinin beklenen sınırın altında olduğunun gösterilmesiyle 

doğrulanır. 

Herhangi bir tedavi gerektirmez. Pıhtılaşma testini düzeltmeye yönelik yapılacak plazma yerine 

koyma tedavilerinin tromboz riskini artırabileceğini düşündüren veriler mevcuttur.  
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59. Otuz yedi yaşındaki kadın hasta ateş, epistaksis ve gövdede yaygın ekimoz şikayetleri nedeniyle 

acil servise başvuruyor. Laboratuvar tekerinde hemoglobin 10.5 g/dL, lökosit 2.200/mm3 

trombosit sayısı 21.000/mm3 ve fibrinojen 45 mg/dL (referans 230-460 mg/dL) bulunuyor. 

Periferik yaymada belirgin granüllü promiyelositler, miyeloblastlar ve faggot hücreleri 

izleniyor. 

Bu hastadaki en olası genetik bulgular aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

A) t(8:21)(-),t(15:17) (-), inv 16 (-) 

B) t(9:22)(+),t(16:16) (-), t(8:21) (-) 

C) (8:21) (-),t(15:17)(+), inv 16 (-) 

D) t(8:21)(-),t(15:17)(-), inv 16(+) 

E) t(1:19)(+),t(8:14) (-), monozomi 7 (-) 

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama:  

Periferik yaymada blastlar ve promyelositer hücreler görünüyor ve kanama diyatezi bulguları 

var ise ilk akla gelmesi gereken tanı APL’dir. Akut promyelositer lösemi (APL) karekteristik 

morfolojisi ve belirgin kanama diyatezi ile diğer French-American-British (FAB) morfolojik 

subgruplarından farklı bir yerdedir. 15. Kromozomdaki promyelocytic leukemia (PML) geni 

ile 17. Kromozomdaki retinoic acid receptor (RAR) alpha geni’nin translokasyonu bir füzyon 

protein ürünü yapar, bu durum t(15;17), polymerase chain reaction (PCR) kullanılarak kantitatif 
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olarak takip edilebilir. Bu kromozomal bozukluk, hastalığa tanı koymak ve kesin moleküler 

remisyonu teyid etmekte kullanılır. APL hastalarında, kanama diyatezine bağlı erken 

indüksiyon mortalitesini en aza indirmek için t(15;17) genetik sonucunu beklemeden all-trans 

retinoic asit (ATRA) başlanması önemlidir. Blastların morfolojik görünümü, 

immünfenotipleme ve/ veya yaygın damariçi kanama (YDK-DIC) şeklindeki kanama diyatezi 

ile APL tanısı almış hastalara moleküler teyid beklenmeksizin derhal ATRA ve antrasiklin 

başlanmalıdır. Hastanın müracaatındaki klinik bulguları ve kemik iliğinin morfolojik 

değerlendirilmesi sonucu konulan APL tanısı, FISH veya PCR ile teyit edilmesse ATRA 

kesilecek ve standard AML indüksiyon tedavisine devam edilecektir. 

60. AL tipi amiloidozda spesifik olarak hangi koagülasyon faktörünün edinsel eksikliğinin 

görülmesi en olasıdır? 

A) Faktör VIII 

B) Faktör X 

C) Faktör XlII 

D) Faktör ll 

E) Faktör IX 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama: 

Pıhtılaşma sürecinde ortak yolun ilk enzimi olan FX’un eksikliği nadir görülen ancak özellikle 

ağır formları yaşamı tehdit eden kanamalara yol açabilen bir kanama bozukluğudur. Kanama, 

FX antijeninin eksikliği veya normal fonksiyon göstermeyen FX molekülü nedeniyle ortaya 
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çıkar. FX, K vitaminine bağımlı bir plazma glikoproteinidir Vücudunun farklı yerlerinde aktif 

kanama bulguları olan, daha önceden herhangi bir kanama yatkınlığı öyküsü olmayan, PZ ve 

aPTZ testleri uzamış ve karışım testlerinde tam düzelme olmayan hastalarda inhibitör varlığına 

bağlı kazanılmış FX eksikliğinden şüphelenmek gerekir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, 

yanıklar ve lepra hastalığı sonrası inhibitör gelişimi bildirilmiştir. Bilinen tetikleyici bir faktör 

olmadan da gelişen FX inhibitörleri tanımlanmıştır. Faktör X’ unamiloid materyaline 

adsorbsiyonu amiloidozda FX eksikliği gelişmesine neden olabilir. Amiloidoza sekonder 

kazanılmış FX eksikliğinde terapötik FX infüzyonları genellikle etkisiz kalmaktadır.  

61. 80 yaşında bir kadın hasta yakını tarafından acil servise getirilmiştir. Hastanın birkaç gün 

boyunca oryantasyonunu kaybettiğini ve onu tanımadığını belirtmektedir. Bir hafta önce ince 

kognitiv fonksiyonlarının tamamen normal olduğunu belirtmektedir. Hastanın özgeçmişinde 

hipertansiyon, iyi kontrol edilen tip 2 diyabet ve hiperlipidemi olduğu öğreniliyor. Kullandığı 

ilaçların amlodipin 10 mg/gün, metformin 500 mg/gün ve atorvastatin 20 mg olduğu 

öğreniliyor. 60 paket yıl sigara içme öyküsü olan hastanın alkol veya başka madde kullanım 

öyküsü bulunmuyor. On yıl önce, asbest maruziyetinin de olduğu çelik fabrikasından yönetici 

olarak emekli olduğu öğreniliyor.  

Fizik muayenesinde, tüm akciğer alanlarındaki yaygın wheezing duyuluyor, onun dışında diğer 

muayeneleri normal olan hastanın sadece ismine oryantasyonu olduğu görülüyor, diğer 

nörolojik muayenelerin normal olduğu görülüyor.   

Laboratuvar testleri: 

 Hasta değeri Referans değeri 

Sodyum (mEq/lt) 136 136–145 
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BUN (mg/dL) 18 10–20 

Kreatinin (mg/dL) 0.8 0.6–1.1 

Glukoz (mg/dL) 106 70–100 

Kalsiyum (mg/dL) 13.8 9.0–10.5 

İyonize kalsiyum (mg/dL) 7.1 4.5–5.6 

Albumin (g/dL) 3.4 3.5–5.5 

Paratiroid hormon (pg/mL) 5 10–60 

Beyin MRG'inde iskemi veya tümör saptanmıyor. Akciğer direk radyografisinde sağ 

akciğerinin merkezinde 5.2 cm'lik bir opasite saptanıyor. Toraks abdomen bilgisayarlı 

tomografisinde ek bulgu saptanmıyor.  

Aşağıdaki kanser türlerinden hangisi bu hastanın en olası sebebidir? 

A) Akciğer Adenokarsinom 

B) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri 

C) Timoma 

D) Mezotelyoma 

E) Akciğer yassı hücreli kanseri 

DOĞRU CEVAP E 

Açıklama:  

En tipik olarak paratiroid hormonu ilişkili peptide bağlı hiperkalsemi ile ilişkili olan kanser, 

akciğerin skuamöz hücreli karsinomudur. 
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Paraneoplastik sendromlar, akciğer kanserinin spesifik alt tiplerinde yaygındır. Hiperkalsemi 

bağlamında düşük serum paratiroid hormon seviyesi paratiroid hormonu ile ilişkili peptidin 

varlığını gösterir. Skuamöz hücreli akciğer kanseri, paratiroid hormonu reseptörüne etki eden 

ve serum kalsiyum seviyelerinde bir artışa yol açan paratiroid hormonu ile ilişkili peptidin 

salınması ile ilişkilidir. Hastalar sıklıkla psikoz, konfüzyon, kabızlık, karın ağrısı, yorgunluk, 

miyalji, kardiyak aritmiler ve akut böbrek yetmezliği gibi hiperkalsemi belirtileri ve 

semptomları ile başvururlar. 

Küçük hücreli akciğer kanseri, hastalar sırasıyla paraneoplastik Cushing sendromu ve uygun 

olmayan diüretik hormon salgısı sendromu geliştirebilecek şekilde adrenokortikotropik hormon 

ve antidiüretik hormon da dahil olmak üzere çeşitli ektopik hormonlar üretebilir. Paratiroid 

hormonuna bağlı peptit tipik olarak küçük hücreli tümörler tarafından salgılanmaz. 

Timomalar mediastenin tümörleridir ve asetilkolin reseptörüne antikor üretme olasılığı 

yüksektir, öyleki hastalar miyasteni gravis ile başvururlar. 

Akciğer adenokarsinomu hipertrofik osteoartropati olarak ortaya çıkma eğilimindedir ve tipik 

olarak hiperkalsemi ile ilişkili değildir. 

Mezotelyomalar en sık plevral plaklar olarak görülür ve genellikle paraneoplastik sendromlarla 

ilişkili değildir. 

