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  ENDOKRİNOLOJ İ 

 

HİPOFİZ 

Hipofiz iki kısma ayrılır. 

1. Adenohipofiz 

2. Nörohipofiz 

Her iki kısımda ektodermden oluşur. 

Adenohipofiz Rathke kesesinden, nörohipofiz ise inf undibulumdan geli şir. 

Rathke kesesi fetusun ağız tavanından gelişir. 

Rathke kesesinin oldukça sık görülen bir artı ğı, kraniofarinjioma denir. 

Asidofiller (H & E ile kırmızı) 

GH salgılayan (somatotropik) 

PRL salgılayan (mamotropik) 

Bazofiller ( H & E ile mavi) 

LH/FSH salgılayan (gonadotropik) 

TSH salgılayan (tirotropik) 

ACTH salgılayan (kortikotropik) 

 

NÖROHİPOFİZ 

Nörohipofiz salgı hücreleri içermez. Nöron gövdeler inin myelinsiz aksonları bulunur. (paraventriküler,  

supraoptik) 

Nörohipofizial hormonların taşınması ve pars nervozada depolanmasında (Herring body) nörofizin adlı bir 

protein aracılık eder. 

Nörohipofiz yoluyla kana verilen iki hormon vardır.   

Oksitosin 

Vasopressin (ADH) 

ADENO HİPOFİZ 

 

 

HİPOTALAMUS HASTALIKLARI  

 Hipotalamus hastalıkları ısı, i ştah, davranı ş ve susama bozuklu ğu ile karakterizedir.  
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1. KRAN İOFARİNJİOMA:  

Çocuk ve genç erişkinde hipotalamus fonksiyon bozukluğunun en sık primer sebebi kraniofaringioma’dır . ** 

Çocuklarda en sık hipofiz yetmezliği nedeni. 

 Rathke po şundan köken alır.  Diabetes insiputus yapa bilir. Direkt grafide suprasellar,yada intrasellar 

kalsifikasyon  tipiktir.  

2. Kalman sendromu:  

OD geçişli, anosmi ve hipogonadotropik hipogonadizm ile g iden bir sendromdur.  

3. Hipotalamusun di ğer hastalıkları: 

Yetişkinlerde sarkoidoz, Tüberküloz, viral ensefalitler , histiositosis X, çeşitli tümörler, subaraknoid kanama ve 

vasküler malformasyonlar ile Wernicke hastalığı hipotalamus disfonksiyonuna sebep olabilir.  

 

HİPOFİZ ADENOMLARI 

 En çok prolaktinoma  görülür. Bundan başka görülme sıklığına göre GH, ACTH, FSH-LH ve fonksiyonsuz 

adenomlar görülmektedir. En az TSH salgılayan adenom saptanır.  

 10 mm’den küçükse mikro , büyükse makroadenom  denir.  

Klinik : Hipofiz adenomlarında kitle etkisine bağlı oluşan klinik bulgular şunlardır;  

Baş ağrıs ı: Diafram basısına bağlıdır 

Bitemporal hemianopsi: Optik kiazmaya basıya bağlıdır. 

Sella tabanını erode eder ve rinoreye  neden olabilir 

Tümör içi kanama ve kitle etkisi bulguları di ğer hipofiz hormonlarının salınımını inhibe ed er.  

 
Tanı: 

Görüntüleme: MR  

Pituiter kompresyon veya destrüksiyona ba ğlı geli şen trofik hormon yetersizli ği olu şumu aşağıdakilerin 
hangisinde do ğru sırayla verilmi ştir? 

A) Büyüme hormonu - ACTH - LH - FSH - TSH 
B) ACTH - TSH - Büyüme hormonu - LH - FSH 
C) FSH - LH - Büyüme hormonu - TSH - ACTH 
D) Büyüme hormonu - TSH - LH - FSH - ACTH 
E) Büyüme hormonu - FSH - LH - TSH – ACTH  

 
 

 

HİPOPİTUİTARİZM 

Etiyoloji :  

Tümörler  : Edinilmi ş kromofob adenom (eri şkinde hipopitüarizmin en sık nedeni ),Çocukta en sı k idiopatik, 

Kranioforingeoma (konjenital hipopitüarizmin en sık nedenidir), Metastaz (en sık meme Duktal kanseri), Postpartum nekroz 

(Sheehan sendromu) Pitüiter apopleksi : Post-partum nekroz. (Sheehan sendromu )  

NOT: 

 En fazla etkilenen GH salgılayan hücrelerdir . Fakat yetişkinde klinik bulgu vermez.  
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  En sık klinik bulgu veren hormonlar FSH ve LH eks ikli ğidir.  

tedavi:Hormon replasman tedavisi-Hidrokortizon (ilk  replasmanı yapılması) - Tiroksin (ikinci sırada ) 

Altı ay önce doğum yapan 27 yaşında bir kadın hasta çabuk yorulma, uyuşukluk, adet görememe ve bebeğini 
emzirememe şikayetleriyle başvuruyor, öyküsünden doğum sonrası aşırı kanaması olduğu ve şok tablosu geliştiği 
öğreniliyor. Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi saptanıyor. 
Bu hastadaki klinik tablo en büyük olasılıkla a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Tiroidit 
B) insülitis 
C) Metastaz yapmış koryokarsinom 
D) Pitüiter nekroz  
E) Bilateral adrenal hemoraji 

   

HİPOFİZ HORMONLARI F İZYOLJ İSİ VE PATOLOJ İLERİ 

Growth hormon (GH, somatotropin)  

 Etkİlerini hücresel düzeyde prolaktin  gibi JAK  üzerinden gösterir.  

 Somatotrop hücrelerden salgıla nır. Somatotropinde  denir. GH türe özgüdür. Epizodik salınır. Ön hipofizde 

en çok bulunan hücre GH salgılayan hücredir. Yaklaşık olarak ön hipofizin % 50’sini olu ştururlar. Bu nedenle hipofiz 

yetmezli ğinde en erken etkilenen hormon GH dur. Growth hormon karaciğerde IGF(insülin benzeri Growth 

Factor) sentezletir ve indirek etkilerini IGF üzerinden yapar.  

NOT:GH adenomlu hastalar sodyum ve tuz tutumuna bağlı gelişen hipervolemi  sonucu oluşan konjestif kalp 

yetmezli ğinden ölürler. 

 

AKROMEGAL İ 

Tanı konuldu ğunda en büyük boyutlara ula şan hipofiz tümörüdür. 

Growth Hormon ektopik salınımına da ba ğlı olabilir. (örn: Pankreatik tümörler) 

Başağrısı en sık semptomlardır.  

Kolun Ca ve polip riski artmı ştır. 

GH ile birlikte en sık prolaktin salgılanır.  

 

 

KL İNİK: 

 

  

Sistem Semptomlar Bulgular 
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Genel Halsizlik, terleme, sıcak intoleransı, kilo 
artışı 

 

Deri ve subkutan doku El ve ayaklarda büyüme, yüz hatlarında 
kabalaşma, yağlı deri 

Nemli deri, deride katlantılar, akantozis 
nigrikans, ayak ölçüsünde artma  

Baş Başağrısı Parotid büyümesi,  frontal bombeleşme 
Gözler Görme bozukluğu Vizuel görme defektleri 
Burun, boğaz, paranazal sinuslar Sinus konjesyonu, ses değişikliği, 

malokluzyon 
Dilde büyüme, prognatizm, dilde diş 
izleri, dişlerin arasında açılma 

Boyun  Guatr, uyku apnesi 
Kardiorespiratuvar Konjestif kalp yetmezliği Hipertansiyon, kardiyomegali 
Genitourinar  sistem Libido azalması, oligomenore, impotans, 

infertilite, böbrek taşı 
 

Nörolojik sistem Parestezi Karpal tünel sendromu 
 Hipersomnolans  
Kaslar Güçsüzlük Proksimal myopati 
İskelet sistemi Eklem ağrıları Osteoartrit 

 

Tanı:  

  Oral glukoz süpresyon testi: Oral glukoz alımı sonrası plazma GH supresyonu olmaması, bazen paradox 

artma (en kolay ve spesifik test)   

Radyoloji:  MR 

 
 

Tedavi :  

  transsfenoidal hipofizadenektomi  (ilk seçenek)- Radyoterapi   

  Octreotid (Somatostatin sentetik analo ğu): Yan etkiler DM, malabsorbsiyon, safra taşı 

Pegvisomant : GH nun reseptöre bağlanmasını bloke eder. IGF düzeylerini azaltır. 

 

ÇOCUKTA BOY KISALI ĞI 

GENETİK BOY KISALI ĞI  

Çocuğun boyu anne ve baba boylarına göre düzeltilmi ş büyüme e ğrilerinde normal sınırlar için de ise ve 

çocukta klinik bir patoloji yoksa genetik boy kısalığıdır.Takvim ya şı=Kemik ya şı  

 

KONSTİTÜSYONEL BÜYÜME GER İLİĞİ  

Doğum kiloları normaldir ve genellikle ilk 2 yıl büyümeleri normal seyreder.  

Takvim ya şı>Kemik ya şı’dır.   

İSKELET S İSTEMİ BOZUKLUKLARI   

AKONDROPLAZ İ  

En sık rastlanan kondrodistrofidir. 
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Epifiz kıkırdaklarının gelişim kusuru (kondroblast FGF-2 Reseptöründe defek t) sonucunda oluşan, özellikle üst 

kol ve uyluğun kısa olması ile karakterize otozomal dominant bir hastalıktır.  Oturma yüksekliği normal, kulaç kısadır.. 

 
KROMOZOM ANOMAL İLERİ  

Klinefelter sendromu ve XYY sendromu dışındaki kromozom bozukluklarının çoğu büyüme gerili ği ile gider . 

Klinikte en sık rastlanan büyüme bozukluğu nedeni kromozom anomalileri Down ve Turner sendromudur.  

 

ENDOKRİN BOZUKLUKLAR  

 GH eksikliği, hipotiroidi, Cushing sendromu,  pseudohipoparatiroidi, diyabetes mellitus , erken püberte.  

GH eksikli ğinde klinik bulgular 

Doğum boyu normal  

Büyüme geriliği lineer büyümenin GH’a bağımlı olmaya başladığı 6. aydan sonra belirgin olmaya başlar..  

Takvim Yaşı> Kemik Yaşı> Boy Yaşı> (TY>KY>BY)  

Tanı: Uykuda GH profiline bakılır. Egzersiz , insülin, arginin , L-Dopa , glukagon, propronalol ve klonidin uyarı testlerinden 

sonra GH artışı 10 ng/ml’den azsa tanı desteklenir. IGF-I ve IGFBP-III düşüktür. 

Tedavi : Subkutan GH kullanılır 

PSİKOSOSYAL BOY KISALI ĞI .  

MALNUTR İSYON :  

KRONİK HASTALIKLAR :  

 

 

PROLAKT İN 

NOT:  

h-PL, GH, prolaktin  biokimyasal olarak yapıları benzer . 

 Artışı Azalması 
Fizyolojik Gebelik 

Emzirme, meme stimulasyonu 
Proteinden zengin diet 
Laktasyon 
Koitus 
Egzersiz 
Stress 
Uyku 

 

Farmakolojik Dopamin antagonistleri  
   Fenotiazinler 
   Metoklorpramid 
TRH, Östrojen, Morfin 
Metil dopa, Rezerpin 
Simetidin, Verapamil 
Kokain, antidepresanlar 

Dopa agonistleri 
   L-Dopa 
   Bromokriptin 
   Apomorfin 
GABA 

Patolojik Hipofiz adenomu ve diğer hastalıkları 
Hipotalamus ve hipofiz sapı lezyonları 
Hipotroidi 
Zona zoster 
Kronik böbrek yetmezliği 
Ağır karaciğer hastalıkları 

Hipofiz lezyonları 
Lenfositik hipofizitis 
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GnRH sentez ve salınımını inhibe eder . Sonuç olarak FSH ve LH yı azaltırlar. Bu nedenle kadında 

anovulasyon  oluşturmakla birlikte erkekte LH azalmasına ba ğlı testesteron yapımı azalaca ğından libido kaybı ve 

sperm yapımında zamla olu ştururlar.  Kadınlarda bu nedenle emzirmek ovulasyonu  önler. (Süt koruması)   

Hipotalamo-hipofizer traktusun kesintiye u ğraması (Hipotalamustan hipofize gelen dopamini  kesintiye 

uğratacağından) hiperprolaktinemiye  neden olur. 

Hiperprolaktineminin tedavisi için dopamin agonistl eri kullanılır. (Bromokriptin)  

NOT: Prolaktin eksikli ğinde laktasyon olmaz.  (Sheehan  sendromu: Özellikle zor-kanamalı doğımdan sonra hipofiz 

nekrozuna bağlı gelişir. Pan-hipoputiatirizm ile seyreder.  Prolaktin olmadığı için emzirmeye ra ğmen süt olu şmaz.)  

NOT :Galaktorenin en sık sebebi ilaç kullanımıdır. 

Serum prolaktin düzeyi yüksek (118 ng/ml) olarak saptanan 28 yaşında bir kadın hastanın öyküsünden galaktore, adet 
düzensizliği olduğu ve herhangi bir ilaç kullanmadığı öğreniliyor. Fizik muayene bulguları normal olan hastanın serum tiroid 
hormon değerlerinin ve dinamik hipofiz magnetik rezonans görüntüleme bulgularının normal olduğu belirleniyor. 

Bu hastadaki bulgular a şağıdakilerden hangisiyle uyumludur? 

A)  Prolaktin değerinin Hook etkisi ile yanlış yüksek 
 ölçümü 
B)  Makroprolaktinemi  
C)  İdyopatik hiperprolaktinemi 
D)  Polikistik over sendromu 
E)  Fonksiyonsuz hipofiz adenomu 
 
 
 
 
 
 
 
 

HİPERPROLAKT İNEMİ  

 
Klinik : Amenore, menstruel düzensizlik ,infertilite ,galaktore ,disfonksiyonel uterin kanama  

 potens, libido kaybı (testesteron),görme alanı defekti (erkeklerde daha sık),osteoporoz  

Tanı: PRL > 200 ng/ml ,MR’la adenomu görüntüleme  

Tedavi : Dopamin R agonistleri : Bromokriptin, Kabergolin, Lizürid, Pergolid  

Radyoterapi-Cerrahi 
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NOROHİPOFİZ 

ADH (Vazopressin)  

  Temel olarak supraoptik  çekirdekte ve bir miktarda paraventriküler çekirdekte sentezlenir.  

  VI ve V2 olmak üzere 2 tip reseptörü vardır.   

  V2 reseptör etkinliği akuaporin  2’nin toplayıcı kanal hücrelerinin membranı na yerleşmesine dolayısı ile suyun 

geri emilmesine neden olur.  

Ayrıca ADH V2 reseptörü il e  endotelden Weibel-Palade cisminde n VWF (Von- willenbrand Faktör)  

çıkmasına neden olur.  

 

ADH salınımını arttıranlar  

  Plazma efektif osmotik basıncının artm ası ( Hipotalamus  osmoreseptör ile algılanır ) 

 Morfin, nikotin, siklofosfamit, Vinka alkaloidleri (Vinkristin, vinblastin)  

  Klofibrat, karbamazepin, Klorpropamid, Klortiazit, Anjiotensin II  

ADH salınımını azaltanlar :Plazma efektif osmotik b asıncının azalması,Alkol , Klonidin,Haloperidol 

OKSİTOSİN  

  Hipotalamusun paraventriküler  nükleusunda sentezlenir ve nörohipofizde depolanır. Taşınmasını ilgili 

nörofizinler  yapar. Oksitosin 9 aminoasitten oluşan bir peptid hormondur.  

ADH (arginin-vazopressin) supraoptik  çekirdekte sentezlendikten sonra nörofizin II i le taşınır.  

Oksitosin  ise paraventriküler  çekirdekte sentez edilir (NF-I ile taşınır.)  

 

 DİABETES İNSİPİTUS (DI) 

Tipleri 

Santral DI:  ADH yetmezli ği vardır  

Nefrojenik D I : ADH ‘na cevap yoktur  
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Etiyoloji (Santral DI için):  

 idiopatik (en sık), herediter , travma (2. sık), infiltrasyonlar; sarkoidoz; histiositozis,  enfeksiyonlar; menenjit, 

ansefalit , vasküler sebepler,Sheehan  sendromu 

DIDMOAD-Wolfram syndrome  (Diabetes İnsipidus, Diabetes Mellitus, Optik Atrofi, Deafnes-sağırlık-) sendromu  

Klinik: Sadece polidipsi ve poliüri var dır. Ancak bilinç kaybı yada yaşlılarda susama hissi bozukluğu ile agreve 

olur ve hipernatremi  ve buna bağlı konfüzyon ve koma  gelişebilir.  

Tanı: Su kısıtlama testi. Vazopressin testi 

Tedavi :  Santral DI:  DDAVP-dezmopressin  (vasopressin analoğu) ile yerine koymadır. Klorpropramid, Klofibrat, 

Karbamazepin ADH salınımı arttırlar.  

Nefrojenik DI :tiazid-ibuprofen 

 

 UYGUNSUZ ADH SENDROMU (IADH)  

Etiyoloji :  

Malign tümörler: Akci ğerin küçük hücreli Ca (%80- en sık nedendir) 

 
Klinik  :  hiponatremi  hızlı gelişirse veya <125 mEq/lt ise letarji, ba şağrısı, bulantı, kusma, konvulsiyon  ve koma  

Tanı: İdrar Na> 20 mg/dL 

Tedavi : Sıvı kısıtla,sodyum(125),lityum-demeklosiklin-tolvaptan  
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SANTRAL TUZ KAYBI 

Akut serebral olaylarda  hiponatremiye yol açan temel etkenin ANP ve BNP artışı olduğu görülmektedir. 

Özellikle ilk 4 gün yüksek sürdüğü saptanmıştır ve 13-28 güne dek uzar. ANP üriner sodyum ve klor atımını30 kat, üriner 

volümü ise 10 kat artırmaktadır.  

  Ayrıca renin ve aldosteronu suprese eder. 

 Serebral vazospazmın  uyarıcı ANP artışı yapar. 

 Adrenerjik ve kolinerjik uyarılar da ANP artışı yapabilmektedir. Beyindeki olayların sağ arka hipotalamus ve sağ 

pariyetal lopta olmasının daha çok tuz kaybıyaptığı gözlenmiştir. Natriüretik peptidler renal etkileriyle intrakraniy al 

lezyonun azalmasına katkıda bulunurlar. 
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TİROİD HORMONLARI  

 

 

TİROİD HORMON FİZYOLOJ İSİ 

Triglobulin  halinde depo edilen tiroid hormonları ihtiyaç halinde folikul epiteli tarafından endositozis  ile 

alınarak. DIT (Diiyodotirozin) ve MIT (Monoiyodotirozin) hali ne parçalanır.  

Bundan sonra, iyotlanmış olan iki tirozin molekülünün birleşmesi gerekir. Bunu ya tiroperoksidaz  ya da bir 

coupling (birleştirici) enzim katalizler. Daha çok DIT’lerin birleşmesiyle 3,5-3’,5’-tetraiyodotironin (tiroksin, T 4) oluşumu 

tercih edilir . Bir DIT ve bir MIT birle şirse de 3,5-3’-triiyodotironin (T3) oluşur. Az miktarda 3-3’,5’ T3 (rT3) de oluşabilir.  

Tiroid peroksidaz  enzimini propiltiyourasil  ve imidazol (metimazol ) inhibe eder. 

NOT:  

Anti-tiroid ilaçlar ANCA  pozitif  vaskulitten (Mikroskopik PAN)  sorumludurlar. 

Target Tissue  Effect  Mechanism  

Heart Chronotropic Increase number of b-adrenergic receptors 

 Inotropic Enhance responses to circulating catecholamines 

  Increase proportion of α-myosin heavy chain (with higher ATPase activity) 

Adipose tissue Catabolic Stimulate lipolysis 

Muscle Catabolic Increase protein breakdown 
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Bone developmental Promote normal growth and skeletal development 

Nervous system developmental Promote normal brain development 

Gut Metabolic Increase rate of carbohydrate absorption 

Lipoprotein Metabolic Stimulate formation of LdL receptors 

Other Calorigenic Stimulate oxygen consumption by metabolically active tissues (exceptions: testes, 
uterus, lymph nodes, spleen, anterior pituitary) 

  Increase metabolic rate 

 

NOT: Yenidoğanda hipotiroidizm en sık sebebi anne iyot eksikli ği ve tiroid bezi disgenezisidir . YD hipotroidizmde 

ayrıca uzamış sarılık, kaba sesle a ğlama, çok uyuma, , kaba saç görünümü, göbek fıtı ğı eşlik edebilir.  

 

42 gestasyon haftasında 3600 gram do ğmuş ve anne sütü ile beslenen bebekte, 2 haftayı geçen  uzamış  

      hiperbilirubinemi vardır. Fizik muayenede beb ek doğumundan beri kilo almamı ştır. Tonüsü azalmı ş ve  

      umbilikal hernisi vardır. Ön fontaneli 4x6 cm  boyutlarında olan bu bebekte en olası tanı a şağıdakilerden  

      hangisidir?  

A) Crigler-Najjar Sendromu  

B) Gilbert Hastalığı  

C) Biliyer atrezi  

D) Hipotiroidizm  

E) Galaktozemi  

(CEVAP D)  

Aşağıdaki hormonlardan hangisi gebelikte plasentadan ge çer? 

A) Vazopresin 

B) Büyüme hormonu 

C) Atrial natriüretik hormon 

D) Paratiroid hormon 

E) Tirotropin salgılatıcı hormon 

Yenido ğanda konjenital hipotiroidi bulgusu olmayan  aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Huzursuzluk      
B) Konstipasyon 
C) Uzamış sarılık     
D) Umbilikal herni 
E)  Dil büyüklüğü 
 
Konjenital hipotiroidide;  
• Büyüme geriliği, fiziksel aktivite azlığı 
• Kabızlık 
• Büyük dil 
• Kas tonusunda zayıflık, umblikal herni 
• Kalın ses 
• Anemi 
• Uzamış sarılık 
• Tiroid fonksiyon testlerinde düşüklük 
• Umbilikal herni 
• Kalın saç 
• TSH’da artış 

Huzursuzluk konjenital hipotiroidi bulgusu değildir. Hatta konjenital hipotiroidili bebekler oldukça sakin ve 
sessizdirler.  

(Cevap A) 
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BEBEKLİK VE ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE HİPOTİROİDİZM NEDENLERİ 

Yaş Belirti Neden 

Guatr yok 

Tiroid bezi disgenezisi yada ektopik konum 
İyodürlerle karşılaşma 
TRH eksikliği 
TSH eksikliği Yenidoğan 

Guatr 
Doğuştan hormon yapımı* ya da etkisinde defekt  
Annenin guatrojen alması, propylhiouracil, methimazole, iyodürler dahil 
Ağır iyot eksikliği (endemik) 

Guatr yok 

Tiroid bezi disgenezisi 
Sistonizis 
Hipotalamus-hipofiz yetersizliği 
Tirotoksikoz sonrası ya da diğer tiroid cerrahisi  

Çocuk 

Guatr 

Hashimoto tiroiditi: Kronik lemfositik tiroidit 
Doğuştan hormon yapımı ya da etkisinde defekt 
Guatrojenik ilaçlar 
İnfiltratif (sarkoid, lemfoma) 

* İyot taşıma bozuklığu, tiroglubulin iyodinasyon bozukluğu, iyodotirozin dehalogenaz bozukluğu, tiroglobulin ya da 
iyodotirozinlerle eşleşme bozukluğu 

 
 

Aşağıdakilerden hangisi, konjenital hipotiroidiye neden  olmaz ?  

A) Bebekte tiroglobulin sentez defekti 
B) Annede endemik iyot yetersizliği 
C) Bebekte otoimmün tiroidit 
D) Annenin gebelikte iyotlu ilaçlar kullanması 
E) Bebekte sublingual ektopik tiroid 

 

Konjenital Hipotiroidinin nedenleri:  
• Tiroid Disgenezisi:   en sık neden (%90) 
-  Agenezis 
-  Hipogenezis 
-  Ektopi (en sık dil kökünde). Tiroidin en sık rastlanan konjenital anomalisi tiroglossal duktus kistidir. 
• Tiroid Dishormonogenezis  Guatrla beraberdir 

-  TSH’ya yanıtsızlık 

-  İyot yakalama defekti 

-  Organifikasyon defekti 

-  Tiroglobulin sentez defekti 

-  İyodotirozin deiyodinaz eksikliği 

-  Peroksidasyon defekti:  En sık rastlanan tiroid hormon sentez defektidir. Pendred sendromu  bu defektin işitme 

kaybı ile giden bir şeklidir. (Tiroid ve kokleada sülfat transport defekti vardır).  
• Hipotalamo-hipofizer hipotiroidi  

- Hipotalamo-hipofizer anomali 

- Panhipopitüitarizm 

- İzole TSH eksikliği 

- Tiroid hormon direnci 
• Annede endemik iyot eksikli ği 
• Annenin gebelikte iyotlu ilaçlar kullanması  
• Geçici Hipotiroidi  

- İlaca bağlı  

- Anneden geçen antikorlar 

- İdiopatik 

 

Çocuklarda otoimmün tiroidit çok nadirende olsa yaşamın ilk 3 yılında olabilir. Fakat hastaların çoğu 6 yaşına kadar 
ötiroid olarak kalırlar ve klinik şikayetlere yani hipotiroidiye yol açmazlar. Bu yüzden konjenital hipotiroidi ayırıcı 
tanısında bebekte otoimmün tiroidit yer almaz. 
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(Cevap C) 
 

Tiroid Fonksiyon Testleri  

1. Tiroid hormon düzeyleri; T3, T4, sT3, sT4, TSH   

 TSH: Primer hipertiroidi ve primer hipotiroidi tanısında  tek başına en değerli testti r. Düzeyleri tiroid 

hormonları ile ters ilişkilidir. Tiroid hastalıklarında tarama testidi r.  

2.Radyoaktif iyot uptake (RIU) testi  

RlU’in artı ğı durumlar: - Tiroid bezinde tiroid hormon sentezinin artışı ile gider tirotoksikozlar. 

RlU’in dü şük oldu ğu tirotoksikozlar:-Subakut tiroidit -Hashimotonun hipertiroid dönemi-Tirotoksikoz factitia -Struma 

ovari (tiroid dokusu içeren over teratomu) 

 

 

HİPOTİROİDİZM 

Etyoloji : 

Hashimoto tiroiditi; nonendemik bölgelerde en sık n edendi r  

  İdiopatik  tiroid atrofisi  

  Graves tedavis i (radyoiyod tedavisi, subtotal tiroidektomi, antitiroid ilaç tedavisi)  

  Sekonder hipotiroidizm (Hipofiz TSH yetmezliği)  

 Refetaff sendromu ( tiroid hormonlarına karşı periferik rezistans)  

 

Fizik bulgular  

 kalın şiş görünüm  

 sarımsı kuru deri 

 gode bırakmayan pretibial ödem  

 hipotermi 

 bradikardi 

 kasların dı ş bölümünde dökülme 

Kardiyovasküler Sistem 

   kardiyak debi azalması 

 perikardiyal sıvı birikimi 

   PR uzaması 
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Solunum sistemi  

 hipoventilasyon 

 plövral sıvı birikimi 

Gastrointestinal sistem  

 Kabızlık 

Sinir sistemi  

 mental fonksiyonlarda azalma 

 psişik değişiklikler (psikoz, depresyon) 

Kan  

  normokrom normositer anemi 

Tanı:  

   serum T3, T4 azalır 

 primer hipotiroidinin en hassas ve en erken bulgusu : serum TSH artma  

   subklinik hipotiroidi: serum TSH artar; serbest T4 N  

Tedavi  

T3-T4 preparatları  

LThyroxine Sodyum  

 

 

HİPERTİROİDİZM  

Etyoloji :   

Graves hastalı ğı (diffüz, toksik guatr) en sık nedendir.  

   Tek hiperaktif nodül (plummer hastalığı)  

 Multinoduler Guatr 

 subakut tiroidit  

 factitia hipertiroidizm  

 hipofiz tümörleri, over teratomları (struma overi)  

Klinik  

 iştah artışına rağmen zayıflama  

 terleme, sıcağa tahammülsüzlük 

 sinüs ta şikardisi  

 atrial fibrilasyon ve kardiyomegali tirotoksikoz iç in en karateristik bulgudur.  

 nabız basıncı artar (sistolik kan basıncı artar, diastolik kan basıncı düşer)  

 aritmiler  

 diyare 

 deri sıcak ve nemli, saç ve kıllar ince 

 emosyonel labilite, yorgunluk hissi, ince tremor 

 adele güçsüzlü ğü  

 oftalmopati 
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Kırk beş yaşında bir kadın hastaya Hashimoto tiroiditi nedeniyle primer hipotiroidi tanısı konuluyor ve tiroid hormon 
replasman tedavisine başlanıyor. Tedavi öncesi sTSH düzeyi 80 mlU/L olan bu hastada tedavi başladıktan 10 hafta sonra 
ölçülen sTSH düzeyi 0.05 mlU/L olarak bulunuyor. 
Bu hasta için en uygun  tanı ve tedavi yöntemi a şağıdakiierin hangisinde birlikte verilmi ştir? 

A) Toksik diffüz guatr - radyoaktif iyot tedavisi 
B) Tirotoksikozis factitia - tiroid hormon dozunun azaltılması  
C) iyoda bağlı tirotoksikoz - iyotlu tuzun kesilmesi 
D) Sessiz tiroidit - beta blokör 
E) Subakut tiroidit – kortikosteroid 

 

Aşağıdakilerden hangisi neonatal hipertiroidide gözlene n bulgulardan biri de ğildir   

A) Guatr        
B) Kraniosinostoz 
C) Taşikardi       
D) Hipertansiyon 
E)  Hiperkalsemi 
 
Gebelikte maternal hipertiroidinin en sık nedeni Graves hastalığıdır. Anne kanında bulunan Ig G yapısındaki tiroid 
stimüle edici antikorlar plesentadan geçerek, çocukta hipertroidizme neden olmaktadır. Graves hastalığında troid  
bezinde difüz hiperfonksiyonel guatr mevcuttur. Çocuklarda kraniotabesin sık sebeplerinden birinin hipertiroidi olması 
burada hipertiroidizmin kraniosinostoz yaptığı konusunda bize ipucu olabilir.  
Hipertiroidizim, kalbin adrenerjik uyarıya duyarlıl ığını artırmakta, dolayısıyla ta şikardi ve hipertansiyona neden 
olmaktadır.  Hiperkalsemi ise neonatal hipertiroidizm bulgularından biri değildir. 

(Cevap E) 

 

GRAVES HASTALIĞI :Hastalığın patogenezinde tiroid folikül hücrelerindeki TSH reseptörlerini uyaran tiroid sitimülan 

immünglobülin (TSI) vardır. 

 Difüz guatr  

 Oftalmopati  (T hücrelerinin retroorbital infitrasy onu sonucu) 

Lokalize müsinöz ödem (pretibial miksödem)  

 Acropachy  (=clubbing+subkutanöz fibrozis + falengeal periosteal proliferasyon)  

 Splenomegali 

 Lenfadenopati 

 

 

 

 

TİROİD FIRTINASI (KR İZİ) : 

Yüksek ateş , Atrial fibrilasyon , Vasküler kollaps , Stupor, koma     

Tiroid Fırtınası Tedavisi :  

 IV. sıvı  

   PTU (propil tiourasil) 
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 Beta bloker (propranolol)  

   Kortikosteroid (deksamethazon)  

  Radyokontrast iyotlu ajanlar 

Yukarıdaki ilaçlar plazmadaki 5’-deiyodinazı inhibe  ederek, T4 ���� T3 dönü şümünü baskılarlar. 

 

 Graves Hastalı ğı’nın Tedavisi  

1. Antitiroid ilaçlar (hormon yapımını azaltırlar) : methimazole,  propylthiouracil (PTU) 

 İlaç toksisitesi -deride kızarıklık, döküntü (en sık)-agranülositoz (hayati komplikasyon dur) 

2.subtotal tiroidektomi  

3. radyoaktif iyod tedavisi 

4.Cerrahi  

 

TOKSİK ADENOM 

Toksik soliter nodül  hemen daima follikülerdir  ve hemen her zaman benigndir.  

Genelde hipertiroidizm hafiftir ve % 50 hastada sadece T3 yükselir (T3 tiritoksikozu).  

Tanı:Sintigrafide hiperaktif sıcak nodül izlenir. 

Tedavi ;Daha çok RAI tedavisi tercih edilmelidir. I-131 tedavisi sonrasında ise ço ğunlukla kalıcı hipotiroidi geli şmez. 

Çünkü nodül etrafındaki atrofik tiroid hücreleri ço k az radyasyona maruz kalır. 

 

TOKSIK MULT İNODULER GUATR: 

Genellikle yaşlıda görülür. Sintigrafide çok sayıda fonksiyonel (sıcak) nodül  vardır.  Klinik hipertiroididir .  

Tiroid hormon düzeyleri hafifçe yükselmiştir ancak yaşlı hasta grubunda atrial fibrilasyon ve kalp yetmezliği gibi 

kardiovasküler problemler ön planda görülebilir .  

Tanı:Muayinede multipl nodül, sintigrafide hiperaktif nodüller 

Tedavi 

Genellikle tedavi yüksek dozlarda I-131 ile ablasyondur . Eğer guatr retrosternal uzanmı şsa ya da trakeal 

kompresyon varsa tireidektomi indikasyonu vardır.  Uzun süreli antitiroid ilaç tedavisine uygun değildir. Çünkü ilacın 

kesilmesinden sonra nüks görülür. 

Toksik nodüler guatr saptanan ya şlı bir hastada en uygun  tedavi a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Propiltiourasil verilmesi 
B) Metimazol verilmesi 
C) Radyoaktif iyot verilmesi  
D) Tiroidektomi 
E) Levotiroksin verilmesi 

 

 

TİROİDİTLER 

1. Akut,  

2. Subakut (granülomatöz, lenfomatoz)  

3. Kronik (Hashimoto, Riedel) olabilir. 

 

 

 

 

 

AKUT T İROİDİT  

Sepsis ve infektif endokardit komplikasyonu olarak gelişir. Tiroid bezi şiş, kızarık ve a ğrılıdır . Abse 

formasyonuna dönüşebilir. Tedavide geniş spektrumlu antibiyotik + drenaj gerekebilir.  
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SUBAKUT GRANÜLOMATÖZ T İROİDİT (QUERVAİN TİROİDİTİ)  

Etiyoloji :Viral infeksiyonlar (kabakulak, koksaki, adeno virüs). 

Klinik: Ate ş, halsizlik ve boyunda hassasiyet ve a ğrı vardır.  Başlangıç döneminde hipertiroidi  kliniği (çarpıntı, terleme, 

ajitasyon) , ilerleyen dönemlerde hipotiroidi  kliniği ortaya çıkar. Tiroid hormonları artmış, TSH ve Radyoaktif iyot alımı çok 

azalmıştır.  

 Sedimantasyon çok yüksek olabilir.  (>100 mm/s)   

Tiroid antikorları hastaların ancak %10-15’inde görülür. Kalıcı hipotiroidi gelişebilir.  

Tanı:  Klinik  ile konur, gerekirse  biyopsi (dev hücreler ve büyük fagositl er).  

Tedavi:  Aspirin  ilk seçilecek ilaçtır. Cevapsız olgularda steroid eklenir . Kardiyovasküler semptomlar için beta blokerler  

verilmelidir. 

 

SUBAKUT LENFOS İTİK (SİLENT) TİROİDİT  

Sıktır. Kadın/erkek oranı:5/1 

  Başlangıç akuttur, a ğrısız postpartum tiroiditi  

  Transient tirotoksikozis sık  

Genelde guatr yoktur 

  Klinik olarak Gravesten ayrılmalıdır.  

  Gravesten ayrımında en önemli fark RAIU nin dü şük olmasıdır. (Graveste yüksek )  

Biyopsisi hashimoto ile aynıdır 

  Birliktelikleri : tiroid otoantikorları, HLA - DR5  

  Sekel: transient hipotiroidi %25 

Tedavi :   

Beta bloker, Aspirin  

 

KRONİK (HASH İMOTO) TİROİDİT  

Hipotiroidinin ve tiroiditlerin en sık sebebidir. 

Fizyopataloji: 

Supressör T hücrelerde bir defekte ba ğlı otoimmün bir hastalıktır.  

HLA DR5 pozitiftir. 

Erken dönemde tiroglobilin (Anti-T) (%60) otoantikorları, geç dönemde mikrozomal antikorlar (Anti-M) (%90) 

saptanır 

Patolojik olarak tiroid bezi lenfositlerle infiltre  ve yapısı bozulmu ştur.  

Hurtle hücreleri veya Askenazy hücreler i görülür. Hurtle hücresi atrofik folikülleri döşeyen eozinofilik 

sitoplazması  olan hücrelere denmektedir.  

Lenfoma  riskinde artış vardır.  

 

KRONİK FİBROSİNG (RİEDEL) TİROİDİTİ  

 En nadir tiroidittir 

 Başlangıç yava ş; sert, yapı şık ve taş gibi sert tiroid 

Birliktelikleri: retroperitoneal fibrozis, skleroza n kolanjit, Peyroni hastalı ğı  

Anaplastik tiroid Ca ile sık karışır.  

Tedavi :  

Tiroid isthmusuna wedge rezeksiyon  yapmak, trakeayı basıdan kurtarmak ve doku tanısı koymak. Fibrotik 

süreç yüzünden daha yaygın rezeksiyon tavsiye edilm ez. 
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SOLİTER TİROİD NODÜLLER İ VE YAKLA ŞIM: 

Risk Factors for Thyroid Carcinoma in Patients with  Thyroid Nodule  
History of head and neck irradiation 

Age <20 or >45 years 

Bilateral disease 

Increased nodule size (>4 cm) 

New or enlarging neck mass 

Male sex 

Family history of thyroid cancer or MEN 2 

Vocal cord paralysis, hoarse voice 

Nodule fixed to adjacent structures 

Extrathyroidal extension 

Suspected lymph node involvement 

Iodine deficiency (follicular cancer) 
 

 

 

Tanı:  

İİAB tiroid nodül ve kitle lezyonlarının tanısında te k ve en önemli tetkik haline gelmi ştir.  Direk veya USG altında 

yapılabilir.  

İİAB folliküler adenom veya kanser ayrımını yapamaz (kapsül veya damar invazyonunu göstermez).  

 

Boynunda şişlik fark ederek doktora ba şvuran 50 ya şındaki bir erkek hastanın fizik muayenesinde tek, 2 x3 cm boyutlarında 

orta sertlikte nodül belirleniyor. Yapılan inceleme lerde hastanın ötiroid oldu ğu, serum TSH düzeyinin normal sınırlarda 

bulundu ğu saptanıyor. Modülden yapılan biyopsi sonucu ise f oliküler neoplazm olarak belirleniyor. 

Bu hastada yapılması gereken en uygun  tetkik a şağıdaki lerden hangisidir? 

A) Biyopsi tekrarı 
B) Boyun ve üst mediasten magnetik rezonans görüntülemesi 
C) Pozitron emisyon tomografisi 
D) Boyun ve üst mediasten bilgisayarlı tomografisi 
E) Tiroid sintigrafisi 
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TİROİD KANSERLER İ 

Papiller tiroid kanseri (%60)  

40 yaşın altında ve bayanlarda pik yapar. Çocukta ve radyoterapi  görenlerde en sık görülen tiroid Ca’dır.  En sık görülen 

tiroid karsinomudur (%60) . En iyi prognoza sahiptir  

 Psammom cisimcikleri (kalsifikasyon)görülür. Papill er vejetasyonlar vardır. Çekirdeklerin içi bo ş gibi gözükür. 

