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YAŞLILARDA MEYDANA GELEN 
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ

þ İştah azalır (Tat ve koku duyusunda, iştah merkezinde değişiklikler).
þ Tükürük salgısı azalır, ağız kuruluğu görülür.
þ Yaşlanmayla oluşan yutma değişiklikleri  ‘Presbifaji’ olarak adlandırılmaktadır.

• Daha yavaş yutma
• Yaşa bağlı dil basıncında değişiklikler
• Daha çabuk yorulma
• Kompansasyon mekanizmalarında bozulma

þ Presbifaji sonucu normal yaşlanma sürecinde genellikle  disfaji ve aspirasyon 
görülmez. Özellikle altta yatan nörodejeneratif hastalık varlığında, deliryum tablosunda,  
santral sinir sistemi etkili ilaçlar kullananlarda, mekanik etkenler varlığında, sarkopenik 
ve kırılgan yaşlılarda bu risk artar.

þ Özofagustaki değişiklikler (presbiözofagus)
• Miyenterik nöron sayısında azalma
• Kontraksiyon amplitüdünde azalma
• Alt özofagus sfinkterinde yetersiz gevşeme
• Özofagus gövdesinde dilatasyon

þ Gastroözofageal reflü yaşlanmayla birlikte artar. Temel mekanizma geri kaçan asit için 
önemli bir klerens mekanizması olan sekonder peristaltizmin azalmasıdır. Ayrıca 
alt özofagus sfinkter basıncı azalır (Yaşlanma ile birlikte üst özofagus sfinkter basıncı 
da azalır)

þ Midedeki değişiklikler
• Gastrik mukozal defans mekanizması bozulur (mukozal sitoprotektif faktörler olan 

mukozal prostaglandin, mukus ve bikarbonat azalır). 
• Mukozal tabaka incelir.
• Mukozal kan akımı azalır.
• Pepsin ve asit sekresyonu azalır.
• H. Pylori taşıyıcılığı prevalansı artar. 
• Gıdaların geçişi yavaşlar. Bu durum, NSAİD ve diğer zararlı ilaçların temas süresini 

uzatır. 

þ İnce bağırsaktaki değişiklikler
• Yaşlanmayla birlikte makronütrientlerin (yağ, protein, karbonhidrat) emilimi değişmez. 

Bu nedenle malabsorpsiyon yaşlılıkta da her zaman patolojiktir. 
• Yaşlanmayla birlikte D vitamin, folik asit, B12 vitamini ve kalsiyum emilimi azalabilir; 

ancak demir emilimi bozulmaz. Bu nedenle yaşlılıkta görülen demir eksikliği anemisinde 
mutlaka altta yatan hastalık araştırılmalı, mutlaka gastrointestinal sistem taraması 
yapılmalıdır.

• Mukozal immünite ve IgA üretimi azalır.

þ Kolondaki değişiklikler
• Konstipasyon sık görülür.
• Divertikülozis sıklığı artmıştır.
• Mukozal proliferasyon artmıştır.
• C. Difficile kolonizasyonu artmıştır.
• Rektal kompliyans azalır, fekal urgency gelişebilir.
• İnternal anal sfinkter basıncı ve kas kalınlığı azalır. Eksternal sfinkterde bağ doku 

artar.
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SPOT BİLGİLER

• Akut pankreatitin en sık nedenleri...Safra 
taşı, alkol

• Akut pankreatit yapabilen bazı ilaçlar…
Azatioprin, Sulfonamid, Valproik asit, Östrojen, 
Tetrasiklin, GLP1 analogları, DPP4 inhibitörleri

• Akut pankreatitte karın ağrısının özelliği…Beli 
kuşak tarzında sarar, öne eğilmekle azalır

• Akut pankreatitte özel ekimotik cilt lezyonları…
Grey Turner (lomber bölgelerde), Cullen işareti 
(göbek etrafında) 

• Akut pankreatitte organ yetmezliklerinin 
ilk 10 gün içindeki nedeni...SIRS (sistemik 
inflamatuar yanıt sendromu)

• Akut pankreatitte organ yetmezliklerinin 10 
günden sonraki nedeni...Enfeksiyonlar 

• Peripankreatik sıvı koleksiyonu ile ilişkili akut 
pankreatit ve gelişme süresi...İnterstisyel 
(ödematöz) pankreatit, < 4 hafta 

• Psödokist ile ilişkili akut pankreatit ve gelişme 
süresi...İnterstisyel (ödematöz) pankreatit, > 4 
hafta 

• Akut nekrotik sıvı koleksiyonu ile ilişkili akut 
pankreatit ve gelişme süresi...Nekrotizan 
pankreatit, < 4 hafta 

• Duvarlı nekroz (walled-off necrosis) ile ilişkili 
akut pankreatit ve gelişme süresi...Nekrotizan 
pankreatit, > 4 hafta 

• Akut pankreatitte serumda ilk yükselen 
enzim…Amilaz

• Akut pankreatitte amilaz düzeyinin normal 
bulunabileceği durumlar... Hipertrigliseridemi, 
kronik pankreatit üzerine akut atak, akut 
pankreatitin geç dönemi 

• Akut pankreatitte uzun süreli amilaz yüksekliği 
varlığında en olası tanı... Psödokist 

• Akut pankreatitin en sık görülen geç 
komplikasyonu…Psödokist

• Ranson kriterlerinden başvuru sırasında 
kullanılanlar…Yaş, Lökosit, Glukoz, LDH, AST

• Akut pankreatitli hastada antibiyotik 
endikasyonları…Enfekte nekroz, kolanjit, abse

• Karın ağrısı, kilo kaybı, diyabet, steatore olan 
hasta en olası tanı…Kronik pankreatit

• Kronik pankreatitin en sık nedeni...Alkol
• Kronik pankreatit tanısında en sensitif 

yöntem...Sekretin uyarı testi
• Kronik pankreatit tanısında yaklaşım 

basamakları... BT, MR/MRCP, endoskopik 
ultrasonografi, sekretin uyarı testi, ERCP

• Kronik pankreatit görüntüleme yöntemleri 
ile tespit edilecek bulgular...Pankreas 
kalsifikasyonu, konturlarda düzensizlik,  
parankimal heterojenite ve atrofi, pankreas 
kanalında düzensizlik veya dilatasyon 

• Tip 1 otoimmün pankreatitin önemli 
özellikleri... E > K, İleri yaş, Ağrısız sarılık, 
Pankreas şiş/büyük, Pankreas başında kitle 
görünümü, Pankreas kanalı daralmış, Diğer organ 
sistemlerinde tutulum (biliyer darlık, organlarda 
psödotümör, retroperitoneal fibrozis), IgG4 
(+), biyopside lenfoplazmositer infiltrasyon 
ve storiform fibrozis, Steroide belirgin yanıt, 
Steroid kesilmesi sonrası relaps

• Pankreasın en sık kistik lezyonu…Psödokist
• Pankreasın en sık neoplastik kistik lezyonu…

Müsinöz kistler
• Pankreas kistlerinin tansında en değerli 

görüntüleme yöntemi... EUS (kist sıvısından 
örnek alınabilir)

• Pankreas kistik lezyonlarının ayırt edilmesinde 
tek başına en yardımcı olan kist sıvısı 
parametresi...CEA düzeyi

• Genellikle 7. dekat kadınlarda daha sık 
görülen, mikrokistik lezyon (bal peteği) ve 
ortasında kalsifiye skar şeklinde görülebilen, 
kist sıvısı analizinde müsin negatif, CEA ve 
amilaz düzeyleri düşük, moleküler testleri 
negatif olan pankreasın neoplastik kistik 
lezyonu… Seröz kistadenom 

• Genellikle 5. dekat kadınlarda daha sık görülen, 
makrokistik lezyon şeklinde görülebilen, kist 
sıvısı analizinde müsin pozitif, CEA ve amilaz 
düzeyleri yüksek, KRAS (+), GNAS (-) olan 
pankreasın neoplastik kistik lezyonu… Müsinöz 
kistik neoplazm

• Genellikle 6-7. dekat popülasyonda kadın ve 
erkeklerde benzer sıklıkta görülen, pankreas 
kanalının dilate şekilde izlendiği, kist sıvısı 
analizinde müsin pozitif, CEA ve amilaz 
düzeyleri yüksek, KRAS (+), GNAS (+) 
olan pankreasın neoplastik kistik lezyonu… 
İntraduktal papiller müsinöz neoplazm 

• Pankreas kanseri ile ilişkili herediter 
sendromlar... Herediter pankreatitler (PRSS1), 
Ailesel meme/over kanseri (BRCA2, PALB2), 
Familyal atipik multiple mol melanom (P16/
CDKN2A), Peutz – Jeghers sendromu (STK11/
LKB1), Lynch sendromu (MLH1, MSH2), Ataksi 
telenjiektazi (ATM)

• Pankreas kanserinde en sık semptomlar...Karın 
ağrısı ve kilo kaybı 

• Pankreas kanserinin fizik muayenesinde 
safra kesesinin derin inspiryumda ele 
gelmesi...Courvoisier işareti 

• Pankreas kanseri şüphesinde ilk seçilecek 
görüntüleme yöntemi…Abdominal USG

• Pankreas kanseri evrelemesinde ve portal ven 
tutulumu ile lenf nodu tutulumunu göstermede 
de en yararlı görüntüleme yöntemi... 
Endosonografi

• Görüntüleme yöntemlerinde pankreas kanseri 
ihtimalinin yüksek olduğu ve cerrahi olarak 
rezektabl olan vakalarda en uygun yaklaşım... 
Whipple ameliyatı (biyopsi yapılmaz)
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• Hiperglisemi, diabetes mellitus, 
hipoaminoasidemi ve nekrolitik migratuar 
eritem ile karakterize olan pankreatik 
nöroendokrin tümör...Glukagonoma

• Diabetes mellitus, steatore ve kolelitiazis 
ile karakterize olan pankreatik nöroendokrin 
tümör…Somatostatinoma

• Diyare, hipokalemi, hipo/aklorhidri ile 
karakterize olan pankreatik nöroendokrin 
tümör…VIPoma

• Safra kesesinde kolesterol taşı oluşumu için 
risk faktörleri…Östrojen, obezite, fibrat 
kullanımı, Crohn hastalığı, ileal rezeksiyon ve 
ileri yaş 

 • Safra kesesinde siyah renkli pigment taşı 
oluşumu için risk faktörleri… İndirekt bilirubinin 
arttığı durumlar (hemoliz, hipersplenizm, 
inefektif eritropoez)

 • Safra kesesinde kahverengi pigment taşı 
oluşumu için risk faktörleri…Kronik staz ve 
enfeksiyon

• Safra kesesi infindibulumu veya sistik kanala 
yerleşen taşın koledoğa basarak tıkanma ikteri 
yaptığı durum... Mirizzi sendromu 

• Safra kesesi taşı tanısında ilk ve en iyi 
yöntem…Abdominal USG

• Kolelitiaziste kolesistektomi endikasyonları... 
Semptomatik vakalar, > 3 cm‛den büyük taşlar, 
porselen kese 

• Akut kolesistitte en sık etken…E.coli
• Akut kolesistitte en değerli fizik muayene 

bulgusu…Derin inspiryumda palpasyon ile ağrının 
artması ve inspiryumun kesilmesi (Murphy 
işareti)

• Akut kolesistit tanısında ilk ve en sık kullanılan 
görüntüleme yöntemi… USG

 • Akut kolesistit tanısında en duyarlı 
görüntüleme yöntemi…Kolesintigrafi-HİDA (Tc 
99m iminodiasetik asit)

• Amfizematöz kolesistit etkeni…Clostridium 
welchii (veya perfringes)

• Amfizematöz kolesistitte görüntüleme 
bulgusu…Safra kesesi duvarında gaz olması

• Safra taşı ileusunda görüntüleme bulgusu…
Safra yollarında hava ve bağırsakta hava-sıvı 
seviyesi (direkt grafide) 

• Safra kesesi kanseri risk faktörleri...Porselen 
kese, Safra kesesi taş, Safra kesesi adenomu/
polipi (> 10mm)

• Safra kesesi kanserinin görüntülenmesi ve 
evrelendirilmesinde en başarılı tetkik... MRCP

• Sağ üst kadran ağrısı, ateş ