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ÖNSÖZ
Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) olarak yurt içi ve yurt dışı bağlantılı bilimsel
düzeyi yüksek kongre ve toplantılar düzenlemekteyiz. Bunlardan birisi de hepatoloji
okullarımız. Bildiğiniz gibi en son 8. hepatoloji okulu pandemi başlamadan hemen önce
yüz yüze yapılmıştı. Bu yıl 9. Hepatoloji Okulunu 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında,
ülkemizin en güzel köşelerinden, İzmir Çeşme’de Radison Blue Otel’de, yüz yüze
yapmayı planlamaktayız.
9. Hepatoloji Okulumuz ‘’Akut Karaciğer yetmezliği ve Karaciğer transplantasyonu’’
konularını ele alacaktır. Burada akut karaciğer yetmezliği ve özellikle karaciğer
transplantasyonu konularının detaylı bir şekilde anlatılıp tartışılması planlanmaktadır.
Hepatoloji okullarımızın hedef kitlesi özellikle uzman hekimlerimiz ve gastroenteroloji
uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımız olacaktır. Ama sonuçta bu bir okul ve tüm
meslektaşlarımızın öğreneceği yenilikler olacaktır.
Konuların düzenleme kurulumuz tarafından titizlikle seçilmesi ve konusunda uzman
hocalarımız tarafından sunulması planlanmaktadır. Ayrıca genç arkadaşlarımızın olgu
sunumları ile aktif olarak toplantımıza katılması planlanmaktadır.
9. Hepatoloji okulunda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla
Okul Müdürü
Prof. Dr. Mesut Akarsu

TKAD Başkanı
Prof. Dr. Fulya Günşar

DERNEK YÖNETİM KURULU
Başkan
Fulya Günşar
2. Başkan
Mesut Akarsu
Genel Sekreter
Levent Doğanay
Sayman ve Araştırma Sekreteri
Murat Akyıldız
Üyeler
Zeki Karasu
Sabahattin Kaymakoğlu
Ramazan İdilman

OKUL DÜZENLEME KURULU
Okul Müdürü
Mesut Akarsu
Murat Aladağ
İlker Turan
Gökhan Kabaçam
Suna Yapalı
Genco Gençdal
Nilay Danış

POSTER
BİLDİRİLERİ

[PS-01]
Nadir Bir Akut Karaciğer Yetmezliği Nedeni: Ekstazi
Fatma İlknur Varol1, Yeşim Demirkıran Öztürk2, Emine Şamdancı3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji BD. Malatya
AMAÇ: Akut Karaciğer Yetmezliği (AKY); önceden herhangi bir karaciğer hastalığı bulunmaksızın
karaciğer fonksiyonlarının aniden bozulmasıyla karakterize, hepatik ensefalopatinin eşlik ettiği ya da
etmediği, potansiyel olarak geri dönüşümlü olabilen, ancak mortalitesi oldukça yüksek olan bir klinik
durumdur. Virüsler ve ilaçlar etiyolojik faktörlerin büyük bir kısmını oluşturur. Ülkemizde ise ilk sırada
hepatit virüsleri, ikinci sırada ise toksinler ve ilaçlar yer almaktadır. Ekstazi olarak bilinen NMDA
tabletten bir adet alım sonrası akut hepatit ile başvuran takibinde akut karaciğer yetmezliği gelişen
bir
olgu
sunacağız.
GEREÇ VE YÖNTEM: On yedi yaşındaki erkek hasta yaklaşık 1 hafta öncesinde başlayan gözlerinde
ve tüm vücudunda sararma, yaklaşık 2 gündür eşlik eden karın ağrısı şikayeti ile dış merkeze
başvurmuş. Hastanın tetkiklerinde AST:950U/L, ALT:1688 U/L,GGT:77 U/L, TBil:12.6 mg/dl, DBil:10
mg/dl gelmesi üzerine hasta kliniğimize yönlendirilmiş. Hastanın hikayesinde mantar yeme, herhangi
bir ilaç ya da toksik madde alımı öyküsü yoktu. Hastamızın öz geçmişinde, soy geçmişinde özellik
yoktu. Fizik muayenesinde; Ateş:36,7C⁰, Nabız:77/dk, TA:95/45mmHg, Solunum sayısı:20/dk,
vücut ağırlığı:51 kg(3p), boy:172cm(25-50 p), bilinci açık, genel durumu orta, karaciğer kot altından
6 cm ele geliyordu ve splenomegali yoktu. Tam kan sayımında WBC:6,9/L, HB:13,6 g/dL, PLT:182
109/L, Biyokimyasında AST:769U/L, ALT:1374U/L, GGT:72U/L, ALP:159U/L, T.Bil:11,6mg/dl,
D.Bil:8,1mg/dl, Amonyak:94µg/dl, INR:1,18 tespit edildi. İdrar stick toksik madde testinde
amfetamin pozitif olarak geldi. Hasta tekrar sorgulandığında şikayetlerinden bir hafta önce ekstazi
denilen haptan bir adet aldığı öğrenildi. Toksik hepatit düşünülen hastaya asetil sistein infüzyonu
başlandı.
Takiplerinde
hastanın
AST:1288U/L,
ALT:1411U/L,
GGT:72U/L,
ALP:159U/L,
T.Bil:12.5mg/dl, D.Bil:9,1mg/dl, Amonyak:145µg/dl, INR:2 olan hastaya plazmaferez tedavisi
başlandı. Karaciğer biyopsisinde eozinofil lökositlerin eşlik ettiği yoğun portal inflamasyon ve
hepatositlerde yaygın hidropik dejenerasyonla toksik hepatit olarak yorumlandı (Resim1,2). Destek
tedavisi sonrası genel durumu düzelen ve karaciğer fonksiyon testleri normale gelen hasta taburcu
edildi.
SONUÇ: Akut hepatit tablosunda gelen her adölesan hastada hikayede mutlaka madde alımını
sorgulamak gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: adölesan, akut karaciğer yetmezliği, ektazi
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[PS-02]
Otoimmun Hepatit ve Aplastik Anemi Nadir Birlikteliği
Meltem Gümüş1, Reyhan Gümüştekin1, Anna Carina Ergani1, Ayşe Şimşek2, Hüseyin Tokgöz2, Halil
Haldun Emiroğlu1
1
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Konya, Türkiye.
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye.
AMAÇ: Hepatit ile ilişkili aplastik anemi, hastaların bir akut hepatit epizodundan sonra şiddetli
pansitopeni ile başvurduğu,aplastik aneminin nadir bir çeşididir.Hepatit, akut ve şiddetli, hatta
fulminan olabilir; kendini sınırlayan veya kronik olabilir.Burada, otoimmün hepatit sonrası aplastik
anemi gelişen çocuk hastayı sunuyoruz.
GEREÇ VE YÖNTEM: 17 yaşında, erkek hasta, karın ağrısı, sarılık, şikayetleri nedeniyle
başvurduğunda
yapılan
tetkiklerinde
FM'de
skleralarda
sarılık,palmar
eritem,
laboratuartetkiklerinde;AST:1685U/L,ALT:1011U/L,ALP:246U/L,GGT:157U/L T.Bil:3.9, DBil:2.8.
lökosit4100, hb15.8, plt 228.000, ASMA:negatif, ANA:negatif,AMA:negatif, LKM-1:negatif,
Hepatotrop ve non-hepatotrop virüsler(-), tiroid fonksiyonları:Normal, IgG:1400 mg/dL,
C3:0.93(normal), C4:0.28(normal), INR1.5.Karaciğer biyopsisinde periportal rozet formasyonu,
portal alanlarda orta şiddette iltihabi hücre infiltrasyonu, fokal emperipolezis, portal alanların
%50'sinden az olmak üzere piecemeal nekroz görülmesi üzerine otoimmun hepatit olarak
değerlendirildi, teroid ve UDCA tedavileri başlandı.Tedavi öncesi lökopeni olan hastada idame tedavisi
için azatiopürin başlandı ve dört ay sonra bisitopeni gelişti(lökosit 2200, trombosit
64000).Azatiopürin tedavisi kesilerek kemik iliği biyopsisi yapıldı,Hiposellüler kemik iliği zemininde
daha olgun küçük lenfositler, normoblastik eritroid elemanlar görüldü.Granülositer serinin daha
ziyade erken elemanları görülmüş olup, distal elemanlar daha az oranda görüldü.Steroid tedavisi ile
transaminaz ve bilirubin düzeyleri düştü,bisitopeni sebat etti.6 aylık takibinde bisitopeni devam
etmekte olup,son dönemde pansitopeni gelişti,transaminaz,ALP,GGT ve bilirubin düzeyleri normal,
sedim34mm/h ve IgG1320 olup izlenmektedir.Olgumuzda immunsupresif tedaviye yanıt
alınamaması nedeniyle KİT planlanmaktadır.
SONUÇ: Edinilmiş aplastik anemi(AA), tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen nadir ve ciddi bir
hastalıktır.Edinilmiş şiddetli AA vakalarının çoğu, bilinen herhangi bir neden ile ilişkili değildir ve bu
nedenle idiyopatik olarak sınıflandırılır.Bununla birlikte, hastaların %10’undan daha az bir oranda,
çoğunlukla genç erkeklerde, akut hepatit epizodunu takiben haftalar ila aylar sonra sitopeni gelişir
ve buna hepatitle ilişkili AA denir.Patogenezinde, immunsupresif tedaviye yanıt olması nedeniyle
otoimmunitenin etkili olduğu bildirilmiştir.Hepatit;aminotransferazlarda belirgin yükselme ve konjuge
hiperbilirubinemi ile karakterizedir, ancak histomorfolojik özellikleri iyi bilinmemektedir. Genellikle
hepatitin seyri iyi olsada, takip eden aplazi tedavi edilmezse genellikle ölümcüldür. Potansiyel olarak
ölümcül olan bu hastalığın erken tanınması için, otoimmun hepatit tanılı hastalarda takipte sitopeni
geliştiği durumda akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Aplastik anemi, Çocuk, Karaciğer yetmezliği, Otoimmun Hepatit

[PS-03]
Düzensiz antiviral profilaksi alan KLL tanılı olguda Rituksimab ve Bendamustin
ilişkili HBV reaktivasyonu
Fatih Eren, Mehmet Kürşad Keskin, Selcan Cesur, Selim Gürel, Murat Kıyıcı
Bursa Uludağ Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
AMAÇ: Hepatit B virüsü (HBV) reaktivasyonu, antikanser tedavi gibi immünosupresif tedavi gören
HBsAg veya Anti-HBc pozitif olan hastalarda gözlenebilmektedir. Mevcut kılavuzlar, antikanser tedavi
rejiminin kesilmesinden sonra 12 aya kadar antiviral profilaksinin sürdürülmesini önermektedir.
Olgu: 60 yaşında kadın hasta 2 yıl önce evre 2 KLL tanısı almış ve tedavisiz izleme alınmış. Takibinde
KLL evre 3 e ilerlemesi nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce rituksimab ve bendamustin tedavisi başlanmış.
HBsAg negatif, anti-HBC total pozitif ve HBV-DNA negatif saptanmış. Anti-HBC pozitif olması
nedeniylea profilaktik olarak tenofovir disoproksil fumarat (TDF) başlanmış. Rituksimab 2. küründe
anafilaktik reaksiyon gelişmesi nedeniyle kesilmiş ve tedaviye sadece bendamustin ile devam edilmiş.
TDF’i tolere edememesi nedeniyle tenofovir alefenamide (TAF) geçilmiş. 6 kür bendamustin alan
hasta antiviral tedaviyi düzenli kullanmamış. En son tedavisini 5 ay önce almış. Tedavi bitiminden 3
ay sonra HBsAg si pozitifleşmiş olup, 5 ay sonra bulantı ve halsizlik şikayeti ile başvurdu. ALT 2122
IU/L, Total Bilirubin: 2.05 mg/dL, INR: 1.55 olarak saptanan hasta HBV reaktivasyonu ve fulminan
hepatit ön tanısı ile yatırılarak takibe alındı. Hidrasyon başlandı ve TAF tedavisine devam edildi. HBVDNA 21.302.249 IU/mL saptandı. Hastanın takibinde ALT ve bilirubin değerleri geriledi ve taburcu
edildi.
SONUÇ: HBV reaktivasyonu (HBVr) riski özellikle hematolojik veya solid organ maligniteleri için
rituksimab gibi B hücre deplase eden ajan tedavisi alan hastalarda yüksektir. Bu nedenle, HBVr riskini
azaltmak için bu hastalarda HBV serolojik belirteçleri ile tarama ve nükleos(t)id analogları ile
profilaktik antiviral tedavi gerekmektedir. Hastamız kısa süreli rituksimab tedavisi almış, sonrasında
bendamustin ile tedaviye devam etmiştir. Bendamustin monoterapisi altında da HBVr gelişen vakalar
bildirilmiştir. Hastanın antiviral profilaksiye düzenli devam etmesi ve immünsupressif tedavi
tamamlandıktan sonra da profilaksinin devamı ve takiplerinin yapılması önem arz etmektedir.
Hastamızda antiviral tedaviye yanıt alınmış olmakla birlikte tedavi yanıtı olmayan hastalarda altta
yatan hematolojik malignite nedeniyle karaciğer transplantasyonu da güçleşebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: HBV reaktivasyonu, rituksimab, bendamustin, KLL

[PS-04]
Akut Kolesistit Tanısı Konulan Akut Hepatit B: Olgu Sunumu
Elif Yorulmaz1, Hatice Sehle Yeşilkaya2, Gökhan İpek2, Faik Özel3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
İstanbul
3Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bilecik
AMAÇ: Akut hepatit B enfeksiyonu asemptomatik olabileceği gibi bulantı-kusma, halsizlik, sarılık gibi
semptomlar ve kolestatik enzim yüksekliğine neden olan şiddetli hepatit tablosu ile seyredebilir. Bu
yazıda, güncel seroloji görülmeden akut kolesistit ön tanısı ile takibe alınan, akut hepatit B
enfeksiyonu
tanısı
alan
bir
vakayı
sunmayı
amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 49 yaşında erkek hasta karın ağrısı şikâyeti ile acil servise başvurmuş.
Labaratuvar incelemesinde; ALT:1563 U/L AST:1069 U/L ALP:321 U/L GGT:511 U/L, Total
bilirubin:18,1 mg/dl, direk bilirubin:13,2 mg/dl ve Abdominal ultrasonografisinde safra kesesinde
multipl milimetrik taşları saptanan hasta genel cerrahi servisine yatışı yapılmış. Özgeçmişinde 2 yıldır
kontrolsüz hipertansiyonu mevcuttu. Soygeçmişinde ve alışkanlıklarında özellik yoktu. Fizik
muayenede cilt ikterik görünümdeydi ve sağ üst kadranda palpasyon ile hassasiyet tespit edildi. MR
kolanjiyopankreatografisinde karaciğerin kraniokaudal uzunluğu 19 cm, dalak kraniokaudal uzunluğu
16 cm, safra kesesi lümeninde multipl kalküller ve karaciğer hilusu pankreas başı komşuluğunda
büyüğü 14 mm çapında lenf nodları izlendi. Hastanın 3 ay önce bakılan viral serolojisinin negatif
olması üzerine tekrarlanan güncel tetkiklerinde HBsAg (+), Anti-HBs (-), Anti-HBc IgM (+), AntiHBcIgG (-), HbeAg (-), Anti HbeAg (+), delta antikoru (-) ve HBV-DNA: 4.760.000 IU/ml saptandı.
INR düzeyi 1.5 olması nedeniyle karaciğer biyopsisi yapılamadı. Entekavir 0.5 mg 1x1 tedavisi
başlandı. 40 gün serviste Akut Hepatit B tanısı ile takip edilen, takibinde hemogramı stabil seyreden,
ALT:19 U/L, AST:14 U/L, ALP:61 U/L GGT:31, U/L, total bilirubin:2.92 mg/dl, direk bilirubin:2.56
mg/dl’ye gerileyen hasta Entekavir 0,5mg/gün 1x1 tedavisi ile ayaktan takip edilmek üzere taburcu
edildi.
SONUÇ: Akut hepatit B enfeksiyonu kolestatik enzim yüksekliği ile seyreden diğer hastalıklarla
benzer klinik tabloya ve laboratuvar bulgularına neden olabileceği için operasyon veya girişimsel
işlemlerden önce güncel seroloji bakılması erken tanı ve tedavi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Akut hepatit B, Akut Kolesistit, Güncel seroloji

[PS-05]
Covid-19 enfeksiyonu sonrası JAK-2 mutasyonu zemininde gelişen bir portal ven
trombozu; olgu sunumu
Aslı Uğur1, Ömer Burçak Binicier2, Hale Bülbül3, Gözde Derviş Hakim2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Dahiliye Anabilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
3S.B.Ü. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İzmir
AMAÇ: Covid-19 enfeksiyonu sonrası erken ve geç dönemde farklı trombotik hadiselerin gelişebildiği
aşikardır. Bu hadiseler tek başına enfeksiyona bağlı olabildiği gibi, tromboza yatkınlığı bilinen farklı
hematolojik, romatolojik ya da otoimmün hastalıkların zemininde de gelişebilmektedir. Burada,
bilinen komorbid hastalığı olmayan ve yakın dönemde Covid-19 enfeksiyonu geçiren genç bir hastada
JAK2 mutasyonu zemininde gelişen portal ven trombozunu sunuyoruz.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 33 yaşında erkek hasta 1 aydır
süregelen müphem karın ağrısı ve son iki gündür gelişen siyah renkli dışkılama ve kanlı kusma
şikayetleri ile acil servise başvurdu. Hastanın covid-19 enfeksiyonu esnasında favipravir haricinde
ilaç kullanımı olmamış,akciğer tutulum semptomları yokmuş ve evde izolasyon ile izlenmiş.
Başvurusunda hemoglobini 11.2 g/dl ölçülen hastada trombosit ve lökosit sayımı diğer laboratuar
değerleri normal sınırlarda izlendi. Hasta yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopisinde;
fundusdan korpusa doğru uzanan varisleri izlendi. Olası splenik ve portal ven trombozu yönelik
yapılan portal doppler usg’da subakut portal ven trombozu saptandı. Tromboza yatkınlık açısından
istenen tetkiklerinde JAK2 V617F mutasyonu %6,9 oranında pozitif saptanan hastada ön planda JAK2
mutasyon zemininde geçirilen Covid-19 enfeksiyonunun bağlı portal ven trombozu geliştiği
düşünüldü. Hastaya antikoagülan tedavi başlandı ve girişimsel radyoloji tarafından mekanik
trombektomi
önerildi.
Hasta
tedavi
red
ile
hastaneden
ayrıldı.
SONUÇ: Covid-19 enfeksiyonunun tromboz riskini arttırdığı aşikâr olmakla birlikte, tromboza eğilimi
arttırma ihtimali olan hastalıkların da araştırılması hastalar için hayati önem arz etmektedir. Mevcut
olguda altta yatan JAK2 mutasyonu saptanması ile hastanın hematoloji klinik gözleminde yer
almasına katkıda bulunuldu.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Portal Ven trombozu, JAK2 mutasyonu