(Orphan Annie eye) 

ağrısız sert kitle en sık semptomdur  

 

Prognostic Risk Classification for Patients with We ll-Differentiated Thyroid Cancer (AMES or AGES  

  Low Risk High Risk 

Age <40 years >40 years 

Sex Female Male 

Extent No local extension, intrathyroidal, no capsular invasion Capsular invasion, extrathyroidal extension 

Metastasis None Regional or distant 

Size <2 cm >4 cm 

Grade Well differentiated Poorly differentiated 

 

 
  

Foliküler kanser (%25)  

Papiller karsinomdan daha maligndir.Uzak hematojen  metastaz  

  histopatolojik olarak normal tiroid dokusu gibidir  

en fazla hipertiroidi klini ği görülen tiroid karsinomudur  
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Tiroid kanserleri, a şağıdakilerin hangisinde “agressif” özellikleri bakımından iyiden kötüye do ğru sıralanmı ştır? 

A)  Papiller–medüller–foliküler–anaplastik–radyasyon maruziyeti sonrası papiller 
B)  Papiller–foliküler–medüller–radyasyon maruziyeti sonrası papiller–anaplastik 
C)  Papiller–medüller–anaplastik–radyasyon maruziyeti sonrası papiller–foliküler 
D) Papiller–radyasyon maruziyeti sonrası papiller– fol iküler–medüller–anaplastik 
E) Papiller–anaplastik–foliküler–medüller–radyasyon maruziyeti sonrası papiller 

 

 

Medüller kanser (%25)  

 Parafoliküler (C cell) hücre kaynaklı .  Multisentrik hiperplazi şeklinde başlar 

 Kalsitonin salgılar . Hyalin stroma; amiloid sapta nır.  

 herediterdir ve MEN II ile birlikte görülür .  

RET proto-onkogeni vardır.  Bu onkogen tirozin kinazı kodlar. 

 
 

Anaplastik karsinom (%10)  

   En malign tiroid karsinomudur , Hematolojik metastaz/ lokal invazyon 

   Surveyi en kısa olan tiroid karsinomudur.  En çabuk disfaji geliştirendir 

Tedavi:  

Cerrahi (Total Tiroidektomi ve Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu)  

 L-tiroksin ile TSH supresyonu  

   RAI tedavisi 
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PARAT İROİD HASTALIKLARI 

HİPERPARAT İROİDİZM  

2 şekilde ortaya çıkar.  

1. Primer hiperparatiroidizm : PTB adenomu, hiperplazisi, karsinoması ya da ektopik PTH salınımı (bronchial 

karsinoma... vb) nedeniyle. Primer hiperparatiroidizmin sebebi, % 85 adenomdur.   

2. Sekonder hiperparatiroidizm : Böbrek yetmezli ği, rickets, osteomalazia.  

Semptomatoloji :  

İskelet sistemi yakınmaları:  

Demineralizasyona (osteoklast RANK-L artışı) bağlı olarak kemik kistleri, Brown tümö r, patolojik kırıklar, kemik 

ağrıları, kemik deformiteleri sıklıkla görülen semptomlardır.  

Üriner sistem yakınmaları:  

Hastaların % 15-20’sinde mevcuttur. Hipertansiyon, böbrek ta şları, polidipsi ve poliüri görülür. Böbreklerden 

proksimal tüpte bikarbonat, fosfat, aminoasit atılı mında artma yapar. Bu nedenle plazmada fosfat azalı r, kalsiyum ve 

klor artar. Plazma klor/fosfat oranı 33 den büyüktü r. 

GİS yakınmaları:  

Hastaların % 5’inde görülür. Non-spesifik bulantı ve kusmalar olabilir. Ayrıca epigastrik ağrı, peptik ülser (% 1-3) ve 

konstipasyon,pankreatit  görülebilir.  

Görüntüleme yöntemleri:  

Hiperparatiroidizm tanısı almış bir hastada ameliyat oldukça standard olup başarısı %95 üzerinde olduğu için genelde 

ilk ameliyat öncesi görüntüleme yöntemi çok kullanı lmaz.  

     Sintigrafi : Technetium (99mTc) sestamibi . Sadece ektopik paratiroid için kullanılır. 
 

Radyoloji: 

Kafa grafisinde güve yeni ği ya da buzlu cam (tuz-biber)  manzarası görülür. 

Kemiklerde, özellikle de mandibula’da kemik kistleri ve Brown tümör görülür. 

Parmak grafisinde, subperiosteal rezorpsiyon  tesbit edilir. 

Tedavi :Tek tedavi metodu, cerrahidir . 
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HİPOPARAT İROİDİ  

Etioloji : paratiroidlerin cerahi yolla alınması (e n sık)  

Klinik tablo:  adele güçsüzlüğü , uyuşma , karıncalanma, Chvostek belirtisi (fasial sinir spazmı) ,  trausseau belirtisi (karpal 

spazmı, ebe eli) , torsades pointes (QT uzaması, ventriküler taşikardi) , tetani,  bazal ganglion kalsifikasyonu (parkinson 

benzeri bulgula r), lens kalsifikasyonu / katarakt  

Tedavi :Ca takviyesi ,D vitamini takviyesi  

 

 

 

PSODOHİPOPARAT İROİDİ (Albright osteodistrofisi) 

Tanım: G protein defektidir.  PTH vardır. Ancak etki gösteremez . 

Klinik:Obez , kısa boy , yuvarlak yüz , kısa 4. ve 5. metakarpaller  

Tedavi: D vitamini ve kalsiyum replasmanı 
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SURRENAL KORTEX HORMONLARI  
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 TABLO:  KORTIKOSTEROIDLERIN ÖZELLIKLERI   

İlaç  etki süresi  
Anti- enflamatuar 

güç  
Tuz tutma etkisi  deri etkisi  

Kortizol 8-12  1  1  0  

Prednizol  12-24  4  0.3  (+)  

triamsilon  15-24  5  0  (+++)  

deksametazon  24-36  30  0  (++++)  

Aldesteron  1-2  0.3  3000  0  

Fludrokortizon  8-12  10  125-250  0  
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CUSHİNG HASTALIĞI VE CUSHİNG SENDROMU 

 
 Hipofizden ACTH salgılayan adenomlar a bağlı gelişen Cushing tablosuna Cushing Hastalı ğı, sürrenal 

patolojilerine ba ğlı Cushing’ e Cushing Sendromu denir.  

 Ektopik ACTH’ya ba ğlı Cushing sendrom u: Hipofiz dışında tümör dokusunda salgılanan ACTH’ya bağlı gelişen 

Cushing tablosuna denir. En sık akci ğerin küçük hücreli karsinomunda görülür  

 İyadrojenik Cushing Sendromu:  Dışardan ilaç olarak aşısı steroid alınımına bağlı gelişir. Toplumda 

hiperkortizolemi ve ACTH dü şüklü ğünün en sık nedeni iatrojeniktir.  
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 Cushing Hastalı ğında Patoloji : CH’da hipofizde mikroadenom  vardır. Bazofiliktir ve kadınlarda sıktır. ACTH nın 

fazlalığı bilateral adrenal hiperplazi  ve kortizol fazlalığına yol açar. 

 Cushing Sendromunda Patoloji:  Aşırı kortizol üretimine neden olan sürrenal adenom veya karsinomu vardır. 

Aşırı kortizol üretimine bağlı ACTH salınımı baskılanmı ştır 

Semptomlar ve Bulgular 

Frequency of Signs and Symptoms in Cushing's Syndro me  
Sign or Symptom Percent of Patients 

Typical habitus (centripetal obesity)a  97 

Increased body weight  94 

Fatigability and weakness 87 

Hypertension (blood pressure > 150/90) 82 

Hirsutisma  80 

Amenorrhea  77 

Broad violaceous cutaneous striaea  67 

Personality changes 66 

Ecchymosesa  65 

Proximal myopathya  62 

Edema 62 

Polyuria, polydipsia 23 

Hypertrophy of clitoris 19 
 

 

YAKLAŞIM : 
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Cushing Hastalı ğının tedavisi  

1.Cerrahi (ilk tercih) 

2. Hipofize adenomuna yönelik radyoterapi  

3. İlk iki tedavi başarısız ise bilateral sürrenalektomi. (Nelson sendromu) 

4. ilaçlar genellikle hastayı operasyona hazırlamak için  yada radyoterapi etkisinin çıkmasını beklerken kullanılır . 

Ketakonazol , Metirapone¸ Aminoglutethimide kullanılır. 

 

 

Cushing Sendromunda tedavi:  

 Tek taraflı adenomlarda adenomun çıkarılması küratiftir. Sürrenal karsinomlarına bağlı Cushing sendromu tedaviside 

cerrahidir. Cerrahi tedavinin ba şarısız oldu ğu durumlarda ilaç tedavisi verilir.   

İlaçlar : 

Ketakonazol  ( steroid sentezini azalır)  

Metirapone(11- alfa hidroksilazı inhibe eder)  

Aminoglutethimide (kolesterol-pregnolone dönüşümünü inhibe eder.)  

Mitotane  (adrenal atrofi yapar.)  

Siproheptadin (ACTH salınımını inhibe eder) kullanılabilir.  

ADRENAL YETMEZL İK (ADD İSON HASTALIĞI) 

Etiyoloji :  

Primer yetmezlik (Addison’s Hastalı ğı) 

Otoimmun (80%) 

Tuberküloz (15%) 

Konjenital adrenal hiperplazi 

Waterhouse–Friderichsen sendromu  

Sekonder yemezlik 

Egzojen steroid hormonlara bağlı hipofizo-adrenal aksın baskılanmas(En sık) 

Klinik :  

Kortizol yetmezli ğine bağlı klinik semptomlar 

hiperpigmentasyon  (Surrenal yetmezlikte kortizol yapılamadı ğı için feed back ile ACTH yapılır. ACTH 

melanositleri MSH gibi stimule eder.)  

Aldosteron yetersizli ğine bağlı klinik semptomlar 

Tanı:  

 ACTH uyarı testi en iyi testtir. ACTH sonrası 0 ve 30.dk’da kan kortizol bakılır. 30. dk’da 18 mgr/dl altındaki de ğerler  

adrenal yetmezlik bulgusudur. 
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Kortizol   ↓ ACTH        ↑ 

Na           ↓ Potasyum   ↑ 

Nötrofil   ↓ Lenfosit      ↑ 

Glukoz    ↓ Eozinofil    ↑ 

HCO3      ↓  

Hct          ↓  

 

Tedavi  

  Glukokortikoid replasmanı 

Mineralokortikoid replasmanı (fludrokortizon ) 

 

 
 

 

 

Adrenal Kriz (Addison Krizi)  

En sık neden infeksiyonlardır . 

Tedavi:  

-iv kortizol (ilk tercih hidrokortizon)-Dextroz  

-mineralokortikoid (hipotansiyon belirgin ise) 

 

PRİMER ALDOSTERON İZM (CONN SENDROMU) 

 Tek adrenal adenom (en sık)  

Klinik : 

Aldesteron etkisine ba ğlı klinik  

Tanı: 

 Primer de plazma renin aktivitesi baskılanmı ş  

 Sekonderde plazma renin aktivitesi yüksek  

 Plazma aldesteron/renin oranı >30/1 (primer) 

 

Sekonder aldesteronizm nedenleri: Kalp yetmezli ği, Nefrozis, Siroz,  Volüm kaybı (diüretikler, kusma, diare) ,Renovasküler 

hastalı k 

 

 

 

Elli yaşında bir kadın hasta hipertansiyon şikâyetiyle başvuruyor. Öyküsünden hipertansiyon, poliüri ve kas güçsüzlüğünün 
bulunduğu, diüretik veya antihipertansif ilaç kullanmadığı öğreniliyor. Fizik muayenede kan basıncı 145/100 mmHg olarak 
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bulunuyor, diğer bulguları normal olarak değerlendiriliyor. Laboratuar tetkiklerinde, plazma sodyum düzeyi 147 mEq/L, potasyum 
düzeyi 2.3 mEq/L, klor düzeyi 112 mEq/L ve 3 HCO− düzeyi 27 mEq/L olarak saptanıyor. 

 

Bu hastada tanı koymak için ilk yapılması gereken a şağıdakilerden hangisidir? 

A) 24 saatlik idrarda serbest kortizol düzeyi tayini 
B) İdrar metanefrin düzeyi tayini 
C) MIBG sintigrafi 
D) Plazma renin ve aldosteron düzeyleri tayini  
E) Renal anjiyografi 
 
 
 

 
GONAD GEL İŞİMİ 

 

 

 

NOT:KADIN GEN İTALE BULUNAN EMBR İYOLOJ İK ARTIKLAR :Kadınların 1/4'de müllerian gelişim sırasında, vvollf kanal 

artıkları olabilmekte ve bunlar  overin hilusunda paraovaryen  kistlere  yol açabilmektedir. Over lateralinde yer alanlarına 

epooforon (Rosenmüller organı); overle uterus arasında yer alanlarına ise parooforon adı verilir. Bu artıkların bazıları da 

uterus lateral duvarı ve vajen üst 4/5 kısmında  lig.latum tabakaları arasında gartner kanal kistlerini oluştururlar .Müller 

kanalının kranial parçası bazen tubanın yapısına katılmaz ve morgagni kist hidati ği adı verilen bir kalıntı oluşturur. 
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KONJEN İTAL ADRENAL H İPERPLAZ İ (KAH)  

21 eksikli ği :  Aldesteron  ve kortizol  oluşamaz. Hiperkalemi ve asidoz vardır. Hiperkalemi  bağlı aritmi , aldesteron 

yetmezliğine bağlı tuz kaybı görülür. Ayrıca Hipotansiyon  görülür. Sürekli DHEA ve Androstenadion  yapılır. Dişilerin dı ş 

genitali erke ğe benzer. Klitoris büyük olup penis gibidir. Labium lar kapanıp skrotuma benzer. ( Erkek = 2 * Erkek, 

Dişi=Erkek gibidir.) Di şi psodohermafrodit en sık sebebidir.  

11 eksikli ği :  Aldesteron ve kortizol oluşamaz. DOC birikir . DOC, mineralokortikoid  olduğu için hipertansiyon, 

alkaloz, hipokalemi  vardır. Sürekli DHEA ve Androstenadion yapılır.  

Erkek = 2 * Erkek, Di şi=Erkek gibidir.   

17 eksikli ği: Sürekli aldesteron  yapılır. Aldestreron , mineralokortikoid olduğu için hipertansiyon, alkaloz, 

hipokalemi vardı r. DHEA ve Androstenadion y apılamaz. Erkek=Di şi, Dişi= Dişi  

3 beta eksikli ği:  Aldestreon, kortizol olu şamaz. Sürekli DHEA yapılır. DHEA zayıf androjendir. Di şiler erkek gibi 

olur. Ancak erkekler di şi görünümü ta şınır.  
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SURRENAL MEDULLA HORMONLARI  

 

 

FEOKROMAS İTOMA 

Patoloji :  

En sık adrenal medullada tek olarak bulunur  

 %10- 20 ekstraadrenal bulunur -Zuckerkandl organı (aortik bifurkasyon) (extraadren al en sık yerle şim)  

Feokromasitoma e şlik eden Sendromlar:  

-MEN Tip II (Sipple sendrom)  

-Nörofibromatozis   

-Von Hippel- Lindau hastalığı  

-MEN Tip III  

-Sturge Weber Sendromu  
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Clinical Features Associated with Pheochromocytoma 
 
Headaches Weight loss 

Sweating attacks Paradoxical response to antihypertensive drugs 

Palpitation and tachycardia Polyuria and polydipsia 

Hypertension, sustained or paroxysmal Constipation 

Anxiety and panic attacks Orthostatic hypotension 

Pallor Dilated cardiomyopathy 

Nausea Erythrocytosis 

Abdominal pain Elevated blood sugar 

Weakness Hypercalcemia 
 
 

Tanı :24 saatlik idrarda metanefrin atılım hızı en yararlı testtir ,  idrarda vanilmandelik asit konsantrasyonları  

Görüntüleme :  BT, MRI , I 131 iodo benzil guanidin ile adrenal sintigrafi (MIBG): Özellikle ektopik  odak aramasında kullanılır. 

 

Tedavi : Cerrahi , alfa blokerler (Fenoksibenzamin, fentolamin) , beta blokerler (tek ba şına verilirse tansiyonu arttırır) , 

metirozin (Metirozin tirozin hidroksilaz inhibitörü dür. 

Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisinin feokrom ositomanın preoperatif tedavisinde öncelikli kullan ılması 
önerilmez? 

A)  Kalsiyum kanal blokörleri 
B) Alfa-adrenerjik blokörler 
C) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri 
D) Beta-adrenerjik blokörler  
E) Metirozin 

 

NOT: 

MULTİPLE ENDOKRİN NEOPLAZİLER 

Disease Associations in the Multiple Endocrine Neop lasia (MEN) Syndromes  
MEN1 MEN2 Mixed Syndromes 

Parathyroid hyperplasia or adenoma 

Islet cell hyperplasia, adenoma, or carcinoma 

Pituitary hyperplasia or adenoma 

Other less common manifestations: foregut 
carcinoid, pheochromocytoma, subcutaneous 
or visceral lipomas 

MEN2A  
MTC  
Pheochromocytoma  
Parathyroid hyperplasia 
or adenoma 

MEN2A with cutaneous lichen 
amyloidosis   
MEN2A with Hirschsprung 
disease   
Familial MTC   
 
MEN2B  

MTC  
Pheochromocytoma  
Mucosal and 
gastrointestinal neuromas 
Marfanoid features 

Von Hippel–Lindau syndrome   
Pheochromocytoma  
Islet cell tumor  
Renal cell carcinoma  
Hemangioblastoma of central 
nervous system  
Retinal angiomas 

Neurofibromatosis with features of 
MEN1 or 2   
Carney complex   

Myxomas of heart, skin, and 
breast  
Spotty cutaneous 
pigmentation  
Testicular, adrenal, and GH-
producing pituitary tumors  
Peripheral nerve 
schwannomas  
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ADRENAL İNSİDENTALOMA  

Adrenal bezler dışında başka patolojik durumlara yönelik tetkik yaparken adrenal bezler içinde tespit edilen kitlelere 

insidentaloma  denir.  

Bu şekilde bir kitle tespit edildiğinde öncelikle hormonal açıdan aktif olup olmadığı değerlendirilmelidir. Saptanan 

kitlenin gösterilmesi için en güvenilir tetkik BT dir. BT de kitlenin boyutu 5 cm’nin üzerinde ise (>4 cm ) kesinlikle adrenalektomi  

endikasyonu vardır. Hormonal açıdan normal olan 5 cm’den küçük kitleler 6 ayda bir USG ve/veya BT ile takibe alınırlar. Takipte 

boyutlarında büyüme tespit edilirse adrenalektomi uygulanır.  

 
NÖROBLASTOMA  

 Nöroblastoma , çocukluk çağının, SSS dışında en sık görülen solid tümörüd ür ve infansi döneminde görülen 

malignensilerin yakla şık %50’sini olu şturur.  

  En sık görülen bozukluk, 1. kromozomun kısa kolunda kopmadır . 2. en sık görülen anamoli ise, 17. kromozomda 

görülür.  

 Sempatik zincirin bulunduğu her yerden nöroblastoma  gelişebilir. Abdomen içerisinde primer tümörün en sık 

görüldüğü bölgeler adrenal bez (nöroblastomaların %40’ı) ve paraspinal  gangliondur.   

1 yaşın altında en sık karaci ğere metastaz yaparken, 1 ya şın üzerinde en sık kemik korteksine metastaz yapar.   

  Karaciğere 5 yaşın altında en sık metastaz yapan tümördür.  

Mikroskobik olarak nörofibriler  (nöropil benzeri zemin; nöropil beyinde nöronların akson dendritlerden oluşan 

eozinofilik ve lifsel zemini tanımlar) bir zeminde palizatik  dizilim gösteren küçük yuvarlak hücrelerden meydana gelen yapı 

psödorozetler Homer-Wright  olarak adlandırılır ve nöroblastomda görülmeleri tipiktir.  

 İdrarda en sık rastlanan metabolitler  vanilmandelik  asit (VMA) ve homovalinik asittir (HVA) .  

  İleri evre nöroblastoma vakalarında ise serum ferritin  düzeyi yükselmiştir ve bu kötü  prognoz bulgusudur.  

 Nöroblastomanın diğer yuvarlak hücreli tümörlerden ayrımı için “nöron spesifik enolaz düzeyi” kullanılır. 

Nöroblastomada nöron spesifik enolaz düzeyi yüksek saptanır.  

NOT:  

Yuvarlak Hücreli tümörler:   Nöroblastom, Wilms , Retinoblastom , RMS, Ewing Sarkomu , Küçük hücreli Akciğer 

kanseri, lenfoma 

Rozetler Görünüm En sık saptandı ğı tümörler 

Perivasküler psödorozet Yüksek mitoz oranına sahip tümörlerde izlenen 

rozetlerdir 

Tümör hücreleri damar çevresinde dizilmiştir 

Turn-over'ı yüksek tüm tümörler 

Homer -Wright Nörojenik tümörlerde izlenen, nöropil çevresinde 

dizilen tümör hücrelerinde oluşan psödorozetler 

Nöroblastom 

Medülloblastom 

Nöroendokrin tümörler 

Flexner Wintersteiner Embriyolojik gelişimdeki nöral tübü taklit eden 

gerçek rozetler 

Retinoblastom 
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 En sık görülen semptom ve bulgular şunlardır;  

-Abdominal kitle  

-Horner Sendromu ve heterokromia iridis  

-Hipertansiyon  

-Spinal kord basısı  

-Subkutan nodüler  

-Kemik ağrıları 

-Orbital ekimoz  

-Solukluk, kanama ve enfeksiyonlara duyarlılıkta artış  

-DIC 

Opsomiyokolunus  (Gözde nistagmus benzeri hareketler) 

-İshal (VIP ba ğımlı) 

 Nöroblastoma tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve ra dyoterapi kullanılır. En etkili yöntem kemoterapidi r.   

  Nöroblastomada prognozu belirleyen en önemli faktörler; klinik evre , primer tümör bölgesi ve tümörün histolojik  

özellikleridir.  

Nöroblastom Evreleme Sistemi  

Evre 1  Tümör organda (sürrenalde) sınırlıdır 
Evre 2  Tm. organı aşmış ancak batın orta hat karşısına  

Geçmemiştir, aynı taraf lenf nod tutulumu olabilir veya olmayabilir. 
Evre 3  Tümör orta hattı geçmiş. Aynı taraf lenf nod tutulumu olabilir veya olmayabilir. 
Evre 4  Visseral  organlara distal lenf nodlarına, iskelet ve yumuşak dokuya metastaz. 

Evre 4s 
(special)  

Kemik metastazı olmaksızın deri, karaciğer, kemik iliği gibi yumuşak dokulara metastaz olduğunu ifade eder. Evre 
4’e göre prognozu daha iyidir 

NOT:  

Uzak organ metastazı Evre 4 olmasına rağmen, nöroblastomda Kemik iliği, Karaciğer, deri metastazı Evre 4S adını 

alır. Evre 4S iyi prognozludur. 

 

a. İyi prognoz göstergeleri  

-Evre IVS  

-Evre I ve II 

-<1 yaş  

-Mediastinal,  servikal yerle şim 

-Semptomlardan opsomyoklonus  varlığı 

 

b. Kötü prognoz göstergeleri  

-Evre III ve IV  

-> 2 yaş  

-Abdominal yerle şim  

-Metastaz bulguları 

-Yüksek serum ferritin  düzeyi  

-N-myc gen amplifikasyonu 
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Üç yaşında kız hasta karın şişliği, her iki göz çevresinde şişlik ve morluklar; kollarda ve bacaklarda istemsiz, dans eder 

şekilde hareketler geli şmesi yakınmalarıyla getirildi. Fizik incelemede kar ın sol alt ve üst kadranı kaplayan 20 x 11 

cm boyutlu sert kitle palpe edildi, manyetik rezona ns görüntüleme ile bu kitlenin sürrenal bez kaynakl ı oldu ğu 

görüldü. Hastanın kemik ili ği aspirasyonunda blastik hücreler ve rozet olu şumu izlendi. Bu hastada ön tanınız ve 

gelişmiş paraneoplastik sendrom a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Ganglionörom / Kinsbourne sendromu 

B) Nöroblastom / Opsomiyoklonus sendromu 

C) Ganglionöroblastom / Horner sendromu 

D) Ganglionöroblastom / Kerner Morison sendromu 

E) Nöroblastom / Akkiz von Willebrand hastalığı 

Cevap: B 

 

Nöroblastomda a şağıdaki bulgulardan hangisi iyi prognoz göstergesidir ? 

A) N-myc amplifikasyonu 

B) Hastanın 1 ya şından küçük olması  

C) 1p delesyonu 

D) Kemik metastazı varlığı 

E) Uzak lenf nodu metastazı varlığı 
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 Dördüncü ventrikülün kistik dilatasyonu, serebella r vermis agenezisi veya hipoplazisi ve hidrosefali ile karakterize 

klinik tablo a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Chiari malformasyonu 

B) Dandy-Walker malformasyonu 

C) Sturge-Weber sendromu 

D) Rendu-Osler-Weber sendromu 

E) Apert sendromu 

Cevap: B 

 

 

ENDOKRİN PANKREAS VE HASTALIKLARI 

GLUKOZ METABOL İZMASI BOZUKLUKLARI 

DİABETES MELL İTUS  

TİP 1 (IDDM)  

Etiyoloji : Virüs (kabakulak, rubella, Koksaki B4),  toksin (vacor, hidrojen siyanür), otoimmündur . Tip I DM Anti-

İnsulin, anti-Adacık, anti-GAD65 antikorları bulunma ktadır.   

TipII(NIDDM) :  

Tip 2 DiYABET ETiOPATOGENEZi   

  Tip 2 diyabetle insülinitis yoktur.  

 Amylin  (adacık amiloid polipeptid), Tip 2 diyabetle insülin sekresyon defektinden sorumlu tutulmu ştur. Amylin Tip 

II DM hastalarında adacık hücresinde biriken amiloidin  adıdır.  

  Glukoz transporturlarının (= taşıyıcılarının) yapısında defekt (özellikle periferik dokularda GLUT-4), tip 2 diyabette 

insülin rezistansından  sorumludur.  

 

DİYABETTE TANI KR İTERLERİ   

Criteria for the diagnosis of diabetes. 

  
  Normal Glucose Tolerance  Impaired Glucose Tolerance  Diabetes Mellitus  

  

Fasting plasma glucose (mg/dL) < 110 110–125 126  

Two hours after glucose load (mg/dL) 
  

< 140 140–199 200  

HbA1c (%) 
  

< 5.7 5.7–6.4 6.5  
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Laboratuar : 

Mikroalbüminüri:30-300,ilk bulgudur.  

HbA1c:artık tanı krteri  

Glikozile albumin: (Fruktozamin )  

OGTT 

Lipom eksizyonu planlanan 40 yaşında bir erkek hastanın 10 saat açlığı takiben bakılan plazma glukoz düzeyi 150 mg/dL olarak 
saptanıyor. Hasta bir gece önce fazla miktarda tatlı yediğini ve ameliyat nedeniyle stresli olduğunu ifade ediyor. 
Bu hasta ile ilgili olarak a şağıdaki ifadelerden hangisi do ğrudur? 

A) Başka tetkik yapılmasına gerek yoktur, hastanın kan şekeri strese bağlı yükselmiştir. 
B) Başka tetkik yapılmasına gerek yoktur, hastanın kan şekeri aldığı fazla glukoz nedeniyle yükselmiştir. 
C) Başka tetkik yapılmasına gerek yoktur, hastada aşikar diabetes mellitus vardır. 
D) Hemen 50 gram glukoz yükleme testi yapılmalıdır. 
E) En az bir kere daha açlık plazma glukoz düzeyine  bakılmalıdır. 

 
 

GESTASYONEL DM  

(GEBEL İK ÖNCESİ DM YOK, GEBEL İKTE ORTAYA ÇIKAN DM) 

24-28 gebelik haftalarında açlık gerektirmeden  50 g glukoz ile oral glukoz  tarama testi yaplır. Eğer bu test sonucu 

1. saat plasma glukoz seviyesi 140 mg/dl üzeri bulu nursa tanısal 3 saatlik 100 g OGTT endikedir. 

 OGTT (8 ssat açlık sonrası) Açlık < 126, 1.h > 180, 2.h >155, 3.h >140 ise Gest. DM teşhisi konur.  

Tedavi 

Önce diyet verilir.  

Diyetle kontrol edilemezse insulin  başlanır.  

GDM komlplikasyon 

Gestasyonel DM komplikasyonu makrozomik  bebektir. 
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Yirmi dört haftalık gebe bir kadında 100 gram glukoz ile tanı amaçlı test yapılıyor. Bu test sonucunda; 0. dakika, 1. saat, 2. saat 
ve 3. saat plazma glukoz düzeyleri (mg/dL) saptanıyor. 

Bu gebede a şağıdaki sonuçlardan hangisi gestasyonel diyabet için tanı koydurucudur? 

Plazma glukoz düzeyleri (mg/dL) 
 0. dakika  1. saat  2. saat   3. saat 
A)   80  175  150   160 
B)   80  180  150    135 
C)   80  185  140    135 
D)   80  185  150    135 
E)    80  190  150     145 
 

Gestasyonel diabetes mellitus tarama testinin hamil eliğin kaçıncı haftalarında yapılması en uygundur? 

A) 8. – 12.  

B) 13. – 16.  

C) 17. – 20. 

D) 24. – 28.  

E) 32. – 36. 

 

DİABET İK ANNE BEBEĞİ 

(GEBEL İKTEN ÖNCE DM OLAN HASTA GEBE KALIRSA) 

Diabetik anne gebeliğinde özellikte gebede retinopati  hızlanır.  

I) Metabolik  

a) Hipoglisemi : Hipoglisemi en çok 1-3.saatlerde görülür.  

b) Hipokalsemi : Yenidoğanda hipokalseminin  en sık sebebi DM anne bebe ğidir.  

c) Hipomagnezemi  

II) Kardiyorespiratuar  

a) Perinatal asfiksi  

b) RDS: Fetal hiperinsülinizm akci ğer matürasyonunu geciktirir.  

c) Yenido ğanın geçici takipnesi:  özellikle elektif sezaryen sonrası oluşur.  

d)  Kardiyomyopati : Myokardda ya ğ ve glikojen depolanmasına ba ğlı asimetrik septal hipertrofi (hipertrfik 

subaortik stenoz). olur.  

III) Hematolojik  

a) Polisitemi ve hiperviskosite  

b) Hiperbilirubinemi ( İnsulin kemik ili ğinde eritropoez olu şturur)  

c) Renal ven trombozu (Polisitemi ba ğımlı)  

 

 

 

 

IV). a) Makrozomi  ve doğum travmalar ı: Klavikula ve humerus kırıkları, brakial pleksus paralizileri, frenik sinir paralizisi, SSS 

hasarı  

b) Konjenital malformasyonl ar:  

Kardiyak  (büyük damarların transpozisyonu , VSD, ASD, koarktasyon), 

Renal(agenezi, hidronefroz),  

Gastrointestinal (küçük sol kolon , situs inversus, duodenalatrezi, anorektal atrezi), Nörolojik (anensefali,  

meningosel),  

İskelet sistemine ait (hemivertebra, lumbosakral agenezi) malformasyonlar  

Malfomasyonlar, normal popülasyona göre 3 kat daha sık görülür.  

DAB’de kardiyak malformasyonlar ve lumbosakral agen ezi en sık kar şılaşılan anomalilerdir.  
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DİABET İK KETOAS İDOZ  

En sık neden infeksiyonlardır  (özellikle idrar yolu infeksiyonları)  

Klinik tablo : Kussmaul solunumu ,aseton kokusu ,dehidratasyon  

Tedavi  

insulin (Esas tedavi) :0.1 Ü/kg infuzyon  

 glukoz seviyesi 250 mg/dl’ nin altına dü şünce %10’luk dextroz , HCO3, pH<7.1 veya 7’nin altı nda ise verilir. K 

? 

HİPEROSMOLAR NONKETOT İK KOMA  

     Mortalite oranı daha yüksek 

 Yaşlı , Tip 2 DM de daha sık  

Klinik tablo : hiperglisemi ,ortalama >500 mg/dl.  ozmotik diürez (ketoasidoz yok), dehidratasyon, Asidoz yok , HCO3 normal  

Tedavi : sıvı replasmanı (Esas tedavi),  insulin 

 

HİPOGLİSEMİ  

 Tip 1 diabetes mellitusun en sık görülen akut komp likasyonudur. 

Klinik tablo  

  adrenerjik uyarı (terleme , ta şikardi , çarpıntı , tremor , kas güçsüzlü ğü)  

 SSS semptomları (konfüzyon, koma, başağrısı  ve peltek konuşma)  

 Whipple triadı:  

1. Hipoglisemi semptomları  

2. % 50 mg altında kan şekeri  

3. Glukoz verilince semptomlarda düzelme  

Tedavi : mümkünse ağızdan şeker verilir,değilse IV %50’lilik glukoz solusyonu 

 

 

DİABET İN KRONİK KOMPL İKASYONLARI  

 

 

1.Mikravasküler komplikasyonlar  

  Tip 1 DM daha sık  

  Dokulardaki proteinin nonenzimatik glikolizasyonu  

  Glukoz artmış ise, aldoz redüktaz enzimi, glukozu sorbitole çev irir.Sorbitol özellikle katarakttan sorumludur. 
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Mikrovasküler komplikasyonlar: 

 Diabetik retinopati 

Nefropati 

Nöropati’dir.  

 

2. Makrovasküler komplikasyonlar 

  Ateroskleroz (tip II DM daha sık) diyabetle birlikt edir  

  Düşük glukoz seviyelerinde de olu şur 

 

MİKROVASKULER KOMPL İKASYONLAR  

Diabetik Retinopati 

a.Background (basit, nonproliferatif) retinopati (% 90- 95)  

   Venöz dilatasyon, mikroanevrizma  

 Eksuda, kanama 
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b.Proliferatif retinopati (%5-10)  

 Neovaskülarizasyon ( Laser fotokoagulasyonn yapılma lıdır)  

   Vitreus içine kanama  sonucu retina ayrılması, körlük gelişebilir  

 

Tedavi:Proliferative retinopati  genellikle laser fotokoagulasyonla tedavi edilebilir. Vitreus içine VEGF inhibitörü yarar sağlar. 

Diabetik nefropati:  

1-Hiperfiltrasyon (GFR artımı),  

2-Mikroalbuminüri,  

3-Nefrotik Sendrom, 

4-KBY   

Kimmel Wilson sendromu   

  Noduler  glomeruloskleroz patagnomoniktir .  

Diffüz glomerüloskleroz: Diabette en sık böbrek tutulum şeklidir.  

Diabetik nöropati: (En sık kronik komplikasyonu) 

DM tip I’de %40 oranında gözükürken ,  

Tip II’de %20 oranında görülür  

Periferik nöropati (en sık )  

 Distal bilateral his kusuru (en sık) 

Otonom nöropati  :  

Postural hipotansiyon  başlıca belirtileridir. Erkeklerde impotans  görülür. Anormal gastrointestinal motilite bağlı 

diabetik gastroparezi görülebilir. Mide geç boşalır. 

Diabetik amyotrofi :  

N.femoralis hasarına bağlı femur çevresi kaslarda atrofi oluşur.  

Diabetik mononöropati :  

En sık tutulan kranial sinir 3. kafa çifti. 

Charcot eklemi :  

DİABET İN TEDAVİSİ  

  Tip I DM Tedavisi= İnsulin  ve Pankreas Transplantasyonu:   

Tip II DM Tedavisi 

Oral Hipoglisemik İlaçlar – İnsulin sekratogogları (Sülfonilüre) 

Insulin Rezistansını azaltan ilaçlar (TZD-Biguanidler) 

İnkretinler (GIP ve GLP-1) 

Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri (GIP ve GLP yıkmını önler) 

Amilin analogları (Pramlintid) 
 

Oral Hipoglisemik ilaçlar  

I. İnsülin sekresyon ve düzeyini artıranlar:  

A. Sülfonüreler: Tip 2 DM’de kullanılır.  

Beta hücresindeki Potasyum kanallarını kapatarak depolarizasyon  oluşturlar. 

Genel olarak en önemli yan etkileri hipoglisemidir .  
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1. jenerasyum sulfanilüreler:  

Tolbutamide : (en kısa etkili).  

Klorpropramide : (en uzun etkili) KBY’de kontrendike,disulfram  benzeri etki 

2. jenerasyon sülfonüreler  

Daha potenttirler ve yan etkileri daha azdı r. Glipizide( en kısa etkili ),Glibenklamid   

3. jenerasyon sülfonüreler  

Meglitidinler : repaglinid ,Nateglinid 

 

II. İnsülin rezistansını azaltan ve insülin etkilerini a rtıranlar  

A-Biguanidler (Metformin) (1,1-dimethylbiguanide hydrochloride) 

Barsaktan glukoz emilimini azaltırlar.  

Kc’de glukoneogenezi inhibe ederler 

En sık görülen yan etkileri GIS yakınmalarıdır.  

Laktik asidoz ise en önemli yan etkileridir . (Renal ve Kalp yetmezliğinde dikkatle  

kullanılmalıdırlar). B12 emilimini azaltır. 

Bu grupta; Fenformin (Laktik asidoz sebebi ile kullanılmıyor), Metformin ve Buformin bulunmaktadır 

 

 

 

Kırk iki ya şında obez, tip 2 diyabeti olan, HbA1c düzeyi % 8.1 ve açlık kan şekeri 184 mg/dL olarak saptanan bir hastaya 
diyet ve egzersiz tedavisine ek olarak verilmesi ge reken en uygun ilaç a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Metformin     
B) Sülfonilüreler  
C) Glinidler    
D) İnsülin  
E) Akarboz 

 
 

B- Thiazonlidinedionlar: (TZD) 

Rosiglitazon 

Pioglitazone 

Çekirdekte bulunan Peroxizomal Proliferatör activated reseptör Gama (PPAR) agonistleridir. 

En sık yan etkisi hepatik toxite, kilo alımı, Na re tansiyonu, KKY (Evre 3-4 KKY de kontrendike) !Anjin a 

pektoris ve MI riskinde artma olu ştururlar . Makula ödeminde artma oluştururlar. Kemikte adipogenezi aktive ederler. Bu 

nedenle kemik densitesinde azalma (osteoporotik kırık riskinde artma) oluştururlar. 
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Metabolik sendromlu bir hastada ilaç tedavisine ba şlandıktan 6 ay sonra ayaklarda ödem ve 1-2 kg kadar  kilo alma 
gözlenmi ştir. 

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin bu duruma yol açma olas ılığı en yüksektir? 

A) Atorvastatin  
B) Ramipril 
C) Rosiglitazon  
D) Klorpropamid 
E) Metformin 

 

 
III.Alfa-glukozidaz inhibitörleri :Akarboz ,migliti ol 

 

IV.İnkretinler 

Exenatid-Liraglutid 

Exenatide, GLP-1 reseptörlerine yüksek afinitede bağlanmakta ve endojen GLP-1 etkisi olan glikoz bağımlı insülin 

sekresyonu, gastrik boşalmanın geciktirilmesi, glukagon süpresyonu, iştah baskılanması ve beta-hücre kitlesini artırıcı etkilerini 

göstermektedir. 

 

V.Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri 

Sitagliptin-vildagliptin- Alogliptin-Saxagliptin 

GLP-1 molekülünün postprandial dönemde hızlı yıkılmasını sağlayan DPP-4 enziminin inhibe edilmesi  GLP-1 ve 

GIP düzeylerinin artmasına neden olur 

 

VI.Amilin Analogları 

Pramlintid 

Amylin , beta hücreleri tarafından insülin ile beraber sekrete edilen bir hormondur. Amylin postprandial glikoz 

seviyesini baskılar ve gastrik boşalmayı yavaşlatır.  
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Hipotalamusun hangi bölgesi nin lezyonu anoreksiyay a yol açar?  
A) Lateral hipotalamus 
B) Posterior hipotalamus 
C) Anterior hipotalamus 
D) Suprakiyazmatik çekirdekler 
E) Ventromedial çekirdek 

(CEVAP A) 

 
 

İNSULİN VE ETKİLERİ 

Hipoglisemi Yapan İlaçlar Hiperglisemi Yapan İlaçlar 

Beta-blokörler 

Salisilat (diyabetik hastalarda) 

Alkol 

Lityum 

Teofilin 

Bromokriptin 

Sulfonamidler 

Pridoksin 

Mebendazol 

Klofibrat 

Pentamidin 

Anjiotensing dönüştürücü enzim inhibitörleri 

Tetrasiklin 

Sulbaktam ampisilin 

İndometasin 

Beta-blokörler 

Diüretikler 

Steroid 

Diazoksid 

Kalsiyum kanal blokörleri 

Klonidin 

Morfin 

Heparin 

Esrar 

Fenitoin 

Pentamidin 

Nikotin 

Beta-2 reseptör agonistleri 

Histamin-2 reseptör blokörleri 

HIV-1 proteaz inhibitörleri 

 
 

 

İNSULİN  

İNSÜLİNİN BAZI YAN ETK İLERİ  

Hipoglisemi (en önemli ve en sık)  

  

Smogy fenomeni:  

Akşam insülin dozunun fazl a olmasına bağlı gece saat 02-03’de kan şekeri düşer. Anti insüliner hormonlar aktive 

olu r. Buna bağlı sabah ölçülen kan şekeri yüksek çıkar. Tanı için gece 02-03’de kan şekeri ölçülür. Tedavisinde ak şam 

insülin dozunu azaltmak gerekir.   
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Şafak Fenomeni (Down fenomen i):  

Bu durumda ise insülin alan hastalarda akşam dozunun az olmasına bağlı  sabah saatlerinde geçici hiperglisemi  

ortaya çıkar, insülin dozunu artırmak gerekir.  

 

İNSULİNLER 

ETKİ SÜRELERİNE GÖRE İNSÜLİNLER 

Summary of bioavailability characteristics of the insulins.  
Insuin Preparations Onset of Action Peak Action Effective Duration 

Insulins lispro, aspart, glulisine 5–15 minutes 1–1.5 hours 3–4 hours 

Human regular 30–60 minutes 2 hours 6–8 hours 

Human NPH 2–4 hours 6–7 hours 10–20 hours 

Insulin glargine 1.5 hours Flat ~24 hours 

Insulin detemir 1 hour Flat 17 hours 
 
Deri altın verildi ği zaman etkisi 24 saat süren insulin a şağıdakilerden hangisidir ? 

a-Lispro insulin 

b-Glargine insulin 

c-NPH insulin 

d-Aspartat insulin 

e-İnsulin glulisin 

 

 

HİPOGLİSEMİ (%45 - %55 SERUM GLUKOZU)  

 İnsulinomalar  (langerhans beta adacıkları)  

 En sık görülen pankreas endokrin hücre tümörüdür.  

 

Klinik :  Hasta sık yemekle semptomların olu şmadığını fark etti ği için bol karbonhidrat alır. 

  

Tanı  : uzun sureli açlık (72 saat) testi (hala insulin yük sekli ğini koruyordur) 

  Proinsülin c peptid + insulin olduğu icin C peptid (larner peptid) miktarı bize endojen insulin miktarını verir 

.Görüntüleme metodları : Pankreas MRG-Somatostatin s intigrafisi  

Tedavi :   cerrahi ,  Diazoksid , insülin salınımını baskılar.  Steptozosin , beta hücrelerini tahrip eden antibiotiktir  
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POLİGLANDULER OTO İMMUN YETMEZLİKLER 

Poliglanduler otoimmun yetmezlikler Tip  1 ve 2 olmak üzere iki grupta incelenir. 

Tip 1 in, Tip 2 den farkı kandidiazis gözlenmesi ve  hipoparatiroidi gözlenmesidir. 

Tip 1  Tip 2  

Adrenal yetmezlik 

Kandidiazis  

Hipoparatiroidi 

Kronik otoimmun Hepatit 

Graves Hastalığı 

Hipotiroidi 

Pernisyöz Anemi 

Tip 1 DM 

Vitiligo 

Malabsorbsiyon 

Alopesi 

Hipofizitis 

Hipogonadizm 

Keratokonjuktivit 

 
 

Adrenal yetmezlik 

 

Geriatrik hipoparatiroidi 

 

Graves hastalığı 

Hipotiroidi 

Pernisyöz Anemi 

Tip 1 DM 

Vitiligo 

Malabsorbsiyon 

Alopesi 

Hipofizitis 

Parkinson 

Miyastenia Gravis 

 

 
OBEZİTE: 

BMI: 

< 25 NORMAL 

BMI = 25.0–29.9 overweight 

> 30 OBEZ. 

Obezite tip 2 DM, hiperlipidemi, hipertansiyon, kanser, osteoartrit, kalp hastalığı, uyku apne sendromu ve astım riskinde artma 

yapar. 

Tedavi :  
 Enerji alımını kısıtla 
 Egzersiz  
 Larkaserin (5-HT-2C analoğu iştah kesici) 
 
 
 
Cori hastalı ğında enzim defekti sonucu vücutta glikojen birikir.  Bu hastalıkta eksik olan enzim a şağıdakilerden 

hangisidir? (Eylül-87) 
A) Glikojen sentetaz         B) Fosforilaz 
C) Dallanma enzimi         D) Amilo 1-6-glikozidaz 

E) Fosfofrüktokinaz 
Glikojen depo hastalıkları, glikojenin yapı veya konsantrasyonunda bozukluğa yolaçan bir grup metabolik hastalıktır. Şu 
ana kadar varyantları ile beraber 11 tipi belirlenmiştir. Bunlar içinde, en önemlileri şunlardır; 
Tip 0: Glikojen sentetaz enzimi eksiktir. Esas olarak tutulan organ karaciğerdir. Açlık hipoglisemisi ve hipoglisemik 

konvülziyonlar en önemli klinik bulgulardır. 
Tip I:  (Von-Gierke hastalığı): Glukoz-6-fosfataz enzimi eksiktir. Glikojen karaciğer, böbrek ve ince bağırsaklarda 

depolanır. Hepatomegali, hipoglisemik konvülziyonlar, asidoz, büyüme geriliği ve ksantomlar gözlenir. 
Tip II: (Pompe hastalığı, jeneralize glikojenaz): Lizozomal alfa-1.4 glikozidaz enzimi eksiktir. İnfantil (IIa), juvenil, (IIb) 

ve erişkin (IIc) tip olmak üzere 3 tipi vardır. İnfantil tipte yaygın tutulum vardır. Hipotoni, kardiomegali, hafif 
hepatomegali, makroglossi esas klinik bulgulardır. Juvenil tipte ise kas ve karaciğer tutulumu önemlidir. Kliniği 
infantil tipe benzer. Daha yavaş ilerler. Kardiomegali yoktur. Erişkin tipte ise kas tutulumu vardır. Organomegali 
yoktur. Kendini kronik myopati ile belli eder. Yavaş ilerleme vardır. 

Tip III:  (Cori hastalığı, Forbes hastalığı): Amilo 1.6-glikozidaz (debrancher enzim=dalları kıra n enzim) eksikli ği vardır. 
Yaygın organ tutulumu vardır. (KC, kas, kalp, dalak, vb.) Klini ği tip I’e benzer. Daha hafif seyirlidir. Hepatomegali, 
hipoglisemi, myopati, büyüme geriliği vardır. Taş bebek yüzü vardır. Ayrıca kanama bozuklukları, ksantomlar 
görülür. Tip III’de, Tip I’den farklı olarak splenomegali de vardır. EKG bozuklukları ve orta derecede 
kardiomegali sıktır. 

Tip IV:  (Anderson hastalığı, amilopektinoz): Amilo-1.4-1.6- transglikozidaz (brancher enzim: dal landıran enzim) 
eksikli ği vardır. Yaygın tutulum olur. Hepatosplenomegali, siroz, büyüme geriliği klinik tabloya hakimdir.  
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Tip V:  (Mc Ardle hastalığı): Kas fosforilazı eksiktir. İskelet kasları tutulur. Önceleri çabuk yorulma, yetişkin dönemde 
egzersizle gelen kas krampları vardır. 

Tip VI:  (Hers hastalığı): Karaci ğer fosforilazı eksiktir. Hepatomegali, nadiren hipoglisemi vardır. Tip I’in hafif formuna 
benzer. 

(Cevap D) 
 
 

Mental retardasyon, mikrosefali, seboreik veya ekza matöz deri lezyonları olan açık renk tenli bir çocu kta öncelikle  
aşağıdakilerden hangisi dü şünülmelidir?  

A) Sistinozis     
B) Metilmalonik asidemi  
C) Akçaağaç şurubu idrar hastalığı   
D) Fenilketonüri  
E) Histidinemi  
 
Klasik bir soru.  
Mental retardasyonu olan bir çocukta cilt bulguları ve açık ten rengine de vurgu yapılıyor. Bu durumda düşünülecek olan 
hastalık fenilketonüridir.  Fenilalaninin tirozine çevrilmesinden sorumlu fenilalanin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya 
azlığı sonucu ortaya çıkar.  
Fenilalanin 12. Kromozom  üzerinde bulunur. OR geçer. Kanda fenil alanin düzeyi yükselmiştir. Türkiye en sık görüldüğü 
ülkelerden birisidir (1:4000). Biyokimyasal blok sonucu oluşan fenilalanin yıkım ürünleri özellikle SSS üzerine toksik 
etkilidirler, bu metabolitlerin idrar ile atılımı artmıştır.  
Klinik bulgular:  Mental motor retardasyon ve gelişme geriliği, Mikrosefali Hiperaktivite, hipertonisite, otistik davranış 
değişiklikleri konvülsiyon. Açık cilt, göz ve saç rengi (artan fenilalanin tirozinazı inhibe eder, tirozin ve melanin yapımı azalır).  

(Cevap D) 
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NEFROLOJ İ 
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Böbre ğin görevleri  

Metabolizma sonucu meydana gelen artıkları ve zararlı maddeleri boşaltma  

Su ve plazma volümünü düzenleme  

Elektrolit dengesini düzenleme  

Plazmanın osmotik basıncını düzenleme  

Serbest asit bo şaltımı  

Na ve bikarbonat geri emilimi  

Amonyak sentezi  

İç salgı bezi olarak görev yapar 

  Renin (→ anjiotensin): Jukstaglomeruler  hücre tarafından yapılır.  

         Eritropoetin: Tubuller çevresindeki, interstisyel hücrelerde yapılan ve hipokside ilk artan glikoprotein yapılı 

hormondur.  

   Bradikinin 

      Prostaglandinler   

 D vitamin i  

 

Böbreğin en küçük fonksiyonel birimine nefron denir. Her bir nefron, malpighi korpuskülü ile böbrek tüplerinden 

oluşur.  Malpighi korpüskülüde  glomerül adı verilen kılcal damar yumağı ile bunu saran Bowman kapsülü adı verilen bir 

kapsülden oluşur. Görevi glomerüler filtrasyon yapmaktır.  

 

Nefron: Böbreğin en küçük fonksiyonel ünitesidir. Glomerül, proksimal tübül, henle kulpu, distal tübü lüsler ve toplayıcı 

kanallardan meydana gelir. 

PROKSİMAL TUBÜL  

Tüm iyonların ve suyun en çok geri emildiği tubul bölgesidir.  

Aminoasit, glukoz, fosfat sadece proksimal tubulden  geri emilir. 
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PROKSİMAL TUBUL PATOLOJ İLERİ 

 

1. Renal cell ca:   

Proksimal tüp epitelinden köken alır. Berrak hücreli karsinom adını alır . 
 
2. Proksimal renal tübüler asidoz Tip II 

Esas patoloji proksimal tübülden bikarbonatın geri emilimi bozulmu ştur. Karbonik anhidraz eksikli ğidir. 

Bikarbonat emilemediği için alkali idrar vardır.Metabolik asidoz olu şur.  

Normalde bikarbanat  filtratttan geri emilirken, klor filtrata geçer.  RTA da ise bikarbonat emilemez . Bikarbonat 

emilemedi ği için  klor atılamaz.  Hiperkloremik  metabolik asidoz oluşur.   

 
HENLE KULPUNUN İNEN KOLU  

İnen kol suya geçirgendir, elektrolitlere geçirgen değildir.  

Henle kulpunun inen kulpunun sonunda su ultrafiltratta azaldığı için, ultrafiltrat hipertonik hale gelir. 

 

 
 
HENLE KULPUNUN ÇIKAN KOLU  

  HENLE KULPU ÇIKAN KALIN KISMI  

Çıkan henle kulpunda sodyum – potasyum – klor pompa sı bulunmaktadır.  

Tubülün bu kısmında yanlızca iyon emilimi olmakta, su emilimi olmamaktadır. Bu nedenle henle kulpunun çıkan 

kısmından yukarı çıkıldıkça filtrat osmolaritesi azalmaktadır . Na-K-2Cl pompası tubulün bu kısmındadır. Loop 

diüretiklerinin etki ettiği pompa bu pompadır.  

Henle kulpunun çıkan kalın kulpunun diğer önemli görevi magnezyum emilimidir (%60). Bu nedenle Loop diüretikleri 

magnezyum ve kalsiyumun henle çıkan kalın kısmından geri emilimini önlerler . Bu nedenle hipomagnezemi-hipokalsemi 

oluştururlar.  

 

 
 
HENLE KULPUNUN ÇIKAN KOLUNUN PATOLOJ İLERİ  

1. Bartter sendromu:   

Henle kulpunun çıkan kolunun hipofonksiyonudur . Çıkan kolda geri emilmesi gereken Na, K, klor, kals iyum ve 

magnezyum geri emilmez.  Bu yüzden total vücut  volümü azalır.  

Volüm azalınca renin-anjiotensin-aldesteron sistemi  aktive olur. Aldesteron düzeyi yükselir. PG ler artmı ştır.  

Tedavide indometasine  kullanılır. Endometasine PG azaltarak GFR ve diürezi azaltırlar . 

 
DİSTAL TUBÜL PROKS İMAL KISMI  

Bu bölümde sodyum-klor kotransporteri  bulunur. Bu bölüm çıkan henle kalın kısmı gibi suya geçirgen değildir. 

Distal tubülun bu segmentine bu nedenle kortikal dilüsyon segmenti denir. Tiazid diüretikleri (klortiyazid, metalazon) Na
+
-Cl

-

kotransporterinı inhibe ederek, diüretik etki oluştururlar.  

Distal tubülün di ğer işlevi kalsiyum metabolizmasının regülasyonudur. Parathormon distal tubüldeki 

reseptörlerini etkileyerek kalsiyumun emilimini sağlamaktadır. Tiazid diüretikleri kalsiyum emilimini arttırarak, hipokalsiüri 

oluştururlar.  
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1-Gitelman sendromu;   

Hipokalemi  ve metabolik alkalozun eşlik ettiği, hipokalsüri , hipomagnezemi  ile giden, otozomal resesif geçiş 

gösteren ailesel bir sendromdur. Genellikle erişkin yaşta teşhis edilir. Böbreklerde distal kıvrımlı tübülde bulunan tiyazid duyarlı 

Na/Cl kotransporterini kodlayan SCL12A3 genindeki mutasyon sonucu oluşur.  

Mutasyon sonucu Na/Cl kotransporter sistemi inaktive olur. Bu durum sodyum ve klor kaybına yol açar. Sonuçta 

hastada hipovolemi ve metabolik alkaloz gelişir.  

Hipovolemi sonucu renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi aktive olarak kortikal toplayıcı kanallarda, sodyum yükünü 

artırır. Aynı zamanda potasyum ve hidrojen atılımını  artırarak hipokalemi ve  metabolik alkaloza neden olur. 

 
DİSTAL TUBÜL D İSTAL KISMI VE KOLLEKTÖR TÜPLER  

Burada bulunan sodyum potasyum pompası, aldosteron  tarafından hızlandırılır. Böylelikle sodyum emilimi artar . 

Sodyum emildikçe, potasyum ve hidrojenin sekresyonu artar. Sodyum reabsorbsiyonu, potasyum tutucu diüretikler (Amilorid 

ve triamteren) tarafından inhibe edilir. 

 

1- Liddle Sendromu:  

 Distal tubul distal kısmı ve kollektör tübülüsün hiperfonksiyonudur. Distal tübülden Na, klor ve su daha fazla geri 

emilir .  

Potasyum ve hidrojen ise atılır.Na ve suyun fazla emilmesine ba ğlı olarak hipertansiyon meydana geli r. Hidrojen 

atıldığı için ise alkaloz  meydana gelir.  

 

2. Renal tübüler asidoz tip I:  

Hidrojen iyonunun tübüler sekresyonu bozulur. Hidrojen atılamaz vücutta birikir.  Metabolik asidoz meydana gelir. 

Metabolik asidoz sonucu kemiklerde osteomalazi  oluşur.  

Osteomalazi  sonucu kemiklerden çıkan kalsiyum ve fosfat böbrekte nefrolitiyazis olu şturur. 

 

3. Renal tübüler asidoz tip IV:  

Hiporeninemik hipoaldesteronizm:  Aldesteron eksikliği vardır. Aldesteron eksikliğine bağlı olarak Na, klor ve su 

atılır, potasyum atılamaz. Buna ba ğlı hiperkalemik metabolik asidoz meydana gelir. 
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AKUT BÖBREK YETMEZL İĞİ 

Böbrek fonksiyonlarının ani, hızlı ve potansiyel ol arak reversible de ğişmesi  

Etiyoloji:  

Prerenal  

 ciddi ekstrasellüler volüm deplesyonu (en sık neden )  

 renal perfüzyon bozuklu ğu 

 

 Postrenal  

 intratübüler obstrüksiyon(Ürat kristali veya hafif  zincir birikimi) 

 üreteropelvik obstrüksiyon  

 üreteral obstrüksiyon  

 mesane çıkı şı obstrüksiyonu(BPH) 

 

 
 Renal – parankimal  

 nefrotoksisite (Gentamisin, Amfoterisin B, vankomis in, asiklovir, sefalosporin, rifampin, sisplatin, m yoglobin) 

 intrensek renal hastalıklar (HÜS) 

 glomerülonefritler  
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 tubulointerstisyel nefritler 

 vaskülitler (Wegener, Goodpasteur) 

 

KL İNİK GİDİŞ  

Oligüri (< 400 ml/Gün) 

Azotemi  

  yüksek kan üre azotu (BUN) ve kreatinin düzeyi 

ailesel renal hastalık  

 

idrar ve kan biyokimyası:  

  Akut tübüler nekroza bağlı akut oligüri ile prerenal azotemiye bağlı akut oligüriyi birbirinden ayırdetmeye yarar. ABY 

de ilk düzelen olay dilüsyon yetene ğidir; en son ise konsantrasyon yetene ği düzelir 

En değerli gösterge fraksiyonel sodyum ekskresyonu ve böbrek yetmezliği indeksidir (RFI).  

FENa= İdrar Na x plazma kr / plazma Na x idrar Kr  

RFI= İdrar Na / (idrar kr/Plazma kr) 

 

TEDAVİ  

1. reversible nedenlerin ortadan kaldırılması : obstrüksiyon ,nefrotoksik ilaçlar,Sıvı-elektrolit bozuklukları  

2. prerenal faktörlerin düzeltilmesi:intravasküler volüm 

3. idrar çıkı şının sağlanması (ATN de furosemid) : Furosemid, ATN tubuler debrislerin atılımını sağlayıp, iyileşme süresini 

kısaltır . 

4. Destek tedavisi : Potasyum emilimini azaltan kayekselat,Bol kalorili diyet,Sıvı kısıtlaması (ins ensibl kadar),Gerakirse 

diyaliz 
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HEMODİAL İZ  

Endikasyonları:  

 tedaviye ra ğmen semptomatik üremi (ensefalopati, üremik perikardit, üremik akciğer, nopropati) 

 sıvı yüklenmesi (diüretik rezistan)  

 refrakter hiperkalemi (tedaviye rezistan)  

   Metabolik asidoz (tedaviye rezistan)  

   İntoksikasyonlar ve yüksek doz ilaç alımı  

 Tedaviye dirençli hiponatremi  

KRONİK BÖBREK YETMEZL İĞİ 

 Böbrek fonksiyonları tamamıyla ve irreversible ola rak normal fonksiyonunun %20 sinin altına indi ği durum.En sık 

nedeni çocukta VUR eri şkinde ise DM dir. 

KL İNİK 

  nörolojik belirtiler :letarji ,somnolans ,konfüzyon  

kardiovasküler belirtiler: hipertansiyon ,konjestif kalp yetmezliği ,perikardit 

 gastrointestinal belirtiler anoreksi ,bulantı ve kusma 

  metabolik belirtiler: bitkinlik, kaşıntı ve uyku bozuklukları ,sekonder hiperparatiroidizme ba ğlı kemik a ğrıları  

Kronik böbrek yetmezli ğinde noktüri, isostenüri, anemi triadı vardır.  

Kronik böbrek yetmezli ğinde fizik muayenede böbrek boyutları genelde küçül müştür.  

 

Büyük böbrek boyutları + Kronik yetmezli ği: Polikistik böbrek hastalığı ,Diabetes mellitus Amiloidoz 

,Skleroderma,Multiple myelom böbre ği ,Hidronefroz  

 
TEDAVİ 

diyet kısıtlamaları: 

 0.6 g/kg vücut a ğırlığı protein(protein kısıtlamak GFR azaltır. Koruyucu etki olu şturur) 

 sodyum 4g/gün  

 fosfat, potasyum ve ma ğnezyum kısıtlanmı ştır  

 sınırlı sıvı alımı 

 

 Renal replasman tedavisi tipleri: 

 hemodializ  

 peritoneal dializ  

 renal allogreft transplantasyonu  
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HEMODİAL İZ  

hemodializin akut komplikasyonları:  

 hipotansiyon   

 disequilibrium sendromu:  başağrısı, hipertansiyon, konfüzyon , ekstrasellüler osmolaritede ani düşmeye bağlı 

serebral ödem 

 

hemodializin kronik komplikasyonları: Aterosklerozu  hızlandırır (Diyaliz hastaları en sık MI dan ölürl er),Hepatit B 

infeksiyonu, Hepatit C (en sık) , Seksüel disfonksiyon, infertilite, depresyon,Diyalize ba ğlı demans (serebral aliminyum 

yüklenmesi),Amiloidozis (Beta 2 mikroglobin) : Karpal tünel sendromu, tendon rüptürü, artropati 

 

PERİTON DİYAL İZİ 

 peritonit (en sık komplikasyon)  

 En sık ajan Stafilokus epidermitis (%75) ve Staf. aureus’tur. metabolik bzkluklar 

 Herni, ileus (konstipasyon) 

 

BÖBREK TRANSPLANTASYONU  

Renal transplantasyonun geç komplikasyonları:  

 en sık pulmoner enfeksiyonlar gözlenir , rekürrent glomerülonefrit (En sık tekrarlayan GN t ipi FSGS) ,malignansi 

(sıklık sırasına göre): deri ve dudak kanseri (en sık) 

lenfomalar (özellikle santral sinir sisteminde) 

REJEKS İYON  

1. Hiper akut rejeksiyon: Kros-match hatası (dola şımdaki HLA antikorlara ba ğlı)  

2. Akut rejeksiyon: T-helper Lenfositlerle olmaktad ır: 1 hafta -> 1 yıl  

3. Kronik rejeksiyon : T-helper Lenfositlerle olmaktadır .Yavaş nefroskleroz  (immunsupresif  ile önlenemez) 

 

İMMUNSUPRESİF İLAÇLAR  

1. T-hücre blokerleri  

2. Glukokortikoidler  

3. Sitotoksik ilaçlar  

4. Antikor belirteçler  
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NEFROTİK SENDROM 

(Proteinüri > 3.5 gr/24 h, Hipoalbuminemi, Hiperlip idemi, Lipidüri) 

MİNİMAL LEZYON HASTALI ĞI-MCD (LİPOİD NEFROZ = NİL HASTALIĞI)  

 

En sık çocuklarda (%77)  

   Elektron mikroskopta epitelyal ayaksı çıkıntılarda füzyon  

İmmün kompleksler görülmez.  

Çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir.  

  Selektif proteinüri yapan tek glomerülopatidir.  

 Hodgkin hastalı ğı, alerjiler ve NSA İİ kullanımı yetişkinlerde MCD yaparak nefrotik  sendroma neden olabilirler. 

Fizyopatoloji 
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Bazal membran negatif yükünün bozlulmasına ba ğlı proteinürü vardır. Buna ba ğlı damar içi onkotik basınç 

azalır . Damar içi sıvılar dmar dışına çıkıp ödeme  sebep olurlar. 

  

 

Tedavi :  

  glukokortikoidler  

  sitotoksik ajanlar (ör:siklofosfamid ve klorambusil , mikofenolat, siklosporin)  

 Steroide en iyi cevabı MCD hastalı ğı verir. (%90 cevap)  

  

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS)  

  Çocuklarda steroide dirençli  

 idiyopatik nefrotik sendromlu kişilerin %5- 12’sinde  

 AİDS, eroin, iv ilaç alı şkanlıklarında, vezikoüretral reflü (VUR) olgularda daha sıktır  

Patoloji :  

glomerüler hücre kaybı  

  TGF-b artışı, Apo L1 lokus  

kapillerin kollapsı  

PAS(+) hyalin skleroz vardır. Az da olsa immunkompl eks birikimi vardır. 

 
 

Klinik : nefrotik sendrom (en sık rastlanan) ,ağır proteinüri (>15g/gün) ,hematüri ,hipertansiyon,kronik böbrek yetmezliği 

gelişir  

Tedavi:Steroide cevap vermez.Di ğer immünsüpresif tedavileri gerektirir ,  Transplantta tekrarlar 

 

MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFR İT  

Etiyoloji:  

1. primer (idiyopatik)(en sık)  

   erişkinlerde en sık (%30- 50) nefrotik sendrom nedenidi r  

 hastaların bir ço ğunda M tip fosfolipaz A2 reseptör antikorları bulun ur. 
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2. sekonder enfeksiyon  

kronik B hepatit 

   ilaç tedavi: civa, altın, D-Penisilamin, kaptopril  

  En sık membranöz glomerülonefrit yapan viral ajan h epatit- B’dir (HBV, membranöz ve membranoproliferat if 

glomerülonefrit yapar)  

Patoloji :  

Kalın glomerüler BM, normal GBM üzerinde immün kompleks birikimin “güve yeni ği” veya “isviçre peyniri”  

 

 

 

KL İNİK  

 Erişkinlerde proteinüri (>3.5 mg/gün/1.73 m2 vücut yüzeyi)  

Tedavi :  

 Steroidler (cevap kötü)  

  steroidler ile klorambüsil kombine  

Komplikasyonlar :  hiperkoagulabilite , %25 vakada renal ven trombozu meydana gelir  

 erişkinde glomerülonefrit içinde renal ven tromboza en sık neden olan glomerülonefrittir.  

Renal ven trombozunun di ğer sebepleri dehidratasyon, homosistinüri, faktör 5  leiden 

mutasyonudur. 

 

DİABET İK NEFROPAT İ  

  İlk patolojik bulgu bazal membranın kalınla şmasıdır  

En sık görülen patoloji diffüz glomerüloskleroz, pa tognomonik olan ise nodüler glomerülosklerozdur  

Reversible olan tek patolojisi tübüler nefrozis (Er mani- Ebstein cisimcikleri)dir. EE cisimleri glikoz ürüye ba ğlı 

proksimal tubulde biriken, glikojen cisimleridir.  

  İlk klinik bulgusu laboratuar bulgusu mikroalbüminidir . 
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AMİLOİDOZ   

Amiloidin morfolojik özellikleri  

 Karakteristik olarak Kongo kırmızısıyla boyanır ve polarize ı şık altında incelendi ğinde elma yeşili renginde ı şığı 

çift kıran bir görünüm vermesi şüpheli maddenin amiloid oldu ğunu do ğrular.  

  Rektum, gingiva ve böbrek biyopsisi ile abdominal y ağ doku aspirasyonları tanıda kullanılabilir.  

 

AMİLOİDOZUN KL İNİK ŞEKİLLER İ  

Primer amiloidoz  

Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, en sık rastlanan semptomlarıdır. 60 yaşın üstünde sebebi bilinmeyen nefrotik sendrom 

ile gelen hastada fizik muayenede bileteral göz çevresinde morluk (ekimoz) varsa primer amiloidoz düşünülür.Makroglossi ve 

HSM eşlik eder. 

Genellikle multipl myeloma e şlik etmesine ra ğmen, hiçbir hastalık olmadan da birikimi sözkonusud ur. 

 Sekonder amiloidoz (reaktif sistemik amiloidoz)  

   Serum amiloid ilişkili eden protein (SAA) adı verilen akut faz reaktanının dokularda birikimi sonucu olu şur. 

Karakteristik olarak romatoid artrit, FMF,  tüberküloz, osteomyelit, sifiliz veya lepra gibi kronik inflamatuar hastalıkların bir 

komplikasyonudur.  

 

  Özellikle böbrek (en sık nefrotik sendrom) , karaciğer, böbrek üstü bezleri, pankreas, lenf düğümleri ve dalak gibi 

parankimatöz organları tutar.  Dalakta, granülleri andıran “sago dala ğı” adı verilen bir görünüm olu şturur.  Lardaceous 

dalakta ise amiloid daha geni ş alanları jeografik olarak tutar. Amiloidozun en ci ddi ve sık tutulum yeri böbrektir.  

 

 

Amiloid 

protein  

Prokürsör  Klinik sendromlar  Tutulan organ  

AA Serum AA RA (en sık), FMF, ailevi, sekonder 
amiloidozs 

Böbrek, karaciğer,  dalak 

AL Ig hafif zinciri 
Kappa ve delta 

Primer/multipl myelom Böbrek, kalp, periferik sinir, 
dil, kemik iliği 

AH Ig Ağır zincir Primer/Multipl myelom Böbrek, kalp, periferik sinir,dil, kemik 
iliği 

ATTR Transthyretin familial amiloidotik polinöropati, 
kardiyomyopati, senil kardiak amiloid 

Kalp, periferik ve otonom sinirler, 
böbrek 

AApoA1 Apolipoprot. A1 Familiyal amyloidik polinöropati Kalp, cilt, larinks, damarlar.. 

AApoA2 Apolipoprot. A2 Familiyal nefropati Böbrek 

AGe1 Gelsolin Kranial nöropati+Fin tipi kafes 
şeklinde korneal distrofi 

Kornea ve kranial sinirler 

ACys Cystatin C Herediter serebral hemoraji Kranial simirler 

Abeta Abeta protein 
 öncülleri 

Alzheimer hastalığı, yaşlılık Santral sinir sistemi 

Abeta2M Beta 2 
mikroglob. 

Diyalize bağlı amiloidoz sinvoium, karpal tünel, dil 

APrP  Prion protein Cruzfeld Jakop,Gerstman STraussler- 
Shanker hastalığı, fatal famil.insomnia 

Santral sinir sistemi 

ABri BRI gen ürünü Familial nöro dejenerasyon SSS, kan damarları 

ACa1 Prokalsitonin Medüller troid ca Tiroid 

AANF Atrial natriüretik 
 peptit 

Yaşlılığa bağlı atrial amiloid Atrium 

AIAPP İslet amyloid 
 polipeptit 

Pankreasta senil amiloid Pankreas 

ALys Lizozim Ostergat renal amiloidoz Böbrek, karaciğer, tükrük bezi 

Afib fibrinojen alfa  Herediter renal amiloidoz Böbrek 
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zinciri 

APin APin Odontojenik tümör Pindborg tümör 

Ack Sitokeratin Cilt Cilt 

Apro Prolaktin Hipofiz Hipofiz 

AIns İnsülin Pankreas Pankreas 

Alac Laktoferrin Korneal birikim Kornea 

Amed Lactadherin Ateroskleroz Aorta 
 

 

NEFRİTİK SENDROM  

(HEMATÜRİ, PROTEINÜRİ, AZOTEMİ, HIPERTANSİYON) 

POSTİNFEKSİYÖZ  GLOMERÜLONEFR İT  

  Lokal veya sistemik muhtelif enfeksiyonları izleyen bir akut nefrittir  

  Prototip hastalı ğı post streptokokal glomerülonefrittir  

 Erkeklerde daha sıktır.  

  Post streptokokal glomerülonefrit, prognozu en iyi olan glomerulonefrittir . 

 enfeksiyon ile nefrit arasındaki latent periyod 7-1 5 gündür. Antijen – antikor kompleks olu şması için bu süre 

gereklidir. 

Patoloji:  

 mesengial ve endoteliyal hipersellülarite ile giden  diffüz proliferatif glomreülonefrit  

 Elektron mikroskopunda subepitelyal hörgüç  

 İmmün floresanda: granüler C3 birikimi  

 

Serum kompleman düzeyi dü şüklü ğü ile giden hastalıklar:  

  akut poststreptokoksik glomerülonefrit 

  SLE 

  Şant nefriti  

  Membranoproliferatif glomerülonefrit 

  Viseral sepsis  

 Kryoglobulinemi 

Klinik ve tanı:  

ödem ve hematüri (tipik) . En geç düzelen bulgu hematürüdir . Mikroskobik hematüri 1 yıl kadar sürebilir. 

azotemi , hipokomplementemi (C3), hematüri, proteinüri  (non-nefrotik düzeyde, 4-40 mg/m2/ saat) 

artmış antistreptolizin O , antihyalüronidaz titreleri 
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 Tedavi:  

  hipertansiyon tedavisi (furosemid, bumetanid)  

 Penisilin tedavisi 

Komplikasyon   

 RPGN (Bu nedenle idrar çıkışı izlenmelidir, idrar çıkışında azalma hastanın RPGN gidişini gösterir. İmmunsupresif 

tedavi arttırılması gerekir.) 

 

IgA NEFROPAT İSİ (BERGER HASTALIĞI) 

 Patoloji:  

  diffüz ve bazen düzensiz mezangial İgA birikimi (mezenjioproliferatif GN) 

 

 

Klinik :  

En sık idyopatik glomerülonefrit tipidir.  

 Çocuklarda genellikle bir viral üst solunum yolu infeksiyonunda veya gastroenteritten 2 4-48 saat sonra gross 

hematüri ile ortaya çıkar.  

 yineleyen makroskopik hematüri  

 

MEMBRANOPROL İFERATİF GLOMERÜLONEFR İT (NEFRO-NEFRİT)  

İdiyopatik  

Sekonder  

 SLE 

 Kriyoglobülinemi (HCV) 

 Kronik viral ve bakteriyel enfeksiyonlar 

Patoloji: 

 Glomerüler bazal membranda çift kontür görünümü vardır.  

   Mezangial matriksin glomerül kapiller bazal membran içine doğru genişlemesi sonucu glomerül bazal membranı iki 

tabakalı bir şekilde belirgin olarak çift görünüm alır;  bu da en iyi şekilde gümüş boyalarında görülen karakteristik demir yolu 

görünümü oluşturur.  
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Laboratuar 

C3 nefritik Faktör:  

C3 ü aktive eden antikor  bulunur. Bu nedenle MPGN tranplant sonrası tekrarlayabilir. 

 

Klinik:  

 böbrek yetmezliğine gidiş ve ciddi hipertansiyon  

 hipokomplementemi (en önemli kan bulgusu) 

 son dönem böbrek yetmezli ği geli şir  

Tedavi  

 Steroidler, alkilleyici ajanlar 
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GOODPASTURE SENDROMU   

Triadı:  

1. glomerülonefrit (kresentrik proliferatif glomerülonefrit) 

2. pulmoner kanama 

3. anti- glomerüler bazal membran (Tip 4 kollagen ) antikorları   

Renal tutulum  

 hızlı ilerleyen böbrek yetmezliği (RPGN). RPGN en sık sebebi Goodpasture sendromudur. 

 Pulmoner tutulum  

 pulmoner infiltrasyon  

 öksürük ve dispne  

 hemoptizi  

 En önemli bulgu dola şan İgG ve anti- BM antikorlarıdır (>%90)  

 Tip II allerjik immün reaksiyondur  

 

 

 

Klinik:  

    ani başlangıç, hızla (3 aydan az) böbrek yetmezli ğine gidi ş  

  oligüri ve azotemi (%50 olguda) vardır 

  geçici pulmoner infiltrasyonlar ve hemoptizi  izlenir  

TANI  

 İmunfloresan mikroskopide lineer tarzda immunglobin birikimi 

 Klinik gidiş ve prognoz çok kötüdür.  

 

Tedavi 

RPGN tedavi edilmezse geri donü şsüz hastalıktır. KBY ye ilerler.   

Hızlı tanı konulursa yoğun immunsupresif  tedavi KBY  oluşumunu önler .  

 

HEREDİTER NEFRİTLER (ALPORT SENDROMU)  

  X’e bağlı dominant  

Tip IV kollagen geninde defekt vardır  

klinik:  

 hematüri  ,yüksek frekanslı nörosensoryal işitme kaybı karakteristiktir , Bazı vakalarda göz bulguları vardır. (en sık 

anterior lentikonus )  

  En sık klinik bulgu mikroskopik hematüridir.  

  

Tedavi  

 KBY halinde nakil 

Hastalığın önemli özelliklerinden biriside transplantasyon yapılan hastalardan bir kısmında Go od Pasture 

Sendromu geli şmesidir.  

DİÜRETİK İLAÇLAR 

DİÜRETİKLER 

1. Proximal tübül diüretikleri 

-Asetazolamid  

-Ksantin türevleri  

-Ozmotik diüretikler: Mannitol  

2. Loop diüretikleri 

-Furosemid 

-Bumetanid 
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-Etakrinik asit 

- Torsemid 

- Civalı diüretikler 

3. Distal tübül diüretikleri (Tiyazid grubu) 

- İndapamid (Tiyazid analogları) 

- Klortiyazid 

- Hidroklorotiyazid 

- Klortalidon (en uzun etkili) 

- Metolazon (Tiyazid analogları) 

 

4. Toplayıcı tübüllere etkililer (K+ tutucular) 

- Spironolaktan 

- Triamteren 

- Amilorid 

 

KARBON İK ANH İDRAZ İNHİBİTÖRLERİ 

Bu gruptaki ilaçlar 

  Asetazolamid 

  Dazotamid 

Özellikler  

Diüretik olarak pek kullanılmazlar 

  Glokom tedavisinde en yararlı ilaçlardır   

 Bikarbonat diürezi olur. HCO3 azaldığı için metabolik asidoz geli şir.   

  Yükseklerde ortaya çıkan da ğ hastalı ğının proflaksisinde kullanılır    

Asetazolamid bazen epilepsi tedavisinde de kullanıl ır. Sıklıkla antiepileptik ilaçların etkilerini artırmak için kullanılır.  

  Asetazolamid sirozda kontrendikedir. Hiperaminonemi ye neden olur.  

  Asetozolaimid kronik metabolik alkaloz’un tedavisin de kullanılır .  

 

 

LOOP DİÜRETİKLER İ 

Henle kulpunun çıkan kolunun kalın kısmına etkili ilaçlardır. Na+/K+/Cl-’un ko-transportunu baskılarlar.  

 En fazla kullanılan furosemiddir . Fakat Bumetanid çok daha fazla güçlüdür  ve kullanımı giderek artmaktadır.  

 

Özellikler 

En etkili diüretik grubudur.  

Furosemid  böbrekte ve periferde kısmen PG sentez ve salımının artmasına ba ğlı vazodilatasyon da yapar.  

 



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E                                       
 
   

 

67 

Loop diüretikleri’nin etkileri: -Hipovolemi-Hiponatremi -Hipokalemi  -alkaloz  -Hiperürisemi-Ototoksisite Hiperürisemi , 

furosemid ve etakrinik asitin ürik asit ile yarışıp böbreklerden ürik asit atılımının azalmasından kaynaklanır.  

DİSTAL TÜBÜL D İÜRETİKLER İ 

En sık kullanılan Sulfonamid türevi diüretiklerdir; -Klortiyazid-Hidroklorotiyazid-Klortalidon-İndapamid-Metolazon.  Tiyazid  grubu 

diüretikler distal tübülde sodyum ve klor kotransportunu  inhibe ederek tübül sıvısında Na+ ve Cl- konsantrasyonunu 

arttırırlar.  

Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda etki gösteremezl er.  

  Parathormon etkisini stimüle ederek, Ca++’un geri e milimini arttırarak Ca++’un itrahını azaltırlar  (Loop 

diüretiklerin tersidir).  

Tiazid diüretikler ve genel özellikleri  

  Tiazidler böbrek fonksiyonları normal ise hipertansiyon tedavisinde ilk tercih edilen diüreti klerdir.    

  Tiazidler Ca++ reabsorbsiyonunu distal tübülde artırdığı için idiopatik kalsiüri tedavisinde kullanılabilir.  

 Metolazon  ileri derece böbrek yetmezliğinde bile etkinliğini korur. Bu yüzden böbrek yetmezli ğinde kullanılabilir.  

 Tiazidlerin en sık yan etkisi hipokalemidir.  

  Tiazidler diabetiklerde hiperglisemiye yol açabilir. Nedeni hipokalemi  nedeniyle insulin  salgılanmasını azaltmaktadır. 

pankreatit yaparlar.Tiyazidler osteoporoza ba ğlı femur boynu kırıklarının önlenmesinde de kullanı lır.  

 

POTASYUM TUTUCU DİÜRETİKLER  

 

 

Potasyum tutucu diüretikler şunlardır:  

-Spironolakton  

-Triamteren 

-Amilorid  

Özellikleri 

Spironolakton  bir ön ilaçtır. Karaciğerde kanrenona  dönüşür. Ayrıca spironolakton testesteron reseptör blokeridir. 

Bu nedenle kıllanma  tadavisinde de kullanılır. 

Triamteren ve Amilorid sodyum kanalını bloke ederek etki gösterir . Böylelikle sodyum emeilemez, potasyum ve 

hidrojen sekrete edilemez. 

Triamteren  uzun süre kullanımda folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemiye  yol açabilir.  

OZMOTİK DİÜRETİKLER  

Glomerüler filtrasyonla itrah edilen ve reabsorbe edilmeyen veya kısıtlı edilen ilaçlardır.  

Gliserol 

Mannitol 

Üre 

Etkileri 

Mannitol ABY yapabilecek toksik maddelerin alınmı ş oldu ğu durumlarda idrar akımını korumak amacıyla 

kullanılırlar . 

Genellikle IV infüzyonla verilirler. Mannitol  ve gliserol hipervolemi yaparak kalbin işini artırırlar ve akut akciğer ödemi 

yapabilirler.   
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BÖBREĞİN KİSTİK HASTALIKLARI 

Kalıtsal, geli şimsel ve edinilmi ş hastalıklardan olu şan bir gruptur. basit kistlerdir.  

A-) Basit Kist (Retansiyon Kisti)  

En sık görülenidir. 

B-) Renal Displazi  

Sporadik bir hastalık olup çoğunlukla tek taraflıdır.  

Böbrekte çok sayıda kist ve bu kistlerin arasında immatür mezenkim,  

kıkırdak gibi dokular bulunur.  

C-) Otozomal Dominant (Adult) Polikistik Böbrek Adu lt polikistik böbrek (APKD)   

 Her iki böbrekte, parankimi yıkan multipl, en büyüğü 3-4 cm olabilen kistlerle karakterize otozomal dominant bir 

hastalıktır.  

 En önemli komplikasyonlar hipertansiyon ve üriner infeksiyondur. 

 Vakaların %10-30’unda Berry anevrizmaları (Willis poligonunda) bulunur.  

 1/3’ünde asemptomatik karaciğer kistleri olur (En sık eşlik edenlezyon).  

 Ayrıca kolon divertikülleri, over kistleri, aort anevrizması, mitral kapak prolapsusu olabilir.  

 

 

D-) Otozomal Resesif (Çocukluk) Polikistik Böbrek  

Otozomal resesiftir.  

Bulgular doğumda görülür ve infansi döneminde böbrek yetmezliği gelişir.  

Böbreklerde çok sayıda bilateral küçük kist vardır.   

Vakaların hemen hepsinde karaci ğerde kistler ve portal safra kanallarında prolifera syon vardır (konjenital 

hepatik fibröz).  

Yaşayan bebeklerde siroz  gelişir.  

 

E-) Medullanin Kistik Hastaliklari  

Nefronoftizis – Üremik Medüller Kistik Hastalık Kom pleksi  

 Hastalık bulguları çocuklukta başlar. 

 Medulla, özellikle de kortikomedüller  hatta değişik sayıda kistler, belirgin kortikal atrofi ve interstisyel fibrozis 

vardır. Herediter KBY en sık sebebidir. 

Meduller Sünger böbrek  

Adult yaşta olur ve meduller-papiller toplayıcı kanalların dilatasyonuile karakterizedir.  

Lezyonlar bilateral ve difuzdur. 

Genetik faktör bulunamamıştır.  
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F-) Dialize Ba ğlı Kistik Hastalık  

Dializ hastalarının % 75 inde 5 yıl içinde kistler gelişir.  

Bu kistlerden böbrek hücreli CA geli şim riski (% 7) mevcuttur.  

 

 

 
 

TUBULO İNTERSTİSYEL HASTALIK 

AKUT İNTERSTİSYEL HASTALIK  

genelde bir ilaca kar şı gelişen böbrek kökenli a şırı duyarlılık hastalı ğı  

Etiyoloji :  

1. Beta- laktam antibiyotikler (metisilin , oksasilin, sefalotin)  

Klinik: ate ş ,döküntü ,eozinofili  

 akut böbrek yetmezli ği tablosu  

Tanı: 

 idrar analizi. proteinüri ,piyüri(lokosit silendirleri) ,eozinofilüri  
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KRONİK İNTERSTİSYEL NEFRİT  

Etioloji: Akut tubulointerstisyel nefritlerin ilerlemesi ,Vezikoüretal reflü,Uzun süre NSAI kullanımı (Analjezik nefropatisi) 

Patoloji:  

 Kr. TIN böbrek biopsisinde tupler içinde biriken epitelyal debrisler tiroidizasyon görünümü olu şturur.  

 

Analjezik nefropatisi 

 renal papiller nekrozla  

 Kr. interstisyel nefrit  

 2-3 yıl süre ile yılda en az 2-3 kg fenasetin, asetaminofen, aspirin vs. kulanımı  

Klinik : 

kronik böbrek yetmezli ği, anemi ,hipertansiyon  

ileri dönemde böbrek pelvisinde transizyonel hücrel i karsinom geli şme riskinde artı ş vardır. Glomerüler 

fonksiyonlar geç döneme kadar korunur  

Tübüler bozukluklar (idrar konsantrasyonu, dilüsyon, asidifikasyon, potasyum atılım kusurları) erken dönemde ortaya 

çıkar . Buna ba ğlı asidifikasyon bozulur. RTA geli şir.  

Kronik Tubulointerstisyel nefriti destekleyen bulgu lar; Hiperkloremik metabolik asidoz 

Kısmi yada tam Fanconi sendrom (poliüri, nokturi)  

 İdrar incilemesi normal olabilir, hücresel eleman iç erebilir; eritrosit sitendirleri yok.  

 
RENAL PAP İLLA NEKROZU  

Etiyoloji : 

   diabetes mellitus (en sık nedendir)  

   pyelonefrit  

 analjezik alışkanlığı   

 orak hücreli hemoglobinopati (sickle sell anemi bö brekde en sık papillayı tutar)  

Radyolojik bulgular:  

 Kalikslerde dolma defektleri 
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RENAL TRANSPORT BOZUKLUKLARI 

AMİNOASİDÜRİLER  

Sistinüri  

   en sık görülen aminoasidüridir 

 otozomal ressesif 

 sistin, lizin, arginin ve ornitin transportunda de fekt  

 Kan sistin seviyesi normaldir.  

   renal sistin taşları oluşup böbrek yetmezliğine götürebilir  

Tanı:  

 idrarda 6 köşeli kristallerin görülmesi yeterlidir; sodyum nitroprüssid testi (+)dir  

 Tedavi : 

ömür boyu idrarın alkalile ştirilmesi ; dirençli olgularda d- penisilamin  

 

Fanconi Sendromu  

Tanım 

Proksimal tübül defekti 

Etyoloji  

a.Kalıtsal Fanconi sendromu  sistinozis , Lowe sendromu ,  tirozinemi , galaktozemi , glikojenozis  

 fruktoz intoleransı  

b. Edinsel Fanconi sendromu :myelom, sjögren sendro mu ,amiloidozis,interstisyel nefrit, a ğır metal toksisitesi ,  son 

kullanma tarihi geçmi ş tetrasiklin 

 

 Klinik: glikozüri ,aminoasidüri ,fosfatüri , bikarbonatüri ,raşitizm / osteoporozis   

Hartnup Hastalı ğı  

  proksimal tübülde nötr aminoasidlerin emiliminde defekt vardır(en çok triptofan emiliminde).  

               Aynı defekt triptofanınince barsaktan emilimindede görülür. 

  İdrarda bolmiktarda triptofan yıkım ürünü olan indol asetikasit bulunmaktadır.(Mavi diaper)  

  Triptofan, niasin sentezinde kullanıldığı için pellegra  benzeri bulguları vardır  

 Tedavi :  

nikotinik asit (vitamin B3)  

Bol proteinli diyet 

 

BÖBREK DAMAR HASTALIKLARI 

RENAL ARTER STENOZU  

  Renal arter stenozu renovasküler hipertansiyona neden olur 

Etiyoloji :  

   Genç kadınlarda fibromüsküler displazidir  

   50 yaşın üzerindekilerde en sık neden renal areter aterosklerozudur  

 

Klinik:  

  Hipertansiyon (< 30, > 50 ya ş başlangıçlı) 
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 Ailede hipertnsiyon öyküsü olmaması 

 ACE inhibitörü veya ARB ile böbrek fonksiyonlarınd a bozulma 

 karın veya böğürde sürekli üfürüm  

Tanı:  

 Doppler USG 

Renal anjiografi  

BT-MR anjio 

 
Tedavi :  

   antihipertansif ilaçlar  

 PCTA  

 cerrahi girişim  

 

 

 

ASİT-BAZ DENGES İ VE ELEKTROL İT BOZUKLUKLARI 

HİPONATREMİ  

Na < 135 mEq/L. Cerrahi sonrası en sık görülen elektrolit bozukluğudur.  

Sebepler : Fazla sodyum kaybı veya total vücut suyu artışı  

Total vücut Na dü şük: Sıvı ve elektrolit kayıplarının Na’dan fakir sıvılarla yapılması.  

Total vücut Na artmı ş: Su fazlası söz konusu . ABY, KBY, siroz, KKY  

Total vücut Na normal: Hiperglisemi  

Bulgular : İrritabilite, artmış DTR, kas seğirmeleri, klinik olarak intrakranial basınç artışına bağlı SSS belirtileri, Hipertansiyon  

Tedavi:  

 Vucut volümüne göre farklıdır. 

Hipervolemik hiponatremi ( ABY, KBY, siroz, KKY) : diüretik 

Gerçek hiponatremi : ( Sıvı ve elektrolit kayıplarının Na’dan fakir sıvılarla yapılması) Na replasmanı. Replasman 

0.5-1 mEq/saat yükseltecek şekilde yapılmalı dır. (SF en fazla 500 ml/saat) (135 - Na hasta de ğeri) x VA (kg) x 0.6.  

             Övolemik Hiponatremi ( Uygunsuz ADH): Su kısıtlanması, demoklosiklin, lityum, tolvaptan (ADH Reseptör blokeri) 

Hiponatreminin hızlı düzeltilmesi santral pontin myelinolizise  sebep olur. Bu hastalıkta beyinde miyelin kaybına bağlı koma, 

tetrapleji, locked in sendromu   (bilinç açık, motor fonksiyon yok) görülebilir. 
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HİPERNATREMİ  

Na > 150 mEq/L  

Sebepler: Aşırı su kaybı (NG aspirasyon, terleme , trakeostomi , diyare, ADH yetersizli ği, ATN).  

Aşırı Na  yüklenmesi (enteral veya parenteral). 

Bulgular : SSS bulguları  huzursuzluk, letarji, konvülsiyon ,Dehidratasyon bulguları. 

Tedavi : Su replasmanı 

 

 

 

 

 

 

HİPERKALEM İ  

K > 6 mEq/L  

Sebepler :  ABY, KBY, Addison hastalı ğı,asidozlar, masif transfüzyon  

Bulgular   

Ciddi hiperkalemia’da kardiovaskuler ve gastrointestinal sistemle sınırlı belirtiler oluşur. 

Başlıca gastrointestinal semptomlar, bulantı, kusma, kramp tarzında karın a ğrısı ve diaredir.  

EKG:  

Yüksek ve sivri T dalgaları, QRS kompleksinde geni şleme, PR uzama  

Tedavi : 

Ani K+ yükselmesinin kalpte oluşturduğu etkiyi geçici olarak suprese etmek için EKG kontrolü altında % 10 Ca 

glukonat iv olarak verilebilir.  Ayrıca K+ yı hücre içine sokmak için insülin, Bikar bonat, beta-2 agonist. Gerekirse 

dializ. Bununla birlikte kronik hiperkaleminın kesin tedavisi reçinelerin (K ayexalate)  verilmesi yoluyla olmaktadır.  
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HİPOKALEM İ  

K < 3 mEq/L Hipokalemia cerrahi hastalarda daha sık karşılaşılan bir durumdur.  

Başlıca nedenleri, Aşırı renal kayıp ,Potasyumun hücre içine girmesi  

Bulgular :  

iskelet, düz kas ve kardiak adelelerin normal kontraktilitelerini yapamamalarına bağlıdır.  

Gevşek paralizi’ye kadar ilerleyebilen halsizlik , tendon reflekslerinde azalma veya kaybolma ve paralitik ileus  

gelişebilir.  

EKG : 

T-dalgası düzle şmesi, U dalgası  

Tedavi : 

İntravenöz sıvıların litresinde 40 mEq’dan fazla potasyum bulunmamalıdır.  

EKG monitörizasyonu yapılamıyorsa saatlik infüzyon hızı da 10 mEq’ı geçmemelidir.  

Spesifik bir endikasyon yoksa oligurik hastalar ile  cerrahi travmayı izleyen ilk 24 saat’te potasyum 

verilmemelidir.  
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METABOL İK AS İDOZ (Ph <7.4, HCO3 < 24) 

Plazma bikarbonat düzeyindeki azalma ile birlikte hidrojeniyonu artışı ve pH düşüklü ğü kriterleriyle belirlenen 

durumdur.  

ANYON GAP (AÇIĞI) 

Organizmada tüm sıvı bölüklerinde (plazma, stoplazma, BOS vb) katyon miktarı anyon miktarına e şittir.  Yani net 

yük sıfırdır . Plazmada bulunan katyonlar sodyum,potasyum,magnezyum, kalsiyumdur . Plazmada bulunan anyonlar ise 

klor,bikarbonat, sülfat, fosfat,sitrat, amino asit …..vb. dir . Görüldüğügibi bir çok anyonun biyokimyasal olarak ölçümü 

mümkün de ğildir. 

Bu nedenle katyonlardan, ölçülebilen anyonlar çıkar ıldığında anyonaçı ğı (gap) denen ölçülemeyen anyonları 

temsil eden bir de ğerle kar şılaşılır. 

Anyon gap= Na+ - ([HC03-] + [Cl] formülü ile hesapl anır. Normal değeri 6-12 dir. 

 

Anyon açı ğı normal olan MAS 

HCO3 kaybı ile karakterizedirler .Bikarbonat kaybedildiği zaman eksi değerlikli iyon kaybedilmesi nedeniyle, yükü 

korumak için klor geri emilir , böylelikle Plazmadaki klor artar.   

Bu nedenle anyon gap normal kalır. 

İshal, proksimal RTA, distal RTA,  anyon açığı normal metabolik asidoz oluştururlar. 

Anyon açı ğı artmış olan MAS 

Bu durumda organizmaya laktat,ketoasidler, üremik asidler gibi dı şarıdan organizmaya fizyolojik olmayan 

ölçülemeyen asit yüklerin giri şi söz konusudur.   

Nedenleri :Şok, DM,alkol intoksikasyonu, üremi, metanol, aspirin, etilen glikol  

MAS Bulgular : Myokard depresyonu ,periferik vazodilatasyon,santral sinir sistemi baskılanması ,serum potasyumunda 

artma,takipne,Kussmaul tipi solunum. 

Kompansazyon (solunum yolu ile olur) 

Pco2 < 40 mm-Hg 
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Tedavi:  

Birincil nedenin ortadan kaldırılması 

Bikarbonat replasmanı: Vücut a ğırlığı x 0.3 x Defisit 
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METABOL İK ALKALOZ  (Ph > 7.4, HCO3 > 24 ) 

Vücutta baz fazlalığı veya hidrojeniyonu kaybına bağlı olarak pH değerinin yükselmesi durumudur. 

Sebepler : Kusma,gastrik drenaj,alkali maddelerin kullanımı,steroidler ve diüretikler ,uzamış hiperkalsemi 

Bulgular : Artmış SSS duyarlılığı, tetani (alkalozda iyonize kalsiyum azalır)  

Kompansazyon (Akci ğer ile olur) 

Pco2 > 40 mm-Hg 
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Tedavi :  

Birincil nedenin ortadan kaldırılması 

Sıvı replasmanı 

 

 

RESPİRATUAR AS İDOZ  (Ph <7.4, PCO2 > 40 ) 

Plazma karbondioksit seviyelerinde artış sonucu gelişir, CO2 atılımı azalmıştır. 

 

Sebepler: 

Temel neden alveolar ventilasyonda azalmadır . Akciğer ödemi, bronş obstrüksiyonu, atelektazi astım, KOAH. 

Kompanzasyon (Böbrek ile olur)HCO3 > 24 mEq / Tedav i: RESPİRATUAR ALKALOZ (Ph >7.4, PCO2 < 

40):anksiete 
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ÜROGENİTAL S İSTEM TÜMÖRLERİ 

BENİGN TÜMÖRLER  

 Renal Adenom (en sık)  

 Meduller Fibrom:  Çok sık görülen (otopside en sık) genellikle 0,5 cm. den küçük bir lezyondur. 

 Anjiomyolipom  : Böbrek kapsülü ve korteksinde yerleşebilen ve sarı rengi, nodüler kitle yapma eğilimi nedeniyle 

renal hücreli karsinomla karı ştırılabilen tümöral lezyondur. Tuberoskleroz  ile çok sık birliktelik gösterir.  

 

 

MAL İGN TÜMÖRLER  

Böbre ğin en sık malign tümörü “Böbrek hücreli karsinomdur ”.  

RENAL HÜCREL İ KARS İNOMA (HİPERNEFROM)  

Tubuler epitelyal hücrelerden (proksimal tüp) kaynaklanan bir adenokarsinomdur  

 

 

 

Ailevi Renal Hücreli Karsinom formları:  

1-) Otozomal dominant RHK 

2-) Von Hippel-Lindau hastalarının 

3-) Herediter Papiller CA 

Bunun dışında sigara içenlerde, analjezik nefropatisinde RHK gelişme eğilimi bildirilmiştir.  

 

 

              Evreleme  

KLİNİK EVRE  YAYILIM 

 I  Böbreğe sınırlı 

 II  Perinefrik yağ dokusu invazyonu 

 III  Bölgelesel LN met veya renal ven invazyonu  

IV  Çevre dokulara invazyon veya uzak metastaz  

 

 

Tipleri 

En sık görülen histolojik tip Clear cell tiptir.  

Granüler cell ve papiller cell tüm tipler içinde en  iyi prognozlu tiplerdir. 

Sarkomatoid tip en kötü prognozlu tiptir. 

Histolojik gradeleme çekirdek anaplazisini esas ala n Fuhrman sistemi 

Parathormon benzeri substans salgılayıp hiperparatroidi , erirtopoetin salgılayıp polisitemi , renin salgılayıp 

hipertansiyon, non-metastatik hepatik disfonksiyon  yapabilir.  
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Semptomlar : 

 Hematüri 

 Yan ağrısı 

NOT:  

met ve ret proto-onkogeni tirozin kinaz ı kodlamaktadır. Met onkogeni sinovialsarkom  mezoteliom, böbrek 

kanseri nde eksperese olabilmektedir. 

 

Tanı 

 CT-MR 

Tedavi : 

 Cerrahi 

 Radyoterapi 

 IL-2, INF-alfa, sunitinib 

WİLMS TÜMÖRÜ  

Özellikler 

Sıklık sırasıyla en sık rastlanılan anomaliler;  

genitoüriner anomaliler (%4.4), 

hemihipertrofi (%2.9)  

sporadik aniridi (%1.1.)  

Aniridi ve Wilms tümörü olanlarda kromozom 11’de de lesyon vardır.  

 

Wilms Tümörüne e şlik eden Sendromlar 

WAGR Wilms tümörü, aniridi(en sık e şlik eden anomali),  genital 

anomaliler, mental retardasyon 

Denys-Drash sendromu Hastalarda gonodal disgenezis  

(erkek psödohermafroditizmi ), nefropati, renal yetmezlik ve Wilms 

tümörü gelişimi izlenir. WT-1 geninde dominant negatif mutasyon 

bulunur. 

 

Beckwith-Wiedeman sendromu: Vücut organlarında büyüme (dil, karaciğer) hatta hemihipertrofi , 

renal medüller kist, adrenal sitomegali ve Wilms tümörü (ve diğer 

primitif tümörler) gelişimi için predispozisyon söz konusudur 
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Nefroblastomatozis Böbrekte izlenen Wilms tümörü için premalign kabül edilen bir 

lezyondur. 

 

Patolojik Özelli ği  

Kapsüllüdür ve sınırları keskin olarak belirgindir.  

Mikroskobik icelemesinde epitelyal ve stromal doku içeri ğine göre histolojik tiplendirme yapılabilir.  

Klinik Özellikleri  

Ortalama görülme ya şı 3’dür.  

En sık görülen bulgu abdominal kitledir.  

Genellikle asemptomatiktir.  

. Tanı :CT  

Komplikasyonlar 

Tanı anında %10-15 hastada akciğer tutulumu vardır.  

Wilms tümörü eritropoietin üretebilir.  

Parathormon benzeri madde üreterek hiperkalsemi yapabilir.  

Tedavi  

 İlk tedavi yaklaşımı tümör dokusunun mümkün olduğu kadar cerrahi  eksizyonudur. 

 Wilms tümörü kemoterapive radyoterapiye  hassastır. 

NOT: 

Bazı Çocukluk Ça ğı Tümörlerindeki Kromozom Anomalileri 

 

del(1P) Nöroblastom 

t (11:22) Evving sarkomu 

t (2:13) Rabdomiyosarkom 

del (11P13) Wilms tm. 

del (13Q14) Retinoblastom 

Izokromozom 17 Medulloblastom 

 

Aşağıdakilerden hangisi Beckwith-Wiedemann sendromunun tipik  bulgularından biri de ğildir ?  

A)  Makroglossi      
B)  Omfalosel 
C)  Hepatoblastom     
D)  Ağır anemi 
E)  Mikrosefali 
 
Beckwith-Wiedemann sendromuyla ilişkili major klinik özellikler a şağıda verilmiştir.  
• Doğum ağırlığı 3200 gramın üzerindedir.  
• Dil ve iç organlar büyüktür.  
• Neonatal hipoglisemi genellikle hayatın ilk gününde görülür. Hipoglisemi (ölüm nedeni olabilir). 
• Lösin duyarlılığı,  
• Strabismus,  
• Omfalosel veya büyük umblikal herni vardır 
• Diğer bulgular; mikrosefalı, kulak loplarında çentikler, diafragmatik evantrasyon, kliteromegali ve asimetri vardır. 
• Hepatoblastom ile birlikte Beckwith-Wiedemann Sendromu  ve hemihipertrofi görülebilir. 
Bu sendromda ağır anemi değil aksine özellikle yenidoğan döneminde polisitemi görülebilir. 

(Cevap D) 

 

 

 

 

MESANE 
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TRANSİSYONEL HÜCREL İ KARS İNOM  

Etyoloji : Benzidin, beta- naftilamin içeren anilin boyaları ,Triptofan metabolizması anormallikleri,Sigara ,Siklofosfamid 

,Analjezik nefropatisi ,Şiztozomiazis (aslında squamöz cell CA‛yı daha sık yapar) .En sık mesanede olursa da böbrekte 

pelvikalisyel  sistemtede görülebilir. 

 

MESANE KANSER İ 

Semptom 

Ağrısız-total-gross-pıhtılı hematüri  esas bulgulardır. 

 Kesin tanı;  

sistoskopi ve biopsi ile konur. (En sık trigon  yerleşimlidir) 

 

Tedavi :  

karsinoma insitu evre 0 dır ve tedavide TUR (trans üretral rezeksiyon) + intrakaviter tedavi uygulanır .  

İntra kaviter immünoterapi:   

BCG (mykobakterium bovisin atenüe edilmiş formu) ile %70 remisyon sağlanır (en etkili).  

BCG tam rezeke edilmemiş tümörün rekürrens proflaksisinde de kullanılır, haftada bir , 6 hafta yapılır ve nüks oranını 

en fazla dü şüren tedavidir.  

Mesane Tümörünün Cerrahi Evrelemesi  

Evre O : Mukozaya sınırlı tutulum  

Evre A : Lamina propria İnvazyonu  

Evre B : Muskuler tabaka invazyonu  

Evre C :  Perivezikal infiltrasyon  

Evre D :  Metastaz  

 

PROSTAT 

Prostatik üretra çevresinde yerleşmiş çok sayıda birleşik tübüloalveoler bez içeren bir organdır. Salgı yapan bölümleri 

prizmatik ya da yalancı çok katlı prizmatik hücrelerle döşeli olan organın stroması damardan zengin fibroelastik bir bağ dokusu 

içerir. Sütümsü,  enzim içeren hafif asidik bir salgısı vardır.  

Asid fosfataz barındırır. Prostat salgısının H & E ile pembe renkli boyanmasına corpora amilacea denir. 

Prostat sıvısında bulunan PSA, 30 KD ağırlığında serin proteaz  aktivitesi olan proteindir. Spermi inhibe eden 

semenogelin  adındaki maddeyi yıkarak, sperm motilitesini artırır. 
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PROSTAT KANSER İ  

Prostat Zonları:  

1-Periferik zon → prostat CA nın %60-70’i buradan gelişir 

2-Santral zon → prostat CA gelişebilir. 

3-Transizyonel zon → BPH gelişir 

 

Prostat CA 

en sık periferal sonra santral ve transisyonel bölü mden köken alır.  

60 yaş üzeri erkeklerin en sık kanseridir.  

%95 asiner tipte adenokarsinomdur .  

Etyoloji;  hormonal; primer sorumlu androjenlerdir.   kurşun, kadmiyum , torotrast (radyoopak) gibi maddelerle ilişkilidir .  prostat 

taş ve enfeksionları ile ilişkilidir  

 

Semptomlar;  

 İnfravezikal obstrüksiyon semptomları; idrar akım hızında azalma, kesik kesik idrar yapma, damla damla veya spiral 

idrar yapma . Prostatizm semptomları; pollaküri, noktüri , Rezidü idrar semp tomları; pyüri-hematüri (inisial, terminal, total 

olabilir), glob vezikale veya  

 VUR’a bağlı bilateral üreterohidronefroz → KBY bulguları , Hemospermi ,Metastaz semptomları; şiddetli kemik ağrıları  

 

Bulgular ; 

Rektal tuşe ilk yapılacak iştir ve tuşede asimetri ve taş sertli ği vardır , immobildir.  

PSA, PAP (prostatik asit fosfataz) ve ALP yükselir.   

PSA prostat asini epitelinden salgılanır, yüksekli ği prostata spesifiktir ancak prostat kanserine spes ifik 

değildir. PSA nın proteaz özelli ği vardır. BPH ve prostatit de daha az da olsa artar . 

Prostat kanserli hastaların %25inde normaldir, ancak yinede en spesifik markırdır. PSA 4mg/mlden fazla ise 

şüphelenilir  ve biopsi gerekir. Metastazda  PSA yüksekliği daha belirgindir, takipte önemlidir.  

Free PSA nın, total PSA ya  yüzdesi malign ve beningn  olayları ayırmada daha önemlidir. % 25 altındaki vakalarda 

% 95 kanser görülmektedir. 

PAP tümör hücreleri kapsülü geçince yükselir.ALP  k emik metastazı varsa yükselir.  

TRUS (transrektal USG) ile de ğerlendirme ve biopsi kesin tanı koydurur. 

Patoloji;  

 asiner tip en iyi, duktal tip en kötü prognozludur .  

 Periferal sinir invazyonu en diagnostik bulgudur.  

Prognoz ; 

 Evre ve Grade ile belirlenir  

 

Gradeleme ;  

Gleason skoru ile belirlenir, en dü şük ve en yüksek gradeli bölgelerin toplamıdır v e skor 5’in üzerindeyse 

prognoz kötüdür.  

Evreleme ; 

A-insidental yakalanır (herhangi bir prostat cerrahisi patoloji raporudur) 

B-prostata limitli 

C-kapsül invazyonu var (minimal invaziv) 

D-kapsül dışına -rektuma-invazyonu var (lokal invazyon) 

 Yayılım ;  

direk invazyon (rektuma %8)  

lenfojen (ilk obtrator lenf nodlarına yayılım)  



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E                                       
 
   

 

85 

hematojen  (kemiğe yayılım özellikle lomber vertebra (en sık)  , pelvis, sternum, kranium’ adır, sintigrafi  ile 

değerlendirilir, %80’i osteoblastik , %20’si osteolitikdir)  

 

Tedavi ;  

Radikal prostatektom 

metastatik prostat kanserinde orşiektomi , hormonaterapi  yapılır. 

Korunma 

 Finasterid : 5 alfa reduktaz enzim inhibisyonu DHT yi azaltarak prostat ca yı % 25 azaltmakta 

Hormonaterapi  

 androjen reseptör blokeri flutamid-bikalutamid ile yapılır  

 Finasterid (5-alfa redeuktaz inhibitörü) 

 GnRH agonistleri farmakolojik kastrasyon yapar 

BENİNGN PROSTAT HİPERPLAZ İSİ  

50 yaş sonrası erkekte görülen en sık üroloji hastalığıdır,  

yaşa ve androjen salınımına bağlı glandüler ve veya fibromuskuler elementlerin hiperplazidir (patoloji; 

fibromyoadenom dur).  

BPH, Tranzisyonel zondan gelişir (kanser ise en sık periferik zondan gelişir).   

Semptomlar (prostatizm):  

1-İrritativ semptomlar:  

BPH’nın ileri döneminde hastaların %50-80 ‘inde görülür, bunlar; noktüri-pollaküri  dir.  

2-İnfravezikal obstrüktif semptomlar:  

İdrar kalibresinde ve akımında-projeksionunda azalma (üroflowmetre de tespit edilir ve en sık obsttrüktif semptomdur), 

İdrar başlama ve bitiminde güçlük, ,  

3- geç dönem-dekompanze evre semptomları:  

Glob vezikale  

taşma inkontinansı  

ileri dönemde VUR (bilateral hidroüreteronefroz ve renal yetmezlik gelişir)   

Tanı:Tuşe (ilk yapılacaki ştir) elastik ve büyümü ş prostat vardır  

TRUSG 

Tedavi:  

α1 blokerler (prazosin, doksozosin, terazosin-tamsulosin) obstrüksionu azaltır.  

finasteride  

Cerrahi endikasyonlar; üriner retansion (rezidü idr ar 100cc den fazla), tekrarlayan enfeksion,  

 üremi ve dilatasyon (hidroüreteronefroz),  

Yöntem : 

Transüretral prostatektomi (TURP en fazla tercih edilen yöntemdir)  

açık prostatektomi yapılır  

Komplikasyon 

TUR’un en önemli komplikasyonu distile su kullanılı mına bağlı su entoksikasyonu: Hipervolemi,hiponatremi, 

beyin ödemi dir. Hipertansion, bulantı-kusma, konfüzyon-koma görülür .  retrograd ejekülasyon (en sık%70-80   

 

BÖBREK TA ŞLARI 

Etiyoloji ve birlikte bulunan durumlar: Hiperparatiroidizm,Distal renal tübüler asidoz  ,Aşırı oksalat diyeti ,Vitamin C 

alışkanlığı ,Etilen glikol intoksikasyonu,Hiperkalsemi,Hiperürisemi (gut hastalığı),Sistinüri 

Taş kimyası 

1-Kalsiyum Oxalat (En sık)  

2-Kalsiyum Fosfat 

3-Strüvit taşları (Magnezyum amonyum fosfat): Üreaz salgılayan bakterilere bağlı (Proteus) oluşan enfeksiyoniar idrar alkali hale 

getirir. Alkali ortamda olu şurlar.   
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Klinik:  asemptomatik taş düşürmeler , hematüri , pollaküri veya dizüri , abdominal ağrı, tenezm veya rektal ağrı ,bulantı/kusma 

, renal kolik ile birlikte inguinal ligamente, üret ra, labialara veya testislere yansıyan a ğrı , enfeksiyon  

Tanı :ADBG,En sensitif BT.IVP-USG( Komplikasyonu göstermek için yapılır (hidronefroz ) 

 

Radyolojik görünümleri  

Opak taşlar :  kalsiyum oksalat , kalsiyum fosfat , strüvit (enfeksiyona bağlı) 

semiopak :sistin 

lüsent (non-opak) :ürat ,ksantin,orotik asit 

Tedavi :5 mm üzerindeki ta şlar üretere geçemez. ESWL  yapılır. ESWL öncesi kırılan taşların  obstruksiyon yapmasını  

önlemek için (taş yolu) doble j katater takılmalıdır. 

 

 

 

TESTİS TÜMÖRLERİ 

Özellikler: %95’i germ hücrelidir. %5 non-germ hücrelidir. 

Germ Hücreli Tümörler 

Seminom  (% 35):  

En sık bilateral testis tümörüdür.   

Testis seminomları için ideal yaş 25-50 arasıdır.  

Mikroskobik olarak sınırları belirgin, glikojenden zengin (PAS +), berrak stoplazmalı, yuvarlak çekirdekli ve nükleolü 

belirgin olan büyük üniform hücrelerden oluşur.  

İlk metastaz paraaortik abdominallenf nodlarınadır. Hematojen metastaz nadirdir; en sık hematojen metastaz akciğere 

gerçekleşir.  

Seminomda tanı için kullanılabilecek serolojik bir marker yoktur. Radyoterapiye duyarlıdır; tümör cerrahi olarak 

çıkarılır ve radyoterapi + kemoterapi uygulanırsa %90'ln üstünde kür sağlanır.  

Tümör hücrelerinin membranıarında PLAP (plasental alkalen fosfataz) pozitifliği karakteristiktir. 

Embriyonel hücreli kanser ( %20) 

20-30 yaşlarında, seminoma göre agresif seyirli bir tümördürMakroskobik olarak hemorajik - nekrotizan bir kitle olması 

non-seminamatöz tümörler için tipiktir. 

Embriyonel karsinamlar diğer germ hücreli neoplazilerle bir arada bulunma eğilimindedirler. Seminom dışı en sık 

izlenen testis tümörleri teratokarsinomların komponentlerinden birisi embriyonel karsinamdur. 

 

Teratom (%5) 

Pür teratomun üç varyantı vardır: 

Matur teratom tam diferansiye olmuş bir ya da bir-kaç germ yaprağı dokuları içerir (nöral doku, kartilaj, yağ dokusu, 

kemik, epitel). Düzensiz bir tarzda bir araya gelirler. Sıklıkla infant ve çocuklarda izlenir ve sıklıkla benign seyiryidirİmmatür 

teratomlar ise fetal dokulara benzer üç germ yaprağına ait immatür somatik elemanlar içerir. Habis formdadır.. Genelde 

skuamoz hücreli karsinam (en sık) ve adenokarsinam teratom içinde saptanır. 

Erkek testis teratamlarında prognozu belirleyen en önemli veri hastanın yaşıdır.  

Koryokarsinom (%1):  

Pluripotansiyal germ hücreli trofo-blastik diferansiyasyon gösteren tümörlerdir. Primer tümörler genelde küçük (sıklıkla 

testiste büyümeye neden olmazlar), palpe edilemeyen lezyonlardır, hızlı ve yaygın metastaz yapma (özellikle kan yolu ile 

akciğerlere) eğilimindedir (metastazlar sıklıkla ilk klinik bulguyu verir). 

Makroskobik olarak tümörde geniş kanama ve nekroz çok sık saptanır (non-seminamatöz tümörler içinde dahi bu 

özelliği en belirgin alanıdır). 
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Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan, erk en dönemde hematojen metastaz yapabilen  

      aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Leydig hücreli tümör  

B) Seminom  

C) Koryokarsinom  

D) Teratokarsinom  

E) Embriyonal karsinom  

(CEVAP C)  

 

Miks hücreli (teratokarsinom) (% 40): Teratom+embriyonel kanser 

 

Yolk sak ( Endodermal sinus Tm) : 

4 yaş ve daha küçük çocukların en sık rastlanan testis  

Yolk-sac tümörü, endodermal sinus yönünde farklılaşmış bir tümördür. Tipik olarak hızlı büyür ve iyi sınırlı kitleler 

oluşturur; tümör sıklıkla hemorajik ve nekrozedir.Tümür içinde sıklıkla Eozinofilik hiyalin globüllerle saptanır. Ayırt edici 

bulgularından biri primitif glomerüle benzeyen Schiller-Ouval cisimcikleriunin görülmesidir. 

Tümör hücrelerinin sitoplazmalarında eozinofilik hyalen globüller izlenir ki bunların sıklıkla immunohistokimyasal 

olarak α-fetoprotein ve α 1-antitripsin içerdikleri gösterilebilir. 

 

Non-Germ Hücreli 

Leyding hücreli tümör 

Sıklıkla androjen üretir, nadiren östrojen (bu olgularda ilk klinik bulgu jinekomasti olabilir) Aşırı androjen üretimi 

prematür puberte ve makrogenitosomia izlenir.Erkekte pubertaprekoksa en sık neden olan tümörlerdir. Leydig hücreli tümörler, 

testis stromasının bir tümörüdür. 

Sitoplazmada lipid granülleri veya lipofuksin ve daha karakteristik olarak rod benzeri kristaller (Reinke kristalleri) 

%25 izlenir 

Sertoli hücreli tümör (Androblastom) 

Östrojen ya da androjen üretebilir.  

Testiküler lenfoma 

Primer testis tümörü değilse de 60 yaş üzeri erkeklerin en sık testis tümörüdür. Sıklıkla B hücreli; difüz büyük hücreli 

NHL saptanır 

Klinik :Testis tümörleri için tipik klinik a ğrısız skrotal şişliktir. Tümörün yaptığı orşit ve tümör içine kanama nedeniyle %20 

vaka akut ağrı ile başvurur.En sık metastaz AC’lerdedir. Lenfatik ile paraaortik  lenf bezlerine yayılır. 

Tanı:Testis tümöründen biyopsi alınmaz, skrotal ve lenfatik kontaminasyon yapılır.  

Tedavi : 

 Orşiektomi 

 

TESTİS TORSİYONU 

Testisin kordon yapılarının testisin beslenmesini bozacak kadar dönmesidir. Şiddetli testiküler ağrı olur. Ödem ve 

eritem gelişir. Olay başladıktan sonraki 12 saat içinde detorsiyone edilenlerde fonksiyonların düzelmesi büyük oranda 

gerçekleşir.  

Ayırıcı tanıda özellikle akut orşit ile karışır. Ayrıca testis eklerinin (apendix testis) torsiyonu da 
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benzer klinik tablo ile karşımıza gelir. Ayırıcı tanıda karışabilir. Klinik önemi yoktur. Tanı için ilk yapılacak tetkik Doppler USG’dir. 

En yararlı tetkik sintigrafîdir. Tedavi testisin detorsiyonu ve tekrarlamasını engellemek için tespitlenmesidir. 
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