62. 68 yaşında kadın hasta lenf nodlarına ve kemiğe metastatik meme kanseri tanısı ile paklitaksel 

ve zoledronik asit ile tedavi edilmektedir. Hasta akut bel ağrısı şikayetiyle hastaneye 

başvuruyor. Ağrıyı kalıcı ve sürekli olarak tanımlamakta, ancak gövdesini hareket ettirdiğinde 

keskin şekilde ağrısının arttığını belirtmektedir. Ağrı şiddetini son 24 saat boyunca 10 

üzerinden ortalama 6 üzerinden tanımlamakta, ancak ani artışlarda 10 üzerinden 10 kadar 

şiddetli olduğunu belirtmektedir. Bağırsak veya mesane değişikliği olmayan hastanın 
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özgeçmişinde hipertansif nefrosklerozdan kaynaklanan hipertansiyon, koroner arter hastalığı 

ve evre 3B kronik böbrek hastalığı olduğu öğreniliyor (bazal serum kreatinin düzeyi, 1.5 mg / 

dL; referans aralığı, 0.6-1.2). 

Fizik muayenesinde, L3 vertebra üzerinde belirgin bir hassasiyeti olduğu, ancak nörolojik 

değişiklikler olmadığı görülüyor. Lomber MR görüntülemesinde L3 vertebranın üzerinde 

kemik metastazı ile uyumlu 1.9 cm'lik litik kemik lezyonu saptanıyor. Kompresyon kırığı, 

spinal kanal daralması veya kord ödemi saptanmıyor. Laboratuvar sonuçlarında serum kreatinin 

seviyesi 2.10 mg/dL saptanıyor. Radyasyon onkolojisi bölümü tarafından metastatik lezyona 

tek seans radyoterapi verilmesi planlanmıştır. Opioidlere ek olarak, bu hastanın akut bel ağrısı 

için en uygun adjuvan tedavi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Deksametazon günde 2 kez 4 mg verilmesi 

B) Denosumab subkütan 120 mg 4 haftada bir yapılması 

C) Ketorolak 30 mg 6 saatte bir verilmesi 

D) Kalsitonin nazal sprey 200 mcg/gün 

E) Epidural steroid injeksiyonu 

DOĞRU CEVAP A 

Açıklama: Opioidlere ve radyoterapiye ek olarak, evre 3B kronik böbrek hastalığı olan bir 

hastada metastatik kansere bağlı akut kemik ağrısı için en uygun adjuvan tedavi 

deksametazondur. 

Bu hastada lomber omurgadaki bir litik lezyondan akut kanserle ilişkili kemik ağrısı vardır ve 

fizik muayene ve görüntüleme üzerinde nörolojik bir defisit saptanmamıştır. Enflamatuar, 
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nöropatik ve kansere özgü mekanizmalar dahil olmak üzere metastatik lezyonlardan 

kaynaklanan kemik ağrısının birçok nedeni vardır. Glukokortikoidler ve steroid olmayan 

antienflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) gibi antienflamatuar ilaçlar, bu ağrı sendromunun 

enflamatuar bileşenini hedefler. Böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık 

öyküsü, onu NSAID'lerden kaynaklanan olumsuz etkiler için artan risk altına sokan bu hasta 

için, glukokortikoidler tercih edilen ilk seçenektir. Oral veya parenteral olarak uygulanan 

glukokortikoidler ağrıda hızlı iyileşme sağlayabilir ve radyasyona bağlı inflamatuar kemik 

ağrısının alevlenmelerini tedavi etmek için kullanılabilir. 

Zoledronik asit ve pamidronat gibi bisfosfonatlar, metastatik kemik hastalığı olan hastalar için 

yardımcı adjuvan tedavileridir. Literatür, bu ajanların akut analjezik etkinliği konusunda tutarlı 

olmasa da, yeni kemik metastazlarını önleyerek veya yerleşik kemik metastazlarının 

ilerlemesini yavaşlatarak dolaylı olarak mütevazı bir analjezik etkiye sahip oldukları, ancak çok 

az akut analjezik etkiye sahip oldukları yönünde öneriler vardır. Bu hasta zaten bir bisfosfonat 

alıyor ve ayrıca kötüleşen böbrek fonksiyonuna sahip, bu da bu ortamda ek bisfosfonat tedavisi 

kullanımı hakkında endişeleri artırıyor. Antiresorptif ilaç denosumabının böbrek yetmezliği 

olan hastalarda kullanılabilmesine ve iskeletle ilişkili olayların azaltılmasında bifosfonatlara 

benzer bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmış olsa da, akut ağrı hafifletme sağladığına dair bir 

kanıt yoktur. 

Epidural steroid enjeksiyonları subakut ve kronik lumbosakral radikülopati için potansiyel bir 

tedavi olarak endikedir ancak metastatik kemik ağrısı için yararları hakkında veri eksikliği 

vardır. 

Kalsitonin nazal spreyinin malign kemik metastazlarında kemik ağrısını tedavi etmek için 

hiçbir etkinliği olmadığı gösterilmiştir. 
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63. Hipertansiyon, hiperlipidemi tanıları ile izlenen 58 yaşında erkek hastaya 1 yıl önce küçük 

hücreli dışı akciğer kanseri tanısı konulmuştur. Hasta bulantı, iştahsızlık ve genel halsizlik ile 

hastaneye yatırılmıştır. 1 yıldır kemoterapi almasına rağmen son bilgisayarlı tomografisinde 

progresyon saptanmıştır. Fizik muayenesinde kan basıncı 115/65 mmHg, nabız 90/dakika 

olarak bulunuyor. Oryente ve dikkati tam olan hasta yorgun görünüyor ve mukozaları kuru 

saptanıyor. Üst ve alt ekstremitelerde kas gücü ise azalmış olarak saptanıyor.  

Laboratuvar sonuçları; 

 
1 ay önce 

Değerleri 

Mevcut 

değerler 

Referans 

değerler 

Kalsiyum (mg/dL) 9.3 12.6 9.0–10.5 

Fosfor (mg/dL) 3.6 4.5 3.0–4.5 

Albumin (g/dL) 3.6 2.8 3.5–5.5 

Blood urea nitrojen, 

BUN (mg/dL) 
16 48 10–20 

Kreatinin (mg/dL) 0.8 1.7 0.8–1. 

Hastanın mevcut paratiroid hormon seviyesi 6 pg/mL (referans aralığı, 10-60), 25-

hidroksivitamin D seviyesi 27 ng/mL (20-80) ve 1,25-dihidroksivitamin D seviyesi 22 

pg/mL'dir (25-45). İntravenöz hidrasyona ek olarak, aşağıdaki tedavilerden hangisi bu hasta 

için en uygun seçenektir? 

A) Sinakalset  

B) Teriparatid 

C) Zoledronik asid 
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D) Prednizolon 

E) Alendronat 

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama: Malign hiperkalseminin tedavisi, intravenöz hidrasyon ve zoledronik asit gibi 

intravenöz bir bisfosfonattan oluşmalıdır. 

Yüksek bir serum kalsiyum seviyesi ve bastırılmış bir paratiroid hormon (PTH) seviyesi ile 

karakterize edilen malign hiperkalsemi, genellikle yorgunluk, halsizlik veya zihinsel durum 

değişiklikleri ile kendini gösterir. Hastalar ayrıca zayıf sodyum alımına veya hiperkalsiüriden 

artan idrar çıkışına sahip olabilirler, her ikisi de dehidratasyona ve prerenal azotemiye yol açar. 

Tedavi salinle hidrasyon ve idrarda kalsiyum atılımını arttırmak için loop diüretiklerinin 

uygulanmasını içerebilir. Zoledronik asit gibi intravenöz bisfosfonatlar, uygulamadan sonraki 

48 saat içinde serum kalsiyumunu etkili bir şekilde düşürür. 

Bisfosfonatlar bağırsaktan zayıf bir şekilde emilir; bu nedenle, bu akut ortamda alendronat gibi 

oral bisfosfonatlar önerilmez. 

Sentetik bir PTH olan teriparatid, osteoporozu tedavi etmek için kullanılır ve hiperkalsemi 

varlığında kontrendikedir. 

Bir kalsiyum-reseptör agonisti olan sinakalset, sekonder hiperparatiroidizm ve paratiroid 

kanseri ile ilişkili hiperparatiroidizm olan hastalarda PTH düzeylerini ve serum kalsiyum 

düzeylerini düşürmeye yardımcı olmak için kullanılır. 

Prednizon, lenfoma gibi bazı malignitelerde yüksek 1,25-dihidroksivitamin D seviyeleri olan 

hastalar için uygun bir tedavi olacaktır. Bununla birlikte, lenfoma ortamında hiperkalsemiyi 

tedavi etmek için prednizon kullanımı, tümörde bir yanıtı indükleme ve doğru tanı koymak için 
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gerekli olan histolojinin temel özelliklerini maskeleme riski taşır. 

64. 72 yaşında kadın hasta sırt ağrısı ile başvurmaktadır. Bir ay önce hastaya T8 vertebral kırığı ve 

yaygın iskelet lezyonları ile komplike olan immünoglobulin G kappa multipl miyelom teşhisi 

konulmuştur. Kreatinin seviyesi 1.8 mg / dL (referans aralığı, 0.6-1.1) ve hesaplanan glomerüler 

filtrasyon hızı 29 mL/dak/ 1.73 m2'dir (≥60). Serum kalsiyum ve D vitamini düzeyleri normal 

sınırlar içindedir. Deksametazon ve bortezomib ile tedavisine başlanmıştır. Aşağıdaki 

ilaçlardan hangisinin bu hastanın mevcut tedavisine eklenmesi önerilmelidir? 

 

A) Denosumab 

B) Pamidronat 

C) Sinakalset 

D) Kalsiyum ve D vitamini Replasmanı 

E) Kalsitonin 

DOĞRU CEVAP A:  

Açıklama: Multipl miyelom ve litik kemik lezyonları olan bir hasta, intravenöz bifosfonat veya 

denosumab gibi bir osteoklast inhibitörü ile tedavi edilmelidir. 

İskelet lezyonları olan multipl miyelom için primer tedavi alan hastalar, patolojik kırık riskini 

azaltmak için intravenöz bifosfonat (örn., Zoledronik asit veya pamidronat) veya denosumab 

gibi bir osteoklast inhibitörü ile en az 2 yıl tedavi için aday olarak kabul edilmelidir. Bu özel 

durumda, hastanın evre 4 kronik böbrek hastalığı (KBH) olduğu için bisfosfonatlar 
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kontrendikedir; pamidronat (doz ayarlamasıyla) evre 3'e kadar KBH'da kullanılabilir, ancak 

KBH evre 4'e ulaştığında önerilmez. Bu nedenle, nükleer faktör kappa-B ligandının (RANKL) 

reseptör aktivatörünü hedefleyen bir monoklonal antikor olan denosumab en iyi seçenektir. 

Denosumab'ın bifosfonatlara benzer iskelet faydalarına sahip olduğu gösterilmiştir ve bir 

bisfosfonattan daha pahalı ve daha yüksek hipokalsemi oranları ile ilişkili olmasına rağmen 

diyalizde olmayan KBH hastalarında kullanılabilir. 

Kalsiyum ve D vitamini takviyeleri iskelet olaylarını azaltmak için yeterli değildir ve 

hiperkalsemiyi kötüleştirebilir. 

Kalsitonin, multipl miyelomlu hastalarda iskelet lezyonlarını değil akut hiperkalsemiyi tedavi 

etmek için kullanılır. 

Sinakalset, miyelom hastalarında kırıkları önlemek için endike olmayan bir kalsiyum-reseptör 

agonistidir. Paratiroid karsinomu ile ilişkili hiperkalsemi hastaları ve paratiroid cerrahisi 

yapılamayan primer hiperparatiroidizm hastalarında şiddetli hiperkalsemi hastaları için 

endikedir.  

65. Aşağıdaki hangisi BRAF mutasyonu pozitif metastatik melanom hedeflenmiş tedavisinde 

kullanılır? 

A) Dabrafenib 

B) Sunitinib 

C) Lapatinib 

D) Nivolumab 

E) İpilimumab 

DOĞRU CEVAP A 
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Açıklama: Dabrafenib ve Vemurafenib BRAF mutasyonu pozitif metastatik melanom 

tedavisinde kullanılan BRAF inhibitörleridir. İpilimumab ve Nivolumab’da günümüzde 

metastatik malign melanomda kullanılan BRAF mutasyonundan bağımsız etkili 

immünoterapötik ajanlardır.  

66. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin myelosupresif etkisi yoktur? 

A) Sisplatin 

B) Bleomisin 

C) Etoposid 

D) Metotreksat 

E) Doksorubisin 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama: Bleomisin ve vinkristin dışında hemen hemen tüm kemoterapötik ilaçların 

myelosupresif etkisi mevcuttur. Özellikle tüm alkilleyici ajanların ortak yan etkilerinden biri 

myelosupresyondur. 

67. Geriatrik hastalarda bası yarası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olan hangisidir? 

A) Geriatrik hastaların bası yarası riskinin değerlendirilmesinde Norton ve Braden risk 

değerlendirme skalaları kullanılabilir.  

B) İdrar ve gaita inkontinansı bası yarası gelişmesi için bir risk faktörüdür. 

C) Malnütrisyonu olan hastalarda bası yarası gelişme riski yüksektir. 

D) Bası yaralarının tedavisi sadece cerrahidir.  

E) Bası yarası özellikle kemik çıkıntılarının olduğu yerlerde gelişir.  
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DOĞRU CEVAP D 

Açıklama: 

Hastanede yatan hastalar arasında bası yarası görülme sıklığı %8-11 arası olarak 

bildirilmektedir. Özellikle yaşlı nüfusta bası yaralarına sık rastlanmaktadır. Bası yarası 

gelişiminde en önemli iki faktör; doğrudan basınç altında kalma ve sürtünme kuvvetleridir. 

Enfeksiyon, nem, ısı ve nöral fonksiyon kaybı yara gelişimine katkıda bulunan diğer 

etkenlerdir. Bir kez geliştikten sonra bası yarasının tedavisi çok uzun ve masraflı bir süreçtir. 

Bu nedenle bası yaralarının önlenmesi tedavinin en önemli basamağını oluşturur. Öncelikle bası 

yarası oluşturulması açısından risk altındaki hastalar tanımlanmalıdır. Bu hastalar sistemik 

destekleyici tedavi almalı, bakımında rol alan kişiler hastaya uygun pozisyon verme ve 

destekleme konusunda eğitilmelidirler. Bası yarası geliştikten sonra, cerrahi müdahale en son 

seçenektir. Öncelikle yaranın sistemik destek ve lokal pansumanlarla kendiliğinden 

iyileşmesini beklemek gereklidir. Bu yöntemlere cevap alınamazsa hasta cerrahi açıdan 

değerlendirilmelidir. 

Bası yarası önlenmesi ve tedavi 

 Pozisyon değiştirme 

 Havalı yatak 

 Sürtünme ve tahrişin önlenmesi 

 Nütrisyonun devamı (protein-kalori ve mikronutrient) 

 Deri uygun şekilde temizlenmeli (Cilt PH`sına uygun), tahriş edecek maddeler kullanılmamalı, 

yara bakımı, nekrozun uzaklaştırılması 

 Sık sık hastanın bezi değiştirilmeli (Nem) 
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 Hastalıklar uygun şekilde tedavi edilmeli 

 Enfeksiyon bulguları varsa kültür alınıp, uygun antibiyotikler verilmeli 

 Sağlıklı insanlar her 15 dakikada bir pozisyon değiştirmektedirler. 

 Duyu kaybı olan, hareket edemeyen veya bilinçsiz hastalarda en az iki saate bir pozisyon 

değiştirilmesi önerilmektedir.(Grade 2C) 

 Bu hastanın durumuna da bağlı olarak değerlendirilmelidir. 

68. Alkol kullanımı ya da demans öyküsü olmayan, deliryum kliniğindeki geriatrik bir hastanın, 

uygulanacak tedaviyi engelleyecek düzeyde huzursuzluğu ve ajitasyonu olduğu tespit ediliyor. 

Bu hastada belirtilen semptomların kontrol altına alınması amacıyla kullanılabilecek en uygun 

ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Memantin 

B) Lorazepam 

C) Galantamin 

D) Haloperidol 

E) Essitalopram 

DOĞRU CEVAP D 

Açıklama:  

Deliryum Tedavisinde 

Davranışsal Değişiklikler 
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1. Personel organizasyonu ve bakım planı baştan gözden geçirilmeli ve gerekirse 

değiştirilmelidir. 

2. Bire bir gözlem yapılmalıdır. 

3. Hastalara dikkat edilmelidir. 

4. Hastalarla konuşulmalıdır. 

5. Bazı durumlarda deliryumdaki hastayı umursamamak gerekebilir. 

6. Hasta izole edilmeli veya rahatsız edici uyarılar ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 

7. Hastanın hareketlerinin kısıtlanması en son çare olarak düşünülmelidir. 

Bilişsel ve Dikkati Kısıtlama 

1. Ajite hastaların dikkatini başka yöne doğru kaydırma denenmelidir. 

2. Hastaların günlük aktiviteleri küçük işlemlere bölünmeli ve basitleştirilmelidir. 

3. Ajitasyonu başlatan ne ise bulunmaya çalışılmalı ve mümkünse bir daha olması 

engellenmelidir. 

Farmakolojik Tedavi 

1. Kullanılan tüm ilaç listesi gözden geçirilmeli ve mümkün olduğunca azaltılmalıdır. 

2. İlaçların yan etkileri gözden geçirilmelidir. 

3. Deliryumdaki hastaların ağrıları tedavi edilmeli, fakat narkotiklerin deliryumu 

başlatabildikleri akılda bulundurulmalıdır. 
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4. İlaç tedavisi gerekli ise, aşağıdaki ilaçlardan biri verilebilir: 

• Haloperidol (Nörodol) 0.5-5 mg günde iki kez-altı saatte bir oral veya intramusküler verilir. 

• Lorazepam (Ativan) 0.5-1 mg günde iki kez-altı saatte bir oral veya intravenöz verilir. 

• Oksazepam (Serax) 10 mg günde iki-üç kez oral verilir. 

• Tiyoridazin HCL (Melleril) 10-20 mg oral veya intramusküler olarak günde iki-üç kez 

verilir. 

5. İlaçların yan etkileri veya paradoksik etkileri açısından dikkatli olunmalıdır. 

Sonuç olarak; deliryum YBÜ’lerde sık görülen, tanınmaz ve tedavi edilmezse morbidite ve 

mortaliteyi arttıran ciddi bir problemdir. Deliryumun nedenleri, tanı konması ve sonuçları iyi 

bilinmelidir. Deliryum için ölçeklerin geliştirilmesi, yoğun bakım çalışanlarının bu konuda 

eğitilmeleri şarttır. Tedavide ilaç tedavisinden önce yapılması gereken pek çok şey 

bulunmaktadır. 

69. Uzun süredir ağır alkol kullanımı öyküsü olan 46 yaşında erkek hasta, 6 ay önce alkolik hepatit 

için hastaneye yatırılmış. Şimdi asemptomatik olup herhangi bir tedavi almamaktadır. Fizik 

muayenede, palmar eritem ve üst göğüs bölgesinde birkaç adet spider anjiomu vardır. 

Laboratuvar testleri;  

Laboratuvar testi Hasta değeri Referans aralık 

Alanin aminotransferaz (U/l) 27 0–35 

Aspartat aminotransferaz (U/l) 32 0–35 

Alkaline fosfataz (U/l) 30 30–120 

www.e-yandal.com

www.e-yandal.com

www.e-
ya

nd
al.

co
m



Total bilirubin (mg/dL) 1.3 0.3–1.0 

Albumin (g/dL) 2.8 3.5–5.5 

Lökosit (mm3) 3800 4500–11,000 

Hematokrit (%) 37.0 41.0–53.0 

Platelet (mm3) 105,000 150,000–350,000 

 

Bu hastada aşağıdaki testlerden hangisi önerilmelidir? 

A) Hepatit B core immünoglobulin 

B) Üst endoskopi 

C) Kolonoskopi 

D) Kemik iliği biyopsisi 

E) AFP düzeyi 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama: Siroz ve portal hipertansiyon özellikleri olan bir hastada önerilen yaklaşım, 

özofagus varislerini taramak için üst endoskopidir. 

Palmar eritem ve spider anjiyomlarının yanı sıra hafif hiperbilirubinemi ve hipoalbümineminin 

fiziksel bulguları siroz ile tutarlıdır. Ek olarak, düşük trombosit ve lökosit sayıları, portal 

hipertansiyon ile ilişkili hipersplenizmi gösterir. Sirozlu hastalar üst endoskopi ile özofagus 

varisleri açısından taranmalıdır. 
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Derece 2 veya daha büyük varislerin varlığı, seçici olmayan bir beta-bloker veya endoskopik 

varis ligasyonu ile primer profilaksinin başlamasına neden olacaktır. Kompanse sirozu olan ve 

varisleri olmayan hastalarda 2 ila 3 yıl içinde tekrarlayan bir endoskopi yapılmalıdır. 

Geçmişte, serum alfa-fetoprotein düzeylerinin periyodik ölçümü, sirozlu hastalarda 

hepatoselüler karsinom için önerilen bir tarama testiydi. Bununla birlikte, daha yeni kılavuzlar 

alfa-fetoprotein ile veya AFP olmadan ultrasonografi ile tarama önermektedir, çünkü sadece 

alfa-fetoproteinin duyarlılığı ve özgüllüğü tarama için yeterli kabul edilmemektedir. 

Bu hasta kronik hepatit B virüsü enfeksiyonu açısından taranmalıdır, ancak hepatit B çekirdeği 

immünoglobulin M antikoru, akut hepatit B'yi test etmek ve kronik hepatit B taraması yapmak 

için kullanılır. 

Hafif trombositopeni, lökopeni ve anemi bu durumda siroz, portal hipertansiyon ve 

hipersplenizm ile yeterince açıklanmaktadır. Bu nedenle kemik iliği biyopsisi gereksizdir. 

Çoğu kılavuz, 50 yaşından küçük ortalama riskli hastalarda rutin kolonoskopiyi 

önermemektedir; bu hastanın yaşı göz önüne alındığında, 46 yaşında rutin kolonoskopiye 

başlamayı öneren daha agresif kılavuzlar tarafından bile kolonoskopiye ihtiyaç duymayacaktır. 
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70. 55 yaşında erkek hasta üst gastrointestinal kanama nedeniyle hastaneye yatırıldıktan 8 hafta 

sonra takip için başvurmaktadır. Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar kullanmayan hastanın 

kabul sırasında yapılan üst endoskopisinde temiz tabanlı bir duodenum ülseri saptanmış idi ve 

biyopsisinde Helikobakter pylori enfeksiyonu ile uyumluydu. 6 hafta önce amoksisilin, 

klaritromisin ve omeprazol tedavisini tamamlayan hasta kendini iyi hissetmektedir.  

Gastrointestinal kanaması olmayan hastanın fizik muayenesinde karnı yumuşak ve hassasiyet 

saptanmıyor.  

Bu bulgular ile bu hastada aşağıdaki testlerden hangisi en uygunudur? 

A) Helikobakter pylori serolojisi testi 

B) Helikobakter pylori dışkı antijen testi 

C) Laktuloz nefes testi 

D) Histoloji için biyopsi ile üst endoskopinin tekrarlanması 

E) Hızlı üreaz testi ile üst endoskopinin tekrarlanması 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama: Helikobakter pylori ile ilişkili ülserlerin tedavisi tamamlandıktan sonra, bakterilerin 

yok edilmesi dışkı antijen testi veya üre nefes testi ile doğrulanmalıdır. 

Amerikan Gastroenteroloji Koleji, kanama gibi komplikasyonları olan H. pylori ile ilişkili 

ülseri olan herhangi bir hastada Helikobakter pylori eradikasyonunun doğrulanmasını önerir. 

H. pylori dışkı antijen testi eradikasyonu doğrulamak için basit bir yöntemdir. Yanlış 

sonuçlardan kaçınmak için tedavinin tamamlanmasından en az 4 hafta sonra yapılmalıdır. 

Eradikasyonu doğrulamak için üre nefes testi de kullanılabilir. Proton pompası inhibitörü ile 
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tedavi testten 2 hafta önce kesilmelidir. 

Serolojik testler, antikorların başarılı tedavinin tamamlanmasından sonraki yıllar boyunca 

pozitif kalabileceği göz önüne alındığında, takip için yararlı değildir. 

Hem histolojik hem de hızlı üreaz testi, endoskopi sırasında H. pylori enfeksiyonunun teşhisi 

için kullanılabilmesine rağmen, sadece bir üst endoskopi klinik olarak belirtilmişse 

yapılmalıdır. 

Potansiyel maligniteyi değerlendirmek için mide ülseri olan hastalar için tekrarlanan bir üst 

endoskopi önerilir, ancak duodenum ülseri olan hastalar için önerilmemektedir. 

İnce bağırsakta bakteriyel aşırı büyümeyi değerlendirmek için laktuloz nefes testi yapılır. 

 

71. Elli yedi yaşındaki erkek hasta hazımsızlık, iştahsızlık, bulantı, kusma ve bacaklarda ödem 

şikayetleriyel başvurmaktadır. Laboratuvar incelemelerinde hipoalbüminemi, plazma total 

protein yüksekliği ve transferrin düzeyinde düşüklük saptanan hastanın yapılan üst GİS 

endoskopisinde mide pililerinde kalınlaşma ve yoğun müsinöz karakterde sekresyon 

saptanıyor. Mide pH ölçümünde hipoklorhidri bulunan hastanın mide biyopsisinin 

histopatolojisinde foveolar hiperplazi ve kistik dilatasyon izleniyor. 

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gastrinoma 

B) Eozinofilik gastrit 

C) MALT Lenfoma 
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D) Menetrier hastalığı 

E) Mide adenokanseri 

DOĞRU CEVAP D 

Açıklama:  

Menetrier Hastalığı, fundus ve korpusun büyük kurvatura tarafında dev mukozal pililer, 

histolojik olarak fovealar hiperplazi, glandlarda atrofi ve mukoza kalınlığında artış ile klinik 

olarak azalmış gastrik asit, artmış mukus sekresyonu ve protein-kaybettiren enteropatiyle 

karekterize nadir görülen bir hastalıktır. 

Menetrier Hastalığı sıklıkla erişkinleri tutan bir hastalıktır. Genellikle 40-60 yaş arası 

erkeklerde görülür. Erkek/kadın oranı 1/3’dür. Genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir, ama 

ailevi birikimler de vardır.  

Eğer mide mukoza kalınlığı 1,5mm’den fazla ise burada ya hipertrofi ya da hiperplazi vardır; 

eğer hücre hacminde artış varsa hipertrofi, hücre sayısında artış varsa hiperplazi söz konusudur. 

Endoskopide, midede genişlemiş mukozal foldlar görüldüğünde sıklıkla Menetrier hastalığı 

düşünülür. Dev (irileşmiş, büyük) mukozal foldları iki başlık altında incelemek daha uygun 

olacaktır; hiperplastik gastropatiler ve diğer durumlarla ilişkili dev gastrik foldlar. 

Hiperplastik gastropati, korpus ve fundusun foldlarının mukoza epitel hücrelerinin aşırı 

çoğalması olarak tanımlanır ve 3 tiptir; a)yüzey ve fovealar mukozal hücrelerinde epithelial 

hiperplazi+oksintik bezlerin normal/atrofik olması (Menetrier hastalığı) b) yüzey ve fovealar 

mukozal hücrelerinde değişiklik olmadan parietal hücre sayısında artma (Z-E Sendromu) c) 

miks tip hiperplazi, hem mucus hem de oksintik bez hücrelerinde hiperplazi (lenfositik gastrit 

ve HP gastrit) Menetrier hastalığı, histolojik olarak hiperplastik gastropatilerin bir çeşitidir, 
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aslında hiperplastik polipler arasında oldukça nadir gözükür. 

Patogenezi tam olarak anlaşılamamakla beraber transforming growth factor-alfa (TGF-α) ile 

ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Gastrik mukus hücrelerinde artmış TGF-α düzeyleri 

saptanmıştır. TGF-α, asit sekresyonunu azaltır, mukus sekresyonunu ve yüzey mukus 

hücrelerinin hiperplazisini arttırır, oksintik atrofiye neden olur. 

Hastalar nonspesifik şikayetlerle doktora başvurabilirler. Dönemsel olabilen iştahsızlık, 

şişkinlik, kusma, epigastrik ağrı, kilo kaybı gibi şikayetler olabilir. Üst GİS kanama (%20-40) 

(anemi sebebi) ile presente olabilir, veya %15 sıklıkla özofagial/gastrik kanserlerle birliktelik 

gösterebilir. 

Laboratuar bulguları olarak hipoalbuminemi, ödem ve hipoklorhidri (artmış mukus sekresyonu 

sonucu) gelişir. Değişik serilerde hipoalbuminemi sıklığı %20–100 oranda bildirilmiştir. 

Hipoalbuminemi varlığı şart değildir. 

Patoloji: Hastalığının tanı ve ayırıcı tanısı için tam kat/snare/suction biyopsi gereklidir. Tanıda 

hiperplastik mukozal hücrelerin varlığı tek başına yeterli değildir, histoloji klinikle korele 

olmalıdır. Gross patolojide; mide duvar kalınlığı artmıştır, gastrik foldlar yaklaşık 1–3 cm 

büyüklükte ve beyin gyruslarına benzer, korpus ve büyük kruvatura tutulur, çocuklar hariç 

antrum tutulmaz. Biyopsilerin mikroskopik görünümünde; süperfisiel ve foveolar bezler 

hiperplazik, oksintik bezler normal veya atrofiktir, glandlar zamanla mukus üreten glandlarla 

yer değiştirir ve kistik yapılar (gastritis cystica profunda) oluşur, süperfisiel ödem ve değişik 

derecede inflamasyon, muskularis mukozada hipertrofi ve hiperplazi, zamanla mukozada atrofi 

ve bunun sonucu olarak klinikte ilerleyici hipoklorhidri gelişir. 

Çocuklar genelllikle spontan olarak düzeliyorken erişkinlerde prognoz iyi değildir. Erişkinlerde 

semptomlar H-2 blokerler, antikolinerjikler, antibiyotikler (H. pilori tedavisi) ve 
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gastrointestinal protein kaybını azaltan steroidler ve octerotid ile düzelebilir. 

72. Kırk yedi yaşındaki erkek hasta 8 aydır devam eden karın ağrısı, yağlı ishal ve kilo kaybıyla 

başvurmaktadır. Öyküsünden zaman zaman düşük dereceli ateşi ve eklem ağrıları olduğu 

öğreniliyor. Laboratuvar incelemelerinde demir eksikliği anemisi, hipoproteinemi ve yüksek 

eritrosit sedimentasyon seviyesi olduğu görülüyor. Abdomen ultrasonografisinde mezenterik 

lenfadenopati izleniyor. Endoskopide duodenum pililerinin kalınlaşmış olduğu ve mukoza 

yüzeyinde çok sayıda beyaz-sarı plakların olduğu görülüyor. Biyopsisinde ince bağırsak lamina 

propriada periyodik asit-Schiff-pozitif granüller içeren köpüksü makrofaj infiltrasyonu 

saptanıyor. 

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Whipple hastalığı 

B) Aşırı bakterial çoğalma 

C) İntestinal tüberküloz 

D) Çölyak hastalığı  

E) Kronik giardiyazis 

DOĞRU CEVAP A 

Açıklama:  

Hemen hemen daima ince barsak tutulumunun görüldüğü ancak vücuttaki herhangi bir organ 

sistemini de etkileyebilen Whipple hastalığı, oldukça nadir rastlanan sistemik bir hastalıktır. 

Tedavi edilmediği taktirde fatal sonlanmasına karşın uygun antibiyotik tedavisi ile hızlı ve 

www.e-yandal.com

www.e-yandal.com

www.e-
ya

nd
al.

co
m



dramatik olarak iyileşir. İnce barsak mukozasının periyodik asit schif (PAS) boyası ile pozitif 

boyanan köpüklü makrofaj invazyonuyla karakterizedir. Makrofaj içindeki mikroorganizmalar 

Tropheryma whipplleidir. Multisistem bir hastalıktır. Whipple hastalığında ince barsak 

mukozasının lamina propriasında PAS pozitif çok sayıda büyük glikoprotein granülleri ile dolu 

makrofajların yoğun infiltrasyonu gözlenir. Ayrıca PNL'lerin artmış olduğu, plazma hücreleri, 

lenfositler, eosinofiller gibi diğer hücresel elemanların ise azalmış olduğu görülür. Ayrıca 

karaciğer, akciğerler, lenf nodlarında ve ince barsaklarda sarkoidozistekine benzer 

kazeifikasyon göstermeyen granülomalar gözlenebilir. Mukoza ve submukozada lenfatik 

damarlar dilatedir. Tedavi edilmemiş Whipple hastalarının ince barsak mukozasının EM veya 

güçlü ışık mikroskopları ile incelenmesinde lamina propriada çok sayıda basil görülebilir. Bu 

basiller 0,25 mikron genişliğinde, 1-2,5 mikron uzunluğundadır. İntersellüler sahalarda veya 

makrofajlar ve PNL'ler içerisinde fagosite edilmiş olarak bulunurlar. Whipple hastalığında 

pekçok organ aynı şekilde köpük makrofajlar ile infiltre olabilir. Kalb, akciğer, dalak, karaciğer, 

endokrin glandlar, beyin, serebellum, medulla spinalis, kemikler, lenf düğümleri, böbrekler 

hastalığa katılabilirler. Yine barsaklarda görülen tipik basiller ekstraintestinal organlarda da 

görülür 

Klinik 

• En sık rastlanan semptomu zayıflamadır (%100).  

• Artralji ve artrit sık rastlanan bulgulardır (%80).  

• Olguların %75’inde GIS semtomları görülür.  

• Karın ağrısı, distansiyon ve malabsorbsiyon görülebilir.  

• Bundan başka ateş (%50), nörolojik tutulum (demans, bakış paralizi ve myoklonus %10) 

olabilir.  
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• Fizik muayenede hiperpigmentasyon (%40) periferik lenfadenopati (%50) ve kalp tutulumuna 

bağlı kardiak üfürümler duyulabilir. 

Tanı 

• Barsak biyopsisinde PAS pozitif makrofajlar içerisinde gram pozitif basillerin görülmesi ile 

konur.  

• Ancak olguların %30’unda biyopsi pozitif sonuç verir.  

• Ekstraintestinal Whiple tanısında barsak biyopsisinin tanı değeri düşüktür.  

• Tanıda spesifitesi (%97) ve sensitivitesi (%100) en yüksek yöntem PCR’dır. 

Tedavi 

• Birinci tercih ilaç trimetoprim sülfomethaksazoldür.  

• 1 yıl süre ile verilir.  

• Sülfonamide allerjisi olanlarda seftriakson veya kloramfenikol kullanılabilir. 

 

73. Seksen bir yaşındaki erkek hasta; son üç gündür 38,6 oC'yi bulan ateş, bulantı, karın ağrısı, 

kanlı-mukuslu ishal ve genel durumunda bozulma şikayetleriyle başvurmaktadır. Öyküsünden 

SVO nedeniyle takip edildiği ve 3 hafta önce idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle oral sefalosporin 

tedavisi başlandığı öğreniliyor. Fizik muayesinde karında yaygın hassasiyet saptanıyor. 

Laboratuvar incelemelerinde lökosit 13.000/mm3 ve CRP 26 mg/dl bulunuyor. Bu hasta için 

en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Akut divertikülit 

B) Psödomembranöz enterokolit 
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C) İrritabl bağırsak sendromu 

D) Akut intermitant porfiria 

E) Amebik kolit 

DOĞRU CEVAP B  

Açıklama:  

Yakın zamanda antibiyotik kullanımı olan ve kısa zamanda kolit bulguları gelişen hastada ilk 

akla gelmesi gereken tanı psödomembranöz enterokolit olmalıdır.  

Psödomembranöz Enterokolit 

• Antibiyotik kullanımı sonucu oluşan kolittir. 

• En çok yapanlar ampisilin, klindamisin ve 3. kuşak sefalosporinlerdir. 

• Antibiyotik alımından hemen sonra veya 8 hafta gibi daha geç dönemde ortaya çıkabilir.  

• En sık etken Clostridium difficile’dir. 

• Kötü kokulu, sulu diyare ve kramp tarzında karın ağrısı vardır.  

• Bazı hastalarda kanlı ishal görülebilir.  

• Yüksek ateş olabilir.  

• Lökositoz görülebilir. Lökosit sayısı milimetre küpte 50.000 olabilir.  

• Kolon ve rektum tutulumu sıktır.  

• Sağ kolon tutulumu görülebilir. 

Tanı 

1- Toksinler: 
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• Tanı gaitada toksinin gösterilmesi ile konur.  

• C. difficile 2 tür toksin üretir. Bunlar toksin A (enterotoksin) ve toksin B (sitotoksin)’dir.  

• En duyarlı tanı yöntemi kültürde sitotoksik etkinin gösterilmesidir (sitotoksin assay).  

• Fakat bu pahalı ve uzun sürdüğü için pratikte en sık kullanılan EİA (enzim immuno assay) 

yöntemi ile toksinlerin gösterilmesi ile tanı konur. 

• Dışkıda antijen lateks testi (sensitivite ve spesifite düşük). 

2- Gaita kültürü:  

• Kültürde etkeni üretme ihtimali %25’den azdır.  

• Bundan dolayı toksine göre kültürün tanı değeri düşüktür. 

3- Kolonoskopi:  

• Tanısal sıkıntı olan durumlarda ayırcı tanı amacıyla yapılır: Psödomembranlar görülür (spesifik 

değil) 

4- Tomografi:  

• Komplikasyonların değerlendirilmesi 

Tedavi 

• Birinci tercih metranidazol; oral 3x500 mg, 10-14 gün süre ile verilir.  

• Metranidazolu tolere edemeyen hastalarda, yanıtsızlarda, ciddi hastalıkta, on yaş altında ilk 

tercih vankomisindir. Vankomisin günde 4 kez 125 mg oral olarak verilir.  

• Nüks olgularında vankomisin veya Saccharomyces boulardii oral olarak verilebilir. Sık 

relapslarda vankomisin-rifampisin/rifaksimin/kolestiramin kombinasyonu; alterne rejimler; 

immünglobulin 
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• C difficle saptanmış asemptomatik taşıyıcılarda tedavi önerilmez (taşıyıcı statusu uzatır). 

 

74. Daha önce 3 cm'lik bir Barrett özofagusu olduğu tespit edilen 64 yaşında erkek hasta, takip 

endoskopi için başvurmaktadır. Son 3 yıldır günde bir kez 40 mg esmoprozol ile kontrol edilen 

gastroözofageal reflü hastalığı öyküsü olan hastanın dispepsi, disfaji veya istemsiz kilo kaybı 

şikayetleri bulunmuyor. Alkol veya tütün kullanımı olmayan hastanın fizik muayenesinde 

anormal bulgu saptanmıyor ve vital bulguları normal bulunuyor.  

Hastaya yapılan üst GİS endoskopisinde etkilenen alandan biyopside düşük deceli displazi 

saptanıyor, ancak özofajit veya hiatal herni saptanmıyor.  

Bu hastanın takibinde en uygun sonraki adım aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Transözofageal endoskopik ultrasonografi  

B) 3 ay sonra endoskopi tekrarı 

C) Endoskopik ablasyon  

D) Esmoprozolün dozunun arttırılması 

E) Endoskopik mukozal rezeksiyon  

DOĞRU CEVAP C 

Açıklama: 

Yeni düşük dereceli displazi tanısı almış olan Barrett özofaguslu bir hastanın tedavisinde en 

uygun yaklaşım ve başlangıç tedavisi endoskopik ablasyondur.  
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Yeni tanı almış düşük dereceli displazi tanısı alan Barrett özofaguslu hastalara endoskopik 

ablasyon yapılmalıdır. Takip üst endoskopi her 12 ayda bir kabul edilebilir bir alternatiftir. 

 

Endoskopide özofajit eksikliğinin gösterdiği gibi asit supresyonu iyi kontrol edilen bir hastada 

proton pompası inhibitörlerinde bir değişiklik önerilmez. 

Barrett özofaguslu hastalarda düşük dereceli displazi tedavisinde transözofageal endoskopik 

ultrasonografi endike değildir. Bununla birlikte, yüksek dereceli displazi veya özofagus 

karsinomu tanısı alan Barrett özofaguslu hastalarda tümör derinliğini, lokal lenf nodu 

durumunu ve metastatik yayılımı değerlendirmek için kullanılabilir. 

Endoskopik mukozal rezeksiyon, nodüler Barrett özofaguslu hastalar için kullanılan bir 

stratejidir. 

75. 29 yaşında erkek hasta karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvurmaktadır. Orak hücre hastalığı 

öyküsü olan hastanın son 10 yılda ağrı krizleri nedeniyle iki kez hastaneye yatırıldığı 

öğreniliyor. Son 3-4 gündür boyunca her seferinde birkaç saat süren aralıklı epigastrik ağrı 

şikayeti oluyormuş. Ağrısı ile birlikte bulantısı da olan hastanın ateşi, bağırsak hareketlerinde 

değişiklik veya rektal kanama olmadığı öğreniliyor. . 

Fizik muayenesinde ateşi olmayan ve vital bulguları normal olan hastanın skleraları anikteriktir. 

Sağ üst kadranda palpasyonla hassasiyeti saptanıyor.  

Laboratuvar testleri: 
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Hasta değeri Referans değer 

WBC (mm3) 5000 4500–11,000 

Hemoglobin (g/dL) 10.2 13.5–17.5 

Hematokrit (%) 30.5 41.0–53.0 

Platelet (mm3) 165,000 150,000–350,000 

Hemoglobin S (%) 15 0 

Kreatinin (mg/dL) 1.5 0.8–1.3 

Total bilirubin (mg/dL) 1.7 0.3–1.0 

Direk bilirubin (mg/dL) 0.7 0.1–0.3 

Alkalin fosfataz (U/lt) 216 30–120 

Aspartat aminotransferaz (U/lt) 62 0–35 

Alanine aminotransferaz(U/lt) 55 0–35 

Lipaz (U/liter) 34 0–160 

BUN (mg/dL) 16 10–20 

İdrar lökosit (her büyütme alanı) 1 0–2 

İdrar eritrosit (her büyütme alanı) 0 0–2 

İdrar bakteri Negatif Negatif 
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Abdominal ultrasonografisinde, safra kesesi içinde perikolitik sıvı veya safra kesesi duvarı 

kalınlaşması olmaksızın çok sayıda hiperekoik dolum defektleri saptanıyor. Proksimal ortak 

safra kanalı (CBD) 10 mm olarak ölçülüyor ve içinde hiçbir taş görülmemektedir. Bu hastayı 

değerlendirmede en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Karın ve pelvik bilgisayarlı tomografisi 

B) Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi 

C) Proton pompası inhibitörü ile ampirik tedavi başlatılması 

D) Üst GİS endoskopi 

E) Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama:  

Koledokolitiazis için orta riskli bir hasta için en uygun test manyetik rezonans 

kolanjiyopankreatografidir. 

Orak hücre hastalığı da dahil olmak üzere kronik hemolizle sonuçlanan hemoglobinopatiler, 

safra taşı hastalığı için artmış risk ile ilişkilidir. Orak hücre hastalığı olan hastaların yaklaşık 

%70'inde nihayetinde kolelitiazis gelişir ve bu hastaların neredeyse tamamı, semptomatik 

kolelitiaziden (biliyer kolik) yükselen kolanjite kadar bir safra taşı hastalığı spektrumu için 

kolesistektomi gerektirir. Bu hastanın hafif yüksek bilirubin seviyesi, orak hücre hastalığı ile 

ilişkili kronik hemolitik anemiden yüksek dolaylı bilirubinin ve olası safra tıkanıklığına bağlı 

yüksek direkt bilirubinin bir karışımı olarak yorumlanabilir. Ayrıca, karın ultrasonografisi 

kolesistit kanıtı olmadan kolelitiazis gösterir ve koledokolitiyazisi kesin olarak tanımlamaz. 

www.e-yandal.com

www.e-yandal.com

www.e-
ya

nd
al.

co
m



 

Karın ultrasonografisi kolelitiazis için oldukça duyarlıdır, ancak koledokolitiazis için daha az 

duyarlıdır. Bu nedenle, ek değerlendirme gereklidir. Doğrudan endoskopik retrograd 

kolanjiyopankreatografiye (ERCP) devam edip etmeme veya ilk önce manyetik rezonans 

kolanjiyopankreatografi (MRCP) ile ek görüntüleme elde edip edilme, koledokolitiyazın ön test 

olasılığına bağlıdır. Koledokolitiazis için yüksek risk gösteren faktörler şunlardır: 

• Ultrasonda ortak safra kanalı (CBD) içindeki bir taşın görüntülenmesi 

• Klinik yükselen kolanjit (tipik olarak ateş ve lökositoz ile kendini gösterir) 

• Toplam bilirubin seviyesi > 4.0 mg / dL 

• Çap ı> 6 mm olan bir CBD'nin safra kesesi ve 1.8 ila 4.0 mg / dL toplam bilirubin seviyesi ile 

kombinasyonu 

Abdominal ultrasonda kolelitiazis ve çapı > 6 mm olan bir CBD olan ancak toplam bilirubin 

seviyesi <1.8 mg / dL olan, ultrasonda CBD'de taş olmayan ve yükselen kolanjit belirtileri 

olmayan (bu durumda olduğu gibi) koledokolitiazis için orta derecede risk altında olmak olarak 

tanımlanır.  

Koledokolitiazis için yüksek risk altında olduğu düşünülen hastalar doğrudan ERCP'ye 

geçebilirken, bu hasta gibi ara risk altındaki hastalar önce MRCP ile değerlendirilmelidir. 

MRCP, ERCP dikkate alınmadan önce hızlı, noninvaziv değerlendirme sağlar. MRCP 

koledokolitiyazisi ortaya çıkarırsa, ERCP gerekli olur, ancak MRCP koledokolitiyaz için 

negatif olsaydı, ERCP gerekli olmazdı. MRCP'ye bir alternatif, EUS kanal içinde bir doldurma 

kusuru ortaya çıkarsa, ERCP'ye derhal dönüşüm ve taş alımı ile endoskopik ultrason (EUS) 'dir. 
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Karın ve pelvisin BT'si koledokolitiyazis için MRCP'den daha az duyarlıdır; bu nedenle, bu 

hasta için şu anda en iyi test değildir. BT bu hastanın ağrısının pankreatit veya böbrek taşları 

gibi diğer olası nedenlerini gösterebilir, ancak normal lipaz ve kan üre azot seviyeleri göz önüne 

alındığında bu tanıların daha az olasılığı vardır. 

Ülser veya Helikobakter pylori enfeksiyonunu değerlendirmek için epigastrik ağrısı olan 

hastalarda üst endoskopi düşünülebilir. Benzer şekilde, epigastrik ağrı dispepsi veya gastrite 

bağlıysa, bir proton pompası inhibitörü düşünülebilir. Bununla birlikte, bu koşulların karaciğer 

enzim seviyelerinin yükselmesine veya sağ üst kadran rahatsızlığına neden olması beklenmez. 

Safra kolikinin koledokolitiazis endişesi olmadan şüphelenmesi durumunda laparoskopik 

kolesistektomi en uygun sonraki adım olacaktır. Ek olarak, bazı klinisyenler bu prosedür 

sırasında ortak safra kanalını değerlendirmek için intraoperatif kolanjiyografi yaparlar; ancak 

intraoperatif kolanjiyografinin laparoskopik olarak yapılması zordur ve operatöre oldukça 

bağımlıdır. Bu nedenle, eğer mevcutsa, bir MRCP genellikle daha iyi bir yaklaşımdır. 

76. Yetmiş yedi yaşındaki erkek hasta, son 3-4 gündür devam eden şiddetli sol alt kadran ağrısı ve 

yüksek ateş yakınmalarıyla acil servise getiriliyor. Fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 38,6 oC 

ölçülüyor ve karın sol alt kadranı palpasyonla hassas bulunuyor. Laboratuvar incelemelerinde 

lökosit sayısı 16.000/mm3 ve CRP düzeyi 29 mg/L olarak bulunuyor. Ayakta çekilen direkt 

karın grafisinde patoloji saptanmıyor. 

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Akut divertikülit 

B) Akut intermitant porfiria 

C) İrritabl bağırsak sendromu 
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D) Duodenal ülser perforasyonu 

E) Akut apandisit 

DOĞRU CEVAP A 

Açıklama: 

Divertikülozis 

• Divertiküller orta yaşlı insanlarda en sık sigmoid kolon ve inen kolonda bulunur.  

• Divertikül sıklığı yaşla artar. 70 yaş %50-70  

• Genellikle asemptomatiktir.  

• En sık görülen komplikasyonu divertikülittir. Olguların %10-25 inde görülür. Kanama 2. 

sıklıktadır.  

• Kanama Patoloji: 

- Divertikül submukoza ve mukozanın vazo rektalardan peritona protrüzyonu ile oluşur.  

- Divertikül içine fekal impaksiyon sonucu veya sponton olarak inflamasyon oluşur ve damar 

duvarı erode olur (serbest duvar erezyonu perforasyon, lokal abse, fistül ve peritonite de neden 

olabilir) 

Klinik 

• Semptomlar genellikle konstipasyon ve spazm ile ilişkilidir.  

• Suprapubik bölgede veya sol iliak fossada hissedilen kolik tarzı ağrı sıktır.  

• Divertikülit ataklarında lokal hassasiyet, defans ve rijidite vardır ve kitle ele gelebilir.  

• Bu epizodlar arasında diyare, rektal kanama ve ateş olabilir. 

Divertikül Komplikasyonları 
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• Kanama  

• Divertikülit; Perikolik abse, peritonit, perforasyon, fistül 

• Bu komplikasyonlar NSAİİ veya aspirin alan hastalarda daha sıktır. 

• Kanama %70-80 spontan durur ve %22-38 oranında 2. kanama, %50 oranında 3. kanama riski 

söz konusudur. Bazı otörler 2. kanamadan sonra cerrahi rezeksiyon önerirler.  

• Diverikülit de elektif segmenter rezeksiyon kime; 2. atak sonrası? (eski prensip), 4. atak 

sonrası? (son geniş kapsamlı çalışma). Kılavuzlar hasta bazlı değerlendirme öneriyor. 

Tanı 

• Kolorektal neoplazm ekarte edilmelidir. 

• Baryumlu kolon grafisi ile tanı konabilir. En güvenilir tanı yöntemidir. Ancak maligite-polip 

gibi eşlik eden durumların tanısında duyarlılığı düşüktür. Striktürler ve fistüller görülebilir.  

• Fleksibl sigmoidoskopi ile birlikte görülebilecek neoplazm araştırılmalıdır.  

• Kolonoskopi tecrübeli kişilerce yapılmalıdır. Çünkü perforasyon riski vardır.  

• BT hem tanı hem de komplikasyonları değerlendirmek için kullanılır. 

Tedavi 

• Divertikülozis genellikle asemptomatiktir ve tedavi gerektirmez.  

• Konstipasyonu engellemek için liften zengin diyet verilmelidir.  

• Su çok içilmelidir.  

• Stimulan ajanlardan kaçınılmalıdır. 

• Divertikülit atağında ise 7 gün metronidazole + sefalosporin veya ampisilin tedavisi 

verilmelidir. 

Cerrahi tedavi:  
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• Komplikasyonlara yönelik cerrahi tedavi yapılabilir. 

 

77. Pankreasın en sık görülen kistik neoplazisi hangisidir? 

A) Seröz kistik neoplazm 

B) Müsinoz kistik neoplazm 

C) İntraduktal papiller müsnöz neoplazm 

D) Seröz kistadenokarsinom 

E) Müsnöz kistadenokarsinom 

DOĞRU CEVAP B 

Açıklama:  

Pankreatik psödokist, pankreasın kistik lezyonları içinde en sık görüleni olup tüm olguların 

%70-75’ini teşkil eder. Kalan olguların çoğu kistik neoplazmlardan meydana gelmekte olup 

bunların da yaklaşık %90’ı seröz ve müsinöz kistik neoplazmlar ile intraduktal papiller 

neoplazmdan oluşmaktadır. 

78. Aşağıdaki ifadelerden hangisi otoimmün metaplastik atrofik gastritle ilgili yanlıştır? 

A) Serum pepsinojen 1/pepsinojen II oranı azalmıştır. 

B) Paryetal hücre ve intrinsik faktöre karşı antikor pozitiftir. 

C) Gastrik karsınoid tümör gelişebilir. 

D) Hipergastrinemi belirgin olabilir. 

E) Antral tutulum ön plandadır. 

DOĞRU CEVAP E 
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Açıklama: 

Otoimmün metaplastik atrofik gastrik (AMAG): Oxintik mukozanın intrinsik faktör ve 

parietal hücrelere karşı oluşmuş immün cevabın eşlik ettiği, metaplastik atrofik gastritin kalıtsal 

bir formudur. Parietal hücreler ve onların ürünü olan intrensek faktörün kaybının bir sonucu 

pernisyöz önemi ile birlikte B12 eksikliği olan hastalar subakut kombine dejenerasyonun 

nörolojik değişikliklerine maruz kalırlar. Bu bulgular yaşlı hastalarda genellikle anemiden önce 

görülür. Aynı zamanda, hashimato tiroidi gibi ek otoimmün hastalıklar ve diğer endokrin 

anormalikler görülebilir (örnek: vitiligo). Bundan başka, otoimmun hastalıklar ile ilişkisi olan 

ailesel histokompatibilite haplotiplerinde artma (örnek HLA B8 ve HLA DR3 gibi) görülebilir.  

Patoloji: Otoimmun metaplazik atrofik gastritin ayırt edici klinik patolojik özellikleri, fundus 

ve korpusta sınırlı olan inflamasyon, glanduler atrofi ve metaplazidir. İlerlemiş ya da son 

dönem incelemelerinde korpus ve fundusta pililer düzlemiştir ya da izlenmezler. Submukozal 

kan damarları, incelemiş atrofik mukoza nedeniyle net görünebilir. Tipik olarak antrumda ne 

atrofi ne de metaplazi görülmez. Aktif otoimmun gastrit denilen erken dönemde sağlam 

mukozadaki multipl adacıklar, endoskopide psödopolipler veya polipozis şeklinde görülebilir. 

Aktif otoimmun metaplazik atrofik gastritdeki inflamasyon asıl olarak, oxintik bezlerin 

harabiyeti ile diffüz ya da fokal lenfositik infiltrasyondur. 

AMAG’ta hiperplastik ve neoplastik lezyonlar: Otoimmün metaplastik atrofik gastritli 

hastalarda tutulmamış olan antrumdaki G hücreleri, gastrik asit sekresyonunu sürdürmek için 

bir girişimde bulunarak, kan akımı içerisine çok miktarda gastrin salarlar. Bu G hücre 

hiperplazisi ile ilişkilidir. İlaveten, metaplastik ve atrofik korpus mukozasındaki endokrin hücre 

nodülleri geliştirilebilir. Hiperplazi ve tümör oluşumu arasındaki ilişkinin hipergastrinemiye 

bağlı olduğu, antrektomi sonrası gözlemlerde ispatlanmıştır. H.pylori ve otoimmün metaplastik 

atrofik gastrit arasındaki ilişkilerin genellikle negatif olduğu görülmüştür. Bunun nedeni 
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metaplastik epitelin H.pylorinin yerleşmesi için elverişsiz olması ve diğer bakteri türleri ile 

sağlanan nötral pH’tır.  

79. Primer biliyer kolanjit (PBS) prognozunu belirlemede aşağıdakilerden hangisinin kullanılması 

daha uygundur? 

A) IgM 

B) AMA 

C) ALP 

D) Anti-sp100 

E) Bilirübin 

DOĞRU CEVAP E:  

PBS-Prognozunda parametreler 

• Bilirubin 

• Albümin 

• Yaş 

• Ödem 

• Protrombin zamanı.  

80. 19 yaşında erkek hasta, ailesi tarafından bahçenin ön tarafında bilinç değişikliği ile bulunduktan 

sonra acil servise getirilir. Hastanın birkaç saat boyunca arkadaşıyla aşırı miktarda alkol 

tükettiğini ancak başka bir madde kullanmadığı belirtilmiş. Hastanın intihar girişimi olmadığını 

ve kusma, ishal veya nefes almada zorluk şikayetleri olmadığını belirtiyorlar.  
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Ailesi son zamanlarda çocuğun “daha huysuz” olduğunu ve son 6 aydır evde ve okulda davranış 

sorunlarını yaşadığını belirtmektedir. Son zamanlarda sınav başarıları da azalan hastanın yeni 

bir arkadaş grubuyla zaman geçirdiği ve 2 hafta önce fiziksel bir değişim geçirdiği öğreniliyor.  

Vücut sıcaklığı 36.4 ° C, kan basıncı 105/65 mm Hg, solunum hızı 10/dakika, kalp hızı 78 

atım/dakika ve ortam havasını solurken oksijen satürasyonu %98 olan hastanın mukozaları 

nemli olarak buylunuyor.  

 

Ajite ve şaşkın olan hastanın sadece kişi oryantasyonu saptanırken yer ya da zaman 

oryantasyonu bulunmuyor. Konuşması zayıf ve nefesi alkol kokuyor. Bilateral pinpoint 

pupilleri saptanan hastada nistagmus yoktur. Boynu esnek olan hasta komutlara tepki veriyor, 

ancak motor hareketleri yavaş ve koordinasyonu zayıf. Kafa travması veya döküntü belirtisi 

yoktur. Hasta uykuya daldığında, solunum hızı dakikada 6’ya düşmektedir.  

Parmaktan ölçülen kan glikoz seviyesi 76 mg/dL (referans aralığı, 70-105). 

Bu hastanın hava yolunu korumanın ve intravenöz erişim sağlamanın yanı sıra, daha sonra 

uygulanacak en uygun ilaç hangisidir? 

A) Lorazepam 

B) Flumazenil 

C) Naloxone 

D) Fomepizole 

E) Pralidoxime 

DOĞRU CEVAP C 
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Açıklama: 

Akut etanol zehirlenmesine bağlı uyuşukluğu ve solunum depresyonu olan hastalarda özellikle 

opioid toksisite özelliklerine sahip bir birey için en uygun başlangıç tedavisi naloksondur. 

Akut etanol zehirlenmesi, zihinsel durumu değişmiş ve solunum depresyonu olan bir hastada, 

fizik muayenede ve öyküde diğer ilaç toksisiteleri ekarte edildikten sonra ampirik tedavi 

verilmelidir. Bu hastada en uygun başlangıç tedavisi solunum depresyonunu engellemeyi 

amaçlamalıdır. 

Opioid toksisitesi, bir opioid antagonisti olan naloksonun uygulanmasıyla hızla tersine 

çevrilecek solunum depresyonuna neden olur. Naloksonun etkileri kısa ömürlüdür, bu nedenle 

tekrarlanan dozların verilmesi gerekebilir. Bu arada, diğer yardımcı maddeler için kapsamlı 

serum ve idrar testi yapılmalıdır. Salisilat ve asetaminofen düzeylerini test etmek önemlidir, 

çünkü bunlar ciddi toksisite riski olan yaygın ortak maddelerdir. 

Bir hasta uzatılmış salimlı/uzun etkili bir opioidi alkolle bastırırsa, alkol opioidin uzun süreli 

salimli formülasyonundan salımını hızlandırabilir. Bu bazen "doz boşaltma" olarak adlandırılır 

ve uzun süre emilmesi gereken büyük opioid dozu hızla emildiği için aşırı opioid dozuna neden 

olma potansiyeline sahiptir. Ek olarak, alkol, solunum depresanı olarak etkileri nedeniyle aşırı 

opioid doz riskini artırabilir. 

Lorazepam, alkol yoksunluğunu veya akut kokain zehirlenmesini yönetmek için kullanılabilir. 

Bununla birlikte, bu hastanın bu koşulların hiçbir belirtisi yoktur ve solunum depresyonunun 

bir benzodiazepin uygulamasıyla kötüleşmesi beklenir. 
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Flumazenil, benzodiazepin etkilerini tersine çevirmek için kullanılır. Bununla birlikte, kanıtlar 

bu ajanın sadece tutarsız bir şekilde solunum depresyonunu tersine çevirdiğini ve nöbet eşiğini 

düşürebileceğini düşündürmektedir. 

Bir alkol dehidrojenaz inhibitörü olan fomepizol, etilen glikol veya metanol alımında faydalı 

bir antidottur. Etilen glikol veya metanolün toksik metabolitlere parçalanmasını engeller. Etilen 

glikol ve metanol, birçok endüstriyel bileşik, çözücü ve antifrizde bulunur, ancak ergenler ve 

genç yetişkinler tarafından eğlence amaçlı kullanılan ilaçlar olarak yaygın olarak 

kullanılmazlar. 

Pralidoksim organofosfat zehirlenmesi için panzehirdir. Organofosfatlar, anımsatıcı 

DUMBBBELS (defecation, urination, miosis, bronchorrhea, bronchospasm, bradycardia, 

emesis, lacrimation, and salivation) (dışkılama, idrara çıkma, miyozis, bronkore, bronkospazm, 

bradikardi, kusma, lakrimasyon ve tükürük salgılama) ile geri çağrılabilecek bir toksidrome 

neden olur.  
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