[PS-06]
Sarılık etiyolojisinde nadir rastlanan bir tanı: Leptospiroz olgu sunumu
Ayşe Ekdal1, Aslı Uğur1, Sevil Özer Sarı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Dahiliye Anabilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
AMAÇ: Sarılık, gastroenterolojik aciller arasında yer alan, etiyolojide karaciğer, safra yolları ve
pankreas hastalıkları yanısıra sistemik enfeksiyöz ve hematolojik hastalıkların da akılda tutulması
gereken bir tablodur. Bu olgumuzda hiperbilirubineminin nadir rastlanan bir nedenini vaka olarak
sunmaktayız.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bilinen hastalık öyküsü ve ilaç kullanımı olmayan, göçmen statüsündeki 20
yaşında kadın hasta; karın ağrısı, bulantı, kusma, gözlerde sararma şikayeti ile acil servise başvurdu.
Başvuru anında vital bulguları stabildi. Hastanın skleraları ve cildi ikterik, batın muayenesi olağan
değerlendirildi. Laboratuarında total bilirubin:13,5 mg/dL direkt bilirubin:8,3 mg/dL AST:274 U/L
ALT:1350 U/L’ydi. Hemogramında patolojik değer saptanmadı. INR:1,49 (hafif uzamış) olarak izlendi.
Hasta sarılık etyolojisi açısından ileri tetkik ve tedavi için gastroenteroloji kliniğine yatırıldı. Hepatik
otoimmün panel ve viral panel gönderildi. Otoimmun markırlar negatifti. Hepatit A,B ve C ile ilgili
patoloji saptanmadı. HSV-1 IgM, HSV-2 IgM, EBV IgM, Toxoplazma IgM, Rubella IgM pozitifliği
saptandı. Mikrobiyoloji laboratuarı ve Enfeksiyon hastalıkları tarafından bu durum çapraz reaksiyon
olarak değerlendirildi. Görüntülemelerinde karaciğer ve dalak normalden büyük,ekojeniteleri artmış,
hiluslarında reaktif lenf nodları izlendi. İntrahepatik-ekstrahepatik safra yolları ve pankreas parankimi
normaldi.
BULGULAR: Akut faz reaktanlarında anlamlı yükseliş yoktu ancak hastanın takiplerinde nötropeni
gelişti. Hematoloji tarafından enfeksiyona sekonder düşünüldü. Hastanın Türkiye’ye yakın zamanda
Suriye’den kaçak olarak girdiği ve hijyenik olmayan yerlerde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Bu
nedenle halk sağlığı laboratuarına bulaşıcı enfeksiyöz hastalıkların araştırılması için kan örnekleri
gönderildi. Halk sağlığı tarafından Leptospira icterohaemorrhagiae 1/100 oranında pozitif saptandığı
bildirildi. Enfeksiyon hastalıklarına danışılan hastaya piperasilin-tazobaktam başlandı. Antibiyotik
sonrası 5. günde nötropenisi, karaciğer fonksiyon testleri ve kliniği düzelen hasta, gastroenteroloji
poliklinik
kontrol
önerisi
ile
taburcu
edildi.
SONUÇ: Leptospira; dünyada yaygın olarak görülen ancak sıklıkla göz ardı edilen ve insanlarda %10
mortal seyreden önemli zoonotik bir enfeksiyondur. Ülkemizde son yıllarda artan göçmen sayısı,
hijyenik barınma ve beslenmeden uzak ortamlarda yaşamak bu tür enfeksiyonları arttırmaktadır.
Sarılık ile başvuran hastalarda ön tanılar arasında Leptospiranın gözönünde bulundurulması, yüksek
mortalite riski açısından önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hepatit, Leptospira icterohaemorrhagiae, Sarılık

[PS-07]
Akut karaciğer yetmezliğinin nadir bir nedeni: Hafif zincir depo hastalığı
Bilge Aşıkoğlu1, Deniz Öğütmen Koç2, Ayşe
Kolcuk Aygün1, İsmail Ekizoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa
İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa

Nur İğdem3, Ferhat Çengel4, Çağdaş Kara1, Sümeyye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji,
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, İstanbul

AMAÇ: Hafif zincir depo hastalığı, nonfibriller yapıya sahip, Kongo kırmızısı negatif monoklonal hafif
zincir immünoglobulinlerin birikmesi ile karakterize nadir görülen bir paraproteinemidir. Vakaların
büyük çoğunluğunda hafif zincir birikiminden kappa alt tipinin, nadiren de lambda alt tipinin sorumlu
olduğu gösterilmiştir. En sık tutulan organ böbrek olmakla beraber karaciğer, kalp, gastrointestinal
sistem gibi diğer organ tutulumları da görülebilir. Karaciğer tutulumu kendini genellikle kolestatik
hepatit olarak gösterir.İzole karaciğer tutulumu literatürde nadir olarak bildirilmiş ve vaka sunumları
şeklinde
rapor
edilmiştir.
SONUÇ: Bizim vakamız iki haftadır devam eden karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri olan ve son
iki günde sarılık şikayeti gelişen 83 yaşında kadın hastaydı. Yapılan tetkiklerinde AST 119 U/L, ALT
28 U/L, ALP 660 U/L, GGT 1544 U/L, total bilirubin 14,16 mg/dl, direkt bilirubin 8,37 mg/dl tespit
edilmesi üzerine hasta kolestatik sarılık tanısıyla hastanemize yatırıldı. Hastanın hikayesinde
hipertansiyon ve hiperlipidemi dışında özellik yoktu. Başvurusu sırasında böbrek fonksiyon testleri
normal tespit edilen hastanın takibinde karaciğer ve böbrek testleri hızlıca kötüleşti. Batın
görüntülemelerinde splenomegalinin eşlik etmediği hepatomegali, pankreasta IPMN (intraduktal
papiller müsinöz neoplazm) ile uyumlu kistler ve portal alanda çok sayıda lenfadenomegali tespit
edilen hastanın karaciğer biyopsisinde perisinüzoidal diffüz lambda hafif zincir birikimi saptandı. Hafif
zincir birikiminin Kongo kırmızı negatif olması nedeniyle lambda hafif zincir depo hastalığı tanısı
kondu. Hastada karaciğer testlerinde hızlı kötüleşme sonrasında fulminant hepatit tablosu gelişti ve
hasta kaybedildi. Hafif zincir depo hastalığının karaciğer tutulumu nadir görülmekle beraber akut
karaciğer yetmezliğine yol açabildiği için ölümcül seyredebilir.
Anahtar Kelimeler: akut karaciğer yetmezliği, kolestatik hepatit, hafif zincir depo hastalığı

[PS-08]
Gaucher Hastalığı Olan Bir Hastanın İlk Şiddetli Covid-19 Enfeksiyonu Vakası
Kader İrak1, Öykü Arslan2
1Başakşehir Hastanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
2Başakşehir Hastanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü, İstanbul
AMAÇ: Gaucher hastalığı (GH), otozomal resesif genetik bozukluktur. Lizozomlarda betaglukoserebrosidaz eksiktir veya yoktur, dolayısıyla glukoserebrosid, karaciğer, dalak ve kemik
iliğindeki
makrofajlarda
birikerek
semptomlara
neden
olur.
GEREÇ VE YÖNTEM: SARS-CoV-2’nin neden olduğu şiddetli akut solunum sistemi sendromu COVID19, Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak belirlendi. 6 yıldır GH olan
Yoğun bakımda ventilatörde takip edilen Covıd 19 enfeksiyonu olan vakamızı sunuyoruz.
56 yaş, erkek hasta. 2016 yılında GH Tip 1 tanısı konmuş Imıgluseraz kullanıyor. Covıd 19
temasından sonra öksürük, ateş ve balgam ilebaşvuruyor. Bronşit tanısı ile gönderilmiş. Bu sırada
enzim tedavisini almış. İki gün sonra dispne ve diğer semptomlar artınca Covıd 19 PCR pozitif, BT
de; Akciğerin tüm lobunda interlober septal kalınlaşmalar, yamasal buzlu cam dansitesinde
infiltrasyon sahaları mevcuttur. Bilateral akciğerde tüm lob ve segmentlerde crazy-paving ve buzlu
cam paterni gösteren büyük kısmı birbiri ile birleşmiş bilateral multifokal infiltrasyon mevcuttur
(Resim).
BULGULAR: Covıd 19 pnömonisi tanısı ile Yoğun bakım Ünitesinde 8 gün ventilatörde takip edilmiş.
Sonrasında ekstübe edilerek İç hastalıkları kliniğinden 17 gün sonra taburcu edilmiş. Enzim tedavisi
gecikme
ile
verilmiş.
SONUÇ: Gaucher ve ciddi Covıd 19 vakası bildiğimize göre ilk olarak görülmüştür. Literatürde
Covıd19 gebeliğinin sekizinci ayında tek hasta var ve sadece evinde 14 gün karantinada enfeksiyonu
yönetilmiştir. Hastamız Yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek ventilatörde 8 gün takip edilmiştir.
Enzim replasman tedavisi hastalığın başlangıcında almıştır. Hastanın tedavisine uzun süredir
aksatmadan devam etmesi klinik durumunun iyiye gitmesine katkı sağlamış olabilir.
SARS-CoV-2 salgını, nadir hastalığı olan hastaların tedavisi ve desteği ile ilgili pek çok beklenmedik
zorluklar ortaya çıkarmıştır. Gaucher ve diğer doğuştan metabolizma hastalarının muhtemelen bu
belirsiz zamanlarda dikkate alınması gereken benzersiz yönleri vardır. Hasta yönetimi ve hastalık
parametrelerinin gerçek zamanlı olarak toplanması ve iletilmesi için ileriye dönük planlar, mevcut
pandemi sırasında ve potansiyel olarak gelecekte optimum bakımı sağlamak için gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Gaucher hastalığı, Covıd 19 pnömonisi, Yoğun bakım ünitesi

akciğer

BT

[PS-09]
Karaciğer Naklinde Uzun Dönem Takipte Gelişen Komplikasyonlar ve Klinik
Gidişat
Fatih Emin Öztürk1, Coşkun Özer Demirtaş2, Haluk Tarık Kani2, Gülce Çelik Günsay2, Shahin
Mehdiyev2, Feyza Gündüz2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
AMAÇ: Karaciğer naklinde cerrahi tekniklerdeki gelişmeler ve immunsupresif tedavinin daha başarılı
uygulanması ile sağkalım süresi uzamıştır. Bunun ile birlikte uzun süreli metabolik ve diğer
komplikasyonların görülme sıklığı artmıştır. Bu çalışmada karaciğer nakli sonrası uzun dönemde
görülen
metabolik
komplikasyonların
sıklığının
araştırılması
planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Karaciğer nakli üzerinden en az 1 yıl geçmiş, 18 yaş ve üzeri hastalar çalışmaya
dahil edildi. Hastaların demografik, klinik, laboratuar ve radyolojik değerlendirmeleri hasta dosyaları
ve
hastane
bilgi
işletim
sistemi
üzerinden
retrospektif
olarak
elde
edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 160 hasta dahil edildi. 54’ü (%33,7) kadın, 106’sı (%66,3) erkekti. Yaş
ortalaması ise 48,9 ± 0.57’ydi. Ortalama takip süresi 7,4 (3,84-10.96) yıldı. Hepatit B’ye bağlı siroz
en sık nakil endikasyon sebebiydi (%55). İmmunsupresiflerden tekli tedavi alanların çoğunu
takrolimus grubu oluşturuyordu (%41,2). Diğer hastalar kombinasyon tedavisi almaktaydı. 52
hastada kronik böbrek hastalığı (%34,2) görülürken, 54 hastada metabolik sendrom (%65,8), 102
hastada diyabet (%74,5), 80 hastada dislipidemi (%63,3), 68 hastada hipertansiyon (%60,7), 35
hastada obezite (%73,5), 30 hastada hepatosteatoz (%35,7) mevcuttu. Metabolik sendrom
komponentlerinden en az birine sahip hasta oranı %97,6 iken en az iki komponent görülen hasta
oranı
%69,2
idi.
Kronik böbrek yetmezliği ve diyabetin mortalite ile ilişkili olduğu bulundu (p değerleri sırasıyla 0,005
ve
0,032).
SONUÇ: Çalışmamızda karaciğer naklinin uzun dönem takiplerinde yüksek oranda metabolik
sendrom ve ilişkili hastalıkların görülme sıklığının arttığı ve bu hastalıkların mortalite ile ilişkili olduğu
sonucuna varılmıştır. Metabolik sorunların etkili tedavisinin morbidite ve mortalite oranında azalma
sağlayabileceği ve nakil sonrası takibin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğinin bilinmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Karciğer nakli, kronik böbrek yetmezliği, metabolik sendrom

Karaciğer Nakli Olan Hastalarda Kronik Böbrek Yetmezliği ve Diyabetin
Mortaliteye
Etkisi

[PS-10]
Pediatrik “salvage” karaciğer nakli: hemihepatektomi sonrası lokal rekürrens
gelişen bir hepatoblastom olgusu
Ersin Gümüş1, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen1, Hasan Özen1, Diclehan Orhan2, Ali Varan3, Hilmi Anıl
Dinçer4, Ahmet Bülent Doğrul4
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Patoloji Ünitesi, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Hepatoblastom, çocukluk çağında en sık görülen primer karaciğer kanseridir ve bu yaş
grubunda görülen primer malign karaciğer tümörlerinin üçte ikisini oluşturur. Kemoterapi ile kombine
edilmiş cerrahi rezeksiyon ana tedavi yaklaşımı olup tedavinin hedefi tümör dokusunun negatif
cerrahi sınırlarla tamamen çıkarılmasıdır. Tümör dokusunun tamamen çıkarılmasına rağmen izole
lokal hastalık şeklinde rekürrens görülebilir. Tümör rezeksiyonu sonrası hepatoblastomun kalan
karaciğer dokusu içinde rekürrensi karaciğer nakil endikasyonları arasındadır. Bu bildiride,
hemihepatektomi sonrası gelişen lokal hepatoblastom rekürrensi nedeniyle “salvage” (kurtarıcı)
karaciğer
nakli
yapılan
bir
çocuk
hastayı
sunuyoruz.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sol karaciğer lobundan kaynaklanan hepatoselüler karsinom tanısı ile başka
bir merkezde sol hemihepatektomi yapılmış olan 13 yaşında erkek çocuk, ameliyat sonrası alfafetoprotein düzeylerinin yükselmeye başlaması nedeniyle ileri değerlendirme için pediatrik onkoloji
polikliniğimize başvurdu. Hemihepatektomi materyalinin merkezimizde yeniden incelenmesi sonrası
kitlenin epitelyal tip hepatoblastomun histolojik özelliklerini taşıdığı görüldü. Manyetik rezonans
görüntülemede geriye kalan karaciğer sağ lobunda lokal rekürrens ile uyumlu multifokal lezyonlar
saptandı. Hastaya International Childhood Liver Tumor Strategy Group (SIOPEL 3 çalışması) yüksek
risk hepatoblastom protokolü başlandı. Kemoterapi ile başlangıçta alfa-fetoprotein seviyelerinin
normale gelmesine ve karaciğer dokusundaki lezyonların radyolojik olarak gerilemesine rağmen
izlemde alfa-fetoprotein seviyeleri tekrar yükseldi ve tümör odaklarında progresyon izlendi. Bunun
üzerine hasta acil karaciğer nakli için uygun bir aday olarak değerlendirildi ve canlı vericiden sağ lob
karaciğer nakli yapıldı. Hasta, nakil sonrası 7. aydaki son poliklinik kontrolünde herhangi bir
komplikasyon veya malignite belirtisi ve bulgusu olmaksızın mükemmel greft fonksiyonuna sahipti.
SONUÇ: “Salvage” karaciğer nakli, lokal hepatoblastom rekürrensi olan hastalar için hayat
kurtarıcıdır ve bazen tek tedavi seçeneğidir. “Salvage” nakil, primer karaciğer naklinden daha kötü
sonuçlarla ilişkilendirilmiş olsa da son çalışmalarda prognoz açısından daha kabul edilebilir sonuçlar
bildirilmiştir. Hepatoblastom tedavisinde “salvage” karaciğer naklinin rolünü daha iyi anlamak için
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Tedavisinde radikal rezeksiyona veya karaciğer nakline ihtiyaç
duyulacağı öngörülen çocukların karaciğer nakil ekibine erken dönemde danışılması kritik öneme
sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Karaciğer tümörü, pediatrik karaciğer nakli, hepatoblastom, "salvage"
karaciğer nakli, kurtarıcı nakil

Eksplant

karaciğerin

histopatolojik

incelemesi

A. Eksplant karaciğerin gros görünümünde nodüler lezyonlar, B. Normal karaciğer
parankiminden (solda) iyi bir sınırla ayrılan tümör dokusu (sağda), C. Tümör
hücreleri arasında ekstramedüller hematopoez odağı (ok), D. Embriyonel tip tümör
hücreleri, E. Glypican 3 ile kaba granüler immünohistokimyasal boyanma, F. Alfafetoprotein
ile
yaygın
ve
kuvvetli
immünohistokimyasal
boyanma

[PS-11]
Akut hepatitin nadir bir nedeni ''EBV-CMV koenfeksiyonu''
Galip Egemen Atar, Esra Rızaoğulları Güzel, Serkan Öcal, Ferda Akbay Harmandar, Adil Duman,
Ayhan Hilmi Çekin
Antalya eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Antalya
AMAÇ: Akut hepatit, karaciğer parankiminin akut inflamasyonu veya hepatosit hasarı sonrası
karaciğer fonksiyon testlerin bozulması olarak tanımlanır. Akut hepatitin etyolojisinde hepatit A-B-CD-E dışında hepatotropik virüsler olarak tanımlanan epstein-barr virus (EBV) ve cytomegalovirus
(CMV)
da
yer
almaktadır.
Biz burada immunkompetan erişkinde EBV ve CMV ko-nfeksiyonuna bağlı akut hepatitli bir olgu
tanımladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 19 yaşında erkek hasta, 1 haftadır halsızlık, 4-5 gündür sağ üst kadranda
şiddetli karın ağrısı, bulantı, hafif bogaz ağrısı, ateş üşüme titreme, öksürük, idrar renginde
koyulaşma şikayeti ile başvurdu. Yapılan tetkiklerde ALT 511 U/L (0 – 35), AST 365 U/L (10 – 50),
GGT 138 U/L (0 – 38) Alkalen Fosfataz 251 U/L (30 – 120) LDH 487 U/L (< 248) Bilirubin (Total) 5,4
mg/dL( 0,3 - 1,2) Bilirubin (Direkt) 3,05 mg/dL( < 0,2) saptanmış. USG normal, Hapatit merkerları(
HBV, HAV, HCV, HEV, ) negatif, otoimmün markarında patolojik bir sonuç saptanmadı. Hastanın üst
solunum yolu semptomları da olması nedeniyle yapılan tetkiklerinde EBV VCA IgM 5,96 (POZITIF)
CMV IgM 2,64 (REACTIVE) saptandı. Diğer etiyolojik ajanlar (ilaç, herbal, toksik madde, mantar)
hastanın öyküsünde dışlandıktan sonra, mevcut klinik EBV ve CMV koinfeksiyonuna sekonder akut
hepatit olarak değerlendirildi. Hastanın takiplerinde şikayetlerinin gerilemesi ile birlikte
transaminazlar,bilirubin
değerlerinin
düştüğü
görüldü.
SONUÇ: Burada akut hepatitin yaygın görülen nedenleri dışlandıktan sonra immünkompetan hastada
potansiyel etken olarak EBV ve CMV ko-enfeksiyonuna bağlı akut hepatit olgusu bildirdik. Genelde
bu hastalarda uzun süren ateş, atipik lenfositoz, splenomegali, hafif-orta derecede transaminaz
yüksekliği, splenomegali görülür. EBV ve CMV ayrı ayrı hepatit etkeni olmakla birlikte ko-enfeksiyon
vakaları da bildirilmektedir. Genellikle hafif-orta şiddette kendini sınırlayan hepatit ile seyreder; fakat
transplantasyon gerektiren fulminan seyirli vakalar da bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: EBV, CMV, Akut hepatit

[PS-12]
Karaciğer Nakli Sonrası Metabolik Hastalık İlişkili Yağlı Karaciğer Hastalığı
(MAFLD) Prevelansı
Nermin Mutlu Bilgiç, Gupse Adalı, Hüseyin Aykut, Oğuzhan Öztürk, Kamil Özdil
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Istanbul Umraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji
AMAÇ: Metabolik hastalık ilişkili yağlı karaciğer hastalığı (MAFLD) yakın zamanda alkol dışı karaciğer
yağlanması (NAFLD) yerine önerilmiş olan bir tanımdır. MAFLD tanımlamasının, metabolik
disfonksiyonu daha iyi yansıttığı ve hastalığın patogenezini daha iyi açıkladığı düşünülmektedir.
Karaciğer nakli öncesi MAFLD prevelansı giderek artarken, posttransplant dönemde de novo ve
rekürren greft yağlanması ve MAFLD prevelansı artmaktadır. Posttransplant MAFLD insidans oranları
ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada posttransplant denovo ve rekürren MAFLD
prevelansının
saptanması
amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya posttransplant dönemde merkezimizde takip edilen 117 hasta dahil
edilmiştir, retrospektif olarak hasta dosyaları ve elektronik veri tabanlarını taranarak MAFLD tanımına
uyan
hastaların
prevelansı
saptanmıştır.
BULGULAR: Toplam 117 hastanın % 61.5 (n=72)’si erkek idi, ortanca yaş 58 yıl (19-78) idi.
Hastaların ortanca beden kitle indeksleri (BKİ) 26.9 kg/m2 (14.8-42.6) idi. Posttransplant MAFLD %
32.5 (n=38) oranında saptandı. MAFLD rekürrensi % 63.6, denovo MAFLD % 29.2 oranında saptandı.
Pretransplant diabet oranı %26.5 (n=31), posttransplant diabet oranı %38.5 (n=45) idi.
Pretransplant etyolojiler: HBV % 55.6 (n=65), MAFLD % 9.4 (n=11), Kriptojenik % 6 (n=7), HCV
%5.1 (n=6), Etanol % 4.3 (n=5), diğer etyolojiler % % 19.7 (n=23). Posttransplant MAFLD olan ve
olmayan hastalar karşılaştırıldığında posttransplant MAFLD olan hastalarda BKİ daha yüksek,
pretransplant diabet ve MAFLD varlığının daha fazla olduğu
görüldü (Tablo 1).
SONUÇ: Pretransplant MAFLD gibi posttransplant dönemde de hem denovo hem rekürren MAFLD
sıklığı artmaktadır. Posttransplant MAFLD gelişimine etkili olan faktörlerin, uzun dönem greft ve hasta
sağkalımı üzerine etkilerinin ve tedavi stratejilerinin belirleneceği çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: MAFLD, NAFLD, posttransplant

Posttransplant MAFLD olan ve olmayan hastaların demografik özellikleri
Posttransplant MAFLD olan Posttransplant
hastalar
olmayan hastalar
Yaş, yıl
Cins,
n(%)

Erkek/Kadın,

BKİ, kg/m2
Pretransplant
n(%)

diabet,

MAFLD

p

59.5 (19-78)

57 (21-75)

0.227

27 (71.1)/ 11 (28.9)

45 (57)/ 34 (43)

0.142

29 (17.2-42)

26 (14.8-38)

0.000

16 (42.1)

15 (19)

0.008

4 (36.4)

0.037

Pretransplant MAFLD,
7 (63.6)
n(%)

[PS-13]
Liver injury after SARS-CoV-2 vaccination: Features of immune-mediated
hepatitis, role of corticosteroid therapy and outcome
Cumali Efe MD1, Anand V. Kulkarni MD2, Benedetta Terziroli Beretta‐Piccoli MD3, Bianca Magro MD4,
Albert Friedrich Stättermayer MD5 Mustafa Cengiz MD6, Daniel Clayton-Chubb MD7, Craig Lammert
MD8 , Christine Bernsmeier MD9, Özlem Gül MD10, Fatima Higuera-de la Tijera MD11, Margarita Anders
MD12, Ellina Lytvyak MD13, Mete Akın MD14, Tugrul Purnak MD15, Rodrigo Liberal MD16, Mirta Peralta
MD17,18,Berat Ebik MD19, Serkan Duman MD20, Nurhan Demir MD21,Yasemin Balaban MD22, Álvaro
Urzua MD23, Fernando Contreras MD24, Maria Grazia Venturelli MD25, Yılmaz Bilgiç MD26, Adriana
Medina MD27, Marcos Girala MD27, Fulya Günşar MD28, Maria-Carlota Londoño MD29, Theodoros
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BACKGROUND & AIM: A few case reports of autoimmune hepatitis-like liver injury have been
reported after severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vaccinations. We
evaluated clinical features, treatment response and outcomes of liver injury following SARS-CoV-2
vaccination in a large case series.
APPROACH & RESULTS: We collected data from cases in 18 countries. The type of liver injury was
assessed with the R-value. The study population was categorized according to features of immunemediated hepatitis (positive autoantibodies and elevated immunoglobulin-G levels) and
corticosteroid therapy for the liver injury. We identified 87 patients (63%, female), median age 48
(range:18–79) years at presentation. Liver injury was diagnosed a median 15 (range:3–65) days
after vaccination. Fifty-one cases (59%) were attributed to the Pfizer-BioNTech (BNT162b2) vaccine,
20 (23%) cases to the Oxford-AstraZeneca (ChAdOX1 nCoV-19) vaccine and 16 (18%) cases to the
Moderna (mRNA-1273) vaccine. The liver injury was predominantly hepatocellular (84%) and 57%
of patients showed features of immune-mediated hepatitis. Corticosteroids were given to 46 (53%)
patients, more often for grade 3-4 liver injury than for grade 1-2 liver injury (88.9% vs 43.5%,
p=0.001) and more often for patients with than without immune mediated-hepatitis (71.1% vs
38.2%, p=0.003). All patients showed resolution of liver injury except for one man (1.1%) who
developed liver failure and underwent liver transplantation. Steroid therapy was withdrawn during
the observation period in 12 (26%) patients after complete biochemical resolution. None had a
relapse during follow-up.
CONCLUSIONS: SARS-CoV-2 vaccination can be associated with liver injury. Corticosteroid therapy
may be beneficial in those with immune-mediated features or severe hepatitis. Outcome was
generally favorable, but vaccine associated liver injury led to fulminant liver failure in one patient.
Anahtar Kelimeler: Drug-induced liver injury, Autoimmune hepatitis, COVID-19, side effect, liver
failure, autoimmunity.

[PS-15]
Akut şiddetli otoimmün hepatit tanılı hastaların genel özellikleri ve tedavi
yanıtının değerlendirilmesi
Muhammed Emin Ergün1, Cumali Efe2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
AMAÇ: Otoimmün Hepatit (OİH) tanılı hastaların % 10-15 ‘i akut şiddetli hepatit( sarılık, ensefalopati
ve koagülopati) ile hastaneye başvurur. Bu hastaların tanı ve tedavisi zordur. Bu çalışmada, akut
şiddetli otoimmün hepatit (OİH) ile başvuran hastaların genel özellikleri, laboratuvar bulguları ve
tedavi
yanıtlarını
inceledik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2018- Nisan 2022 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Hastanesi
Gastroenteroloji bölümünde akut şiddetli-OİH tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. OİH tanısı
uluslararası OİH grubu tarafından önerilen basitleştirilmiş kriterlere göre konuldu. Akut şiddetli -OİH;
sirozu olmayan, INR: >1.5 vetotal bilirübin: >5mg/dl varlığı olarak tanımlandı. Hastaların tedavisi
uluslararası
OİH
kılavuzlarının
önerdiği
şekilde
düzenlendi.
BULGULAR: Toplam 15 (13 kadın, % 87) akut şiddetli -OİH tanısı konulan hasta çalışmaya dahil
edildi. Hastaların tanı anındaki median yaşı 34 (en genç 15-en yaşlı 53 ) idi. Hastalarda en sık görülen
semptomlar sarılık (n:6) ve halsizlik (n:5) idi. Diğer semptomlar karın ağrısı, bulantı, kusma ve
kaşıntıydı. Hastaların başvuru anındaki median laboratuvar değerleri; ALT (>40 IU/L): 721 (3474548), serum IgG düzeyi (>1600 g/dl):2030 (1490-4960), T.Bil (>1.2 mg/dl): 11.5 (5-26), INR
(>1.2): 1.6 (1.25- 2.64 ) olarak bulundu. 10 hastada (% 66) otoimmün seroloji (ANA:8, SMA:2)
saptandı. 5 (% 33) hastaya olası OİH, 10 (% 67) hastaya ise kesin OİH tanısı konuldu. Tüm hastalara
prednisolon 40-60 mg/gün verildi. 14 hasta düzenli takip edildi, 13 (%87) hastada (n:9 steroid
tedavisi, n:4 ikinci basamak tedavi olarak tacrolimus ) tam remisyon sağlandı. Remisyon
sağlanmayan
bir
hastaya
karaciğer
nakli
yapıldı.
SONUÇ: Çalışmamızda, sonuç olarak akut şiddetli-OİH tanılı 15 hasta değerlendirildi. Otoimmün
seroloji 10 (%66) hastada saptandı. Toplam 13 (%87) hastada tam remisyon sağlandı. Remisyon
sağlanamayan, ikinci basamak tedavilere yanıt vermeyen bir hastaya karaciğer nakli yapıldı.
Anahtar Kelimeler: Akut şiddetli otoimmün hepatit, Tanı, Tedavi

[PS-16]
Otoimmün hepatit hastalarında ikinci basamak tedavi deneyimi: tek merkez
gerçek yaşam verileri
İbrahim Bayhan1, Muhammed Emin Ergün1, Cumali Efe2
1Harran Üniversitesi Tıp fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
Amaç: Otoimmün hepatit tanılı (OİH) hastaların çoğu standart tedaviye (steroid, azathioprine) iyi
yanıt verir. Tedavi edilemeyen hastalar karaciğer yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Hastaların yaklaşık
%20-30’u standart tedaviye yanıt vermez ve/veya tolere edemez. Bu hastalarda ikinci basamak
tedavilere (mikofenolat mofetil, siklosporin, takrolimus, sirolimus) geçmek gerekir. Bu çalışmamızda
kliniğimizde otoimmün hepatit ile takip edilen, standart tedaviye yanıt vermeyen ve ikinci basamak
tedavi
başlanan
hastalardaki
deneyimlerimizi
paylaştık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2018- Nisan 2022 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Hastanesi
Gastroenteroloji bölümünde OİH tanısı alan ve ikincil basamak tedavi başlanan hastalar çalışmaya
dahil edildi. OİH tanısı uluslararası OİH grubu tarafından önerilen basitleştirilmiş kriterlere göre
konuldu. Hastaların tedavisi uluslararası OİH kılavuzlarının önerdiği şekilde düzenlendi.
BULGULAR: İkincil basamak tedavi alan toplam 13 (11 kadın, %85) OİH tanılı hasta çalışmaya dahil
edildi. Hastaların tanı anındaki ortalama yaşı 37±14 idi. Hastaların başvuru anındaki median
laboratuvar değerleri; ALT (>40 IU/L): 304 (44-1640), serum IgG düzeyi (>1600 g/dl): 1997 (13303280), T.Bil (>1.2 mg/dl): 5.5 (0,6-15,8), INR (>1.2): 1.59 (0.86-2,74 ) olarak bulundu. Tüm
hastalarda otoimmün seroloji (ANA:10, SMA:3) saptandı. Başlangıç tedavisi olarak tüm hastalara
prednisolon + azatioprin kombinasyon tedavisi başlandı. Tedavi başlanan 13 hastanın 9’ü tedaviye
yanıtsız olduğu için, diğer 4 hasta da azatiyopirüne bağlı yan etki (alerjik cilt reaksiyonu (n:1), diyare
(n:1), alopesi (n:1), lökopeni (n:1)) geliştiği için ikincil basamak tedaviye geçildi. Hastaların 6’sına
MMF (mikofenolat mofetil), 7’sine takrolimus başlandı. İkinci basamak tedavi alan hastalardan
7’sinde remisyon sağlandı. 6 hastanın ise tedavisi devam ediyor. Takrolimus tedavisi ile remisyona
giren 4 şiddetli OİH tanılı hastada, tekrar standart tedaviye geçildi ve takiplerinde nüks gelişmedi.
SONUÇ: OİH tanılı hastalarda standart tedaviye yanıt vermeyen veya ilaç yan etkisi gelişen hastalara
ikincil basamak tedavi başlanması gerekir. Bizim verilerimiz takrolimus ve MMF in etkin ve güvenli
ikincil tedavi seçenekleri olabileceğini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: ikincil basamak tedavi, ilaç yan etkisi, mikofenolat mofetil, otoimmün hepatit,
takrolimus

[PS-17]
Çocukluk çağı akut karaciğer yetmezliğinin nadir bir nedeni: Wolcott-Rallison
Sendromu
Eda Dölek1, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen2, Feyza Pelin Haksever1, Ersin Gümüş2, Selman Kesici3, Elmas
Nazlı Gönç4, Ali Düzova5, Dilek Yalnızoğlu6, Ahmet Bülent Doğrul7, Hasan Özen2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk
Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Yoğun
Bakım Bilim Dalı, Ankara
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk
Endokrinolojisi Bilim Dalı, Ankara
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi
Bilim Dalı, Ankara
6Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi
Bilim Dalı, Ankara
7Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Wolcott-Rallison sendromu (WRS); yenidoğan/bebeklik döneminde ortaya çıkan insülin
bağımlı diyabet, epifizyal displazi, ekzokrin pankreas işlev bozukluğu, böbrek yetmezliği, tekrarlayan
akut karaciğer yetmezliği (AKY) ile karakterize nadir görülen otozomal resesif bir hastalıktır. EIF2AK3
genindeki mutasyona ikincil olarak endoplazmik retikulum (ER) işlev bozukluğu ortaya çıkar.
Enfeksiyon, ilaç, aşılama sonrası ortaya çıkan hücresel stres; yanlış katlanmış protein birikimine,
hücresel hasara ve apoptoza neden olur. Olguların %60’ından fazlasında ilk atak sonrasında fatal
seyreden AKY tablosu söz konusudur. Amacımız AKY tablosu ile başvuran, medikal tedaviye cevap
veren
ve
elektif
karaciğer
nakli
planlanan
bir
WRS
hastası
sunmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: İki aylıkken gelişen diyabetik ketoasidoz tablosu sonrasında WRS tanısı alan 5
yaşındaki kız hastanın 3 gündür kusma ve hiperglisemisi olduğu, evde insulin lispro ve insulin glarjin
dozlarının artırılarak izlendiği, fizik muayenesinde uykuya meyil, ateş ve hepatomegali saptandığı,
tetkiklerinde ALT/AST: 8684/6780 U/L, GGT/ALP: 68/219 U/L, total/direkt bilirubin: 3,38/2,03
mg/dL, glukoz: 298 mg/dl, kreatinin/üre azotu/ürik asit: 0,86/29,90/10,58 mg/dL, INR: 2,57 ve
COVID-19 PCR negatif olduğu öğrenildi. Yoğun bakıma yatırılarak insülin, plazma değişimi, Nasetilsistein infüzyonu, laksatif, ursodeoksikolik asit, proton pompa inhibitörü, metronidazol,
intravenöz sulbaktam ampisilin ve allopürinol başlandı. Evre 2 ensefalopati kliniğinde kabul edilen
hastada öncelikle enfeksiyon/sepsis kliniğinin düzeltilmesine, ensefalopati tablosunda ilerleme olursa
acil karaciğer nakli yapılmasına karar verildi. Altı kez plazma değişimi, laktik asidoz ve idrar çıkışında
azalma nedeniyle on gün sürekli venö-venöz hemofiltrasyon ve beş gün hemodiyaliz yapıldı. Yirmibeş
günlük hastane yatışının sonunda hasta normale yakın karaciğer enzimleri ve böbrek fonksiyon
testleriyle
taburcu
edildi.
SONUÇ: Wolcott-Rallison sendromu çok nadir bir sendrom olup hastalığın kliniği ve şiddeti
değişkenlik göstermektedir. Tablo nezle benzeri belirti ve ateşle başladıktan sonra karaciğer başta
olmak üzere çoklu organ yetmezliğine ilerleyebilir. Normal ER içeren çoklu organ naklinin küratif
olmamakla birlikte fatal komplikasyonları önleyebileceği bildirilmiştir. Hayatı tehdit eden
komplikasyonlar düşünüldüğünde öncelikle karaciğer nakli gerek kurtarma tedavisi gerek de elektif
olarak acil kabul edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer nakli, neonatal diyabet,
Wolcott-Rallison Sendromu

[PS-18]
‘İki ucu keskin bıçak’: Nakil sonrası immünsupresyon seyrinde iki farklı
komplikasyon
Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen1, Ersin Gümüş1, Hülya Demir1, İnci Nur Saltık Temizel1, Ali Varan2, Hilmi
Anıl Dinçer3, Ahmet Bülent Doğrul3, Hasan Özen1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk
Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Onkolojisi
Bilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Karaciğer nakli sonrası gelişen pnömatozis intestinalis (Pİ) ve posttransplant lenfoproliferatif
hastalık (PTLH) için ortak risk faktörü aşırı immünsupresyondur. Diğer risk faktörleri Pİ için
sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu; PTLH için ise alıcı negatif ve verici pozitif Epstein-Barr virüsü
(EBV) serolojisi, uzun süreli yüksek EBV virüs yükü ve CMV birlikteliğidir. Burada, önce CMV ile ilişkili
Pİ ve ardından PTLH gelişen EBV seropozitif 3,5 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sitrüllinemi tip 1 tanılı hastaya 20 aylıkken babasından karaciğer nakli yapıldı.
Alıcı ve verici, CMV ve EBV seropozitifti. Antienfeksiyöz profilaksi, kortikosteroid ve takrolimus
tedavisi başlandı. Naklin 4. ayında gelişen rejeksiyon steroidle kontrol altına alındı, mikofenolat
mofetil eklendi. Altıncı ayında C-reaktif protein yüksekliği ve hipoalbüminemi saptanan hasta CMV
viremisi (CMV virüs yükü: 90.499 kopya/mL) nedeniyle yatırıldı. Abdominal ultrasonografi normaldi.
Gansiklovir (31 gün) ve oral valgansiklovir (16 gün) alan hastanın 31. günde (nakil sonrası 7.ay)
dirençli ateş ve takipnesi oldu; prerenal azotemi, karaciğer enzimlerinde ve takrolimus seviyelerinde
artış gelişti. Abdominal bilgisayarlı tomografide kolon mukozası boyunca pnömatozis ve ince barsak
duvarında ödem görüldü. Pnömatozis tablosu medikal izlemle düzeldi. Tekrarlayan dirençli ateşi
nedeniyle bakılan EBV ve CMV virüs yükünün 11.889 ve 1.331 kopya/ml’ye yükselmesi üzerine
asiklovir eklendi, takrolimus dozu azaltıldı. Taburculuktan bir ay sonra CMV virüs yükünün 10 kat
artması nedeniyle başlanan valgansiklovir 3 ay verildi. Takrolimus seviyeleri ishal atakları seyrinde
yüksek seyretti (8,3-9,3 ng/ml). Naklin 18. ayında hasta kusma, karın ağrısı ve öksürük şikayetleriyle
acile başvurdu. Sol hemitoraksta ve abdomende solid kitle görüldü. EBV virüs yükü 611.027 kopya/ml
saptandı, monomorfik PTLH şüphesiyle immünsupresif tedavi kesildi, kortikosteroid başlandı. Tru-cut
biyopsi CD20+ yüksek dereceli B hücreli lenfoma ile uyumlu geldi. Kemoterapi ve rituksimaba rağmen
tümör agresif seyretti, hasta sistemik inflamatuar yanıt sendromu nedeniyle kaybedildi.
SONUÇ: İmmünsupresif tedavi dozunu azaltma PTLH’yi önlemede ve tedavi etmede etkilidir.
Hastamızın CMV ilişkili Pİ öyküsü; agresif PTLH için kolaylaştırıcı bir faktör olabilir.
Anahtar Kelimeler: Epstein-Barr virüsü, immünsupresyon,
intestinalis, posttransplant lenfoproliferatif hastalık

sitomegalovirüs,

pnömatozis

[PS-20]
Karaciğer Transplantasyonu Hazırlık Döneminde Tanı Konulan Nadir Bir Olgu;
Chanarin Dorfman Sendromu
Esra Nur Durmazer1, Hande Dik1, Meryem Demir2, Aygül Çeltik3, Hatice Özışık4, Alper Uğuz5, Fulya
Günşar6
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Bilim Dalı
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
6Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
AMAÇ: Chanarin Dorfman sendromu(CDS); iktiyozis ve çeşitli dokularda, ancak en yaygın olarak
granülositler, deri ve karaciğerde triaçilgliserol (TG) içeren çoklu intrasitoplazmik lipid damlacıkları
ile karakterize, nadir görülen non-lizozomal, otozomal resesif bir lipit metabolizma hastalığıdır.
Sendrom, çoklu organ tutulumu ile karakterizedir ve klinik semptomları oldukça heterojendir.
Literatürdeki çoğu vaka genelde çocukluk çağda tanı almıştır. Bu vaka takdiminde karaciğer nakli için
yatmakta olan bir hastaya CDS tanısı koyma sürecimizi anlattık. Değişik klinik prezentasyon ve ileri
yaşta
tanı
alması
nedeniyle
sunmayı
uygun
bulduk.
GEREÇ VE YÖNTEM: 66 yaş erkek refrakter asit nedenli canlı vericiden karaciğer transplantasyonu
planı ile yatırıldı.6 yaşında iktiyozis,6 yıl önce diyabetes mellitus(DM) ve 2015’de yapılan karaciğer
biyopsisi ile non-alkolik steatohepatit(NASH) ilişkili karaciğer sirozu(KC-S) tanısı almış.Aynı yıl içinde
yapılan deri biyopsisi ile iktiyozis tanısı almış.Başvuruda grade 3 asit, iktiyozis nedenli deri kuruluğu
bilateral ektropionu, işitme azlığı ve diş anomalisi mevcuttu.Laboratuvar tetkiklerinde üre:158
mg/dL, kreatinin 2.1 mg/dL(bazal değeri 1,6 mg/dL) non-nefrotik düzey proteinüri vardı.Hasta ön
planda hepatorenal sendrom olarak değerlendirildi,uygun tedaviye rağmen kreatinin değerinde
iyileşme görülmedi.Yapılan renal görüntülemelerde böbrek boyutları ve parankim ekoları olağan
saptandı.İzlemde hemodiyaliz ihtiyacı oldu.Yaygın iktiyozis,karaciğer sirozu,renal disfonksiyon,
bilateral ektropiyon,diş anomalisi,işitmede azalma bulguları sebebiyle nadir bir lipid depo hastalığı
Chanarin Dorfman Sendromu düşünülüp periferik yayma istendi.Nötrofillerde yaygın lipid
vakuolleri(jordan’s
anomalisi)
saptandı.Takipte
dirençli
hipotansiyon,hipoglisemi,hiponatremi,hiperkalemi olması nedeniyle adrenal yetmezlik ön tanısıyla
4*50 mg hidrokortizon başlandı.Tam yanıt alındı.Hormon panelinde aşikar hipotirodi görülmesi
üzerine LT4 replasmanı başlandı.Tiroid ultrasonunda paratiroid lipoadenomu saptandı.Batın
görüntülemede pankreas atrofik izlendi.Bununla ilişkili sekonder DM düşünüldü.Çeşitli dokularda ve
nötrofillerde lipit depolarının saptanması ve tipik klinik ile CDS tanısı konuldu.
SONUÇ: CDS’de esas metabolik defekt yağ dokusunda triaçilgliserolün hidrolizinde rol alan ve
trigliserit lipaz aktivasyonundan sorumlu ABHD5/106 CG158 genindeki mutasyona bağlıdır.Bu da
çoklu hücre tiplerinde lipid damlacıklarının birikmesine yol açar.Karaciğer tutulumu önemli bir
mortalite ve morbidite nedenidir.Vakamızda; literatürde ilk kez CDS ‘de adrenal yetmezlik,paratiroid
tutulumu ve sekoner DM de saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Chanarin Dorfman Sendromu, Karaciğer sirozu, Transplantasyon, Lipid
metabolizma hastalığı
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[PS-21]
Akut karaciğer yetmezliği ile gelen oral antiviral alan Akut Hepatit B vakası
Kader İrak1, Elif Güven Çetin1, Şule Poturoğlu1, İlgin Özden2
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
2
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Karaciğer Nakil ve Hepatobilier Cerrahisi, İstanbul
AMAÇ: Hepatit B virüsü (HBV), 2 milyar insanı etkileyen ve 257 milyonunun kronik enfeksiyon olduğu
küresel hastalık yüküne önemli katkıda bulunmaktadır. Akut HBV %0,1-%1'inde yaşamı tehdit eden
akut karaciğer yetmezliği (4 haftadan uzun süre uzamış seyir, INR > 1.5 ve hepatik ensefalopati)
gelişir. HBV, akut karaciğer yetmezliğinin %5- %10'u ve en yaygın viral nedenidir.
Bağışıklığı yeterli yetişkinlerin %95'inde spontan iyileşme nedeniyle komplike olmayan semptomatik
akut HBV de antiviral tedavi gerekli değildir ve fulminan hepatit B olasılığı %1'den azdır. Komplike
olmayan akut HB için antiviral ajanlarla erken tedavinin kronikleşme riskini azalttığına veya iyileşmeyi
hızlandırdığına dair net kanıt yoktur.Erken HBV de antiviral kullanılması önerilmez, çünkü akut HBV
monoenfeksiyonu olan hastaların çoğu tıbbi tedavi olmaksızın HBsAg'yi temizleyecektir.
Tedavi endikasyonları, fulminan karaciğer hastalığını ve devam eden uzun süreli, akut şiddetli
hepatittir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 43 yaş, kadın hasta. 10 gün önce karın ağrısı, bulantı, kusma ve sarılık
şikayetleri ile giderek arttığı için acil polikliniğimizden yatırıldı. Bilinen hastalığı olmayan hastanın
tetkiklerde HbsAg, AntiHbcIgM, HbeAg, Anti Hbe pozitif, Delta antikor negatif, AST: 1297 U/L,
ALT:2272 U/L, Total bil: 16.4, direk bilirübin: 11.1 mg/dL ALP: 121, GGT:120, Lökosit: 6690, Hb:
12.2, Plt: 186000, INR 1.53, PT: 14 sn, HBVDNA: 1560000 IU/mL idi. Ultrasonda: Karaciğer ekosu
grade 1 hepatosteatoz. Hasta akut hepatit B kabul edildi. Semptomatik tedavi ve oral antiviral
başlandı. Karaciğer nakli endikasyonu açısından yakın takip edildi. Takiplerinde laboratuar ve kliniği
düzelme eğilimindeydi. Karaciğer biyopside: HAI: 13, fibrozis: 2 raporlandı ve oral antiviral tedavi ile
taburcu edildi. 8 ay sonra tetkiklerde HbsAg negatif, Anti HBS pozitif, Anti Hbe pozitif, HBVDNA
negatif
idi.
Bu
durumda
oral
antiviral
tedavinin
kesilmesi
planlandı.
SONUÇ: Akut karaciğer yetmezliğinde hiçbir plasebo kontrollü çalışma yayınlanmamıştır, ancak
birkaç vaka serisinde antiviral tedavi almayana kıyasla daha düşük mortalite saptanmıştır. Ancak
yine de, potansiyel karaciğer transplantasyonundan önce viral yükü azaltmak için nükleos(t)id
analoglarının endike olacağı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Akut Hepatit b, karaciğer yetmezliği, antiviral

[PS-22]
Karaciğer transplantosyunlu hastada geç hepatoselüler kanser nüksleri: olgu
sunumu
Ziya İmanov, İbrahim Volkan Şenkal, Zülal İstemihan, Kanan Nuriyev, Bilger Çavuş, Aslı Çifçibaşı
Örmeci, Filiz Akyüz, Kadir Demir, Fatih Beşışık, Sabahattin Kaymakoğlu
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji
Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: 63 yaş kadın. 2003 yılında kriptojenik karaciğer sirozu ve HSK nedeniyle canlıdan karaciğer
nakli
yapılmış,
takrolimus
ve
mikofenolat
mofetil
tedavisiyle
stabil
seyretmiş.
2014’te sağ yan ağrısı ile başvurduğu merkezde çekilen batın MRG’de (Resim 1); sağ sürrenal lojunda
73*75 mm lezyon saptanmış. PET BT’de; sağ sürrenal glanddaki 77*92 mm lezyon hipermetabolik
olarak saptandı. Operasyon kararı alınan hastanın sağ sürrenalektomi patalojisi HSK metastazı olarak
raporlandı. Hastanın operasyon öncesi ve sonrası AFP düzeyleri normal seyretti. Takiplerinde
takrolimus tedavisi everolimusa geçildi. Başka metastatik lezyon saptanmadığı için sorafenib tedavisi
düşünülmedi.
SONUÇ: 12/2021 de 3 hafta öncesinde başlayan yan ağrısı ile başvurduğu merkezde çekilen MRG’de
sağ böbrek üst polde lobüle konturlu 32 mm,19 mm,20 mm çapında 3 adet hafif kontrast tutulumu
göstern solid lezyonlar izlendi. PET CT’de; sağ böbrek üst polde MRG’deki kitle lezyon
lokalizasyonunda kayda değer FDG tutulumu saptanmadı (Resim 2). Mevcut görüntülemelerle 7 yıl
önce benzer lokalizasyonda HSK nüksü olan hastada ve PET BT’de tutulum olmadan da tümöral
oluşumla seyredebilmesi nedeni ile ön tanı olarak HSK ve renal hücreli kanser düşünüldü. Hastanın
bu dönemde kan biyokimyası; kreatinin: 1.18 mg/dl,ALT: 22 U/L,AST:27 U/L,ALP:144 U/L,GGT:20
U/L,T.Bil:0,2 mg/dl,Albumin:4.3g/dl,AFP:3 ng/mL,Kalsiyum:9.9 mmol/L,Fosfor:2.9 mmol/L,
WBC:9500,HGB:10.5,PLT:435000. Medikoşirurji konseyinde değerlendirilen hastaya cerrahi kararı
verildi, sürrenal lojda metastazektomi, sağ parsiyel nefrektomi, vena kava arkasından
metastezektomi yapıldı. Eksize edilen lezyonun patoloji sonucu; sürrenal loj ve parsiyel nefroktomihepatoselüler karsinom olarak,vena kava arkası –hepatoselüler karsinom olarak diğer eksizyon
bölgeleri-fibrohiyalinize aselüller nodül olarak raporlandı. Operasyon sonrasında genel durumu stabil
seyreden hastanın en son poliklinik kontrolünde 03/2022 laboratuar bulguları: kreatinin: 1.36 mg/dl,
ALT: 35 U/L, AST:35 U/L, ALP:130 U/L, LDH:270 U/L, T.Bil: 0.28 mg/dl, Albümin: 4 g/dl, AFP:3.1
ng/mL. Hasta son olarak everolimus 0.5 2*1, mikofenolat mofetil 500 mg 2*1, ursodeoksikolik asit
3*1, asetilsalisilik asit 100 mg 1*1, prednizolon 5 mg 1*1/2 tedavisi ile transplantasyon
polikliniğimizden takiplerine devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: hepatoselüler kanser, nüks, sürrenal gland
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Resim 2 2021 MRG ve PET BT MRG’de sağ böbrek üst polde lobüle konturlu 32
mm,19 mm,20 mm çapında 3 adet hafif kontrast tutulumu göstern solid lezyonlar
izlendi. PET CT’de; sağ böbrek üst polde MRG’deki kitle lezyon lokalizasyonunda
kayda
değer
FDG
tutulumu
saptanmadı.

[PS-23]
“Tıp Fakültesi birinci sınıf ve son sınıf öğrencilerinde Hepatit A, B, C serolojik bilgi
düzeyi ve aşı oranı “
Emine Kabul1, Alper Uysal2, A. Zeki Karasu2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
AMAÇ: Sağlık çalışanları toplumun geneline oranla baktığımızda bulaşıcı hastalıklar açısından daha
fazla risk altındadırlar. Tıp fakültesi öğrencileri de sağlık çalışanlarının görevlerini gerçekleştirdikleri
ortamda eğitim almalarından dolayı ve ayrıca öğrencilerin yaptıkları işlemler esnasında kendilerini
koruma bilgi ve yetileri daha az olduğundan sağlık çalışanlarıyla aynı riskleri taşımaktadırlar.Bu
çalışmada sağlık çalışanları arasında önemli yere sahip tıp öğrencilerinde birinci sınıf ve son sınıf
seroloji bilgi düzeylerinin ve aşı bilgi düzeyinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesinde 2021-2022 öğrenim dönemi 373 tane 1. sınıf öğrencisi, 231 tane 6. sınıf öğrencisi olmak
üzere toplam 604 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Aşı öyküleri sorulduğunda 237 (%39.2) öğrenci HAV
aşısı olduğunu, 266 öğrenci HBV aşısı olduğunu biliyordu (Tablo1). HAV aşısını olduğunu bilen 237
öğrencinin 58’i (%24.5) birinci sınıf, 179’u (%75.5) altıncı sınıf, HBV aşı durumunu bilen 266
öğrenciden 201’i (%75.6) altıncı sınıf, 65’i (%24.4) ise birinci sınıftı. Hepatit serolojilerini bilen
öğrenci sayısı ise 168’di (%27.8). Hepatit serolojilerini bilen öğrencilerin 164’ü (%97) altıncı sınıftı.
Serolojisini bilen öğrenciler içinde HAV aşısı olduğu bilen 139 (%82.7) öğrenci HBV aşısı olduğunu
bilen ise 154 (%91.7) öğrenci vardı. HAV aşısı olduğu bilen öğrencilerin 15’inde (%11) Anti HAV Ig
G negatifti. HBV aşısı olduğu bilen öğrencilerin tamamında anti Hbs pozitifti (tablo 2). Serolojisini
bilmeyen 436 öğrenci mevcuttu. 436 öğrenciden 329’u (%75.5) serolojisini öğrenmek ve 317
(%72.7) öğrenci ise serolojilerini öğrendikten sonra gerekirse aşı olmayı kabul ediyorlardı.
Çalışmamızın en önemli handikapı öğrencilerinin seroloji bilgileri beyan bazında değerlendirilmiştir.
SONUÇ: Tıp fakültesi öğrencilerinin önemli bir hepatit A ve B açısından risk altında olduğu
görülmektedir. Öğrencilerin aşılanması hem kendilerinin bu infeksiyonlardan korunmaları, hem de
hastalara veya diğer personele bulaştırmalarının önlenmesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: HAV, HBV, Aşı, Tıp Fakültesi Öğrenci, Seroloji

Öğrencilerin Aşı ve Seroloji Bilgi Durumlarının Karşılaştırılması
1.sınıf
n (%)

6.sınıf
n (%)

p

Ameliyat Öyküsü .
.
Var
62 (16.6) 63 (27.3)
Yok
311 (83.4) 168(72.7)
HAV
Aşısı
Oldum
Olmadım
Bilmiyorum

.
58 (15.5)
70 (18.8)
245 (65.7)

.
179 (77.5)
<0.01
36 (15.6)
16 (6.9)

HBV
Aşısı
Oldum
Olmadım
Bilmiyorum

.
65 (17.4)
62 (16.6)
246 (66)

.
201 (87.0)
<0.01
22 (9.5)
8 (3.5)

Seroloji
Biliyorum
Bilmiyorum

.
.
4
(1.1) 164 (71.0) <0.01
369 (98.9) 61 (29.0)

Serolojisini Bilen Öğrecilerde Seroloji Dağılımları
n

%

Anti HAV Ig G .
.
Pozitif
143 85.1
Negatif
25 14.9
HbsAg
Pozitif
Negatif

.
.
1 0.6
167 99.4

Anti
Pozitif
Negatif

Hbs .
.
167 99.4
1 0.6

Anti Hbc Ig G .
.
Pozitif
13 7.7
Negatif
155 92.3
Anti
Pozitif
Negatif

HCV .
.
0 0
168 100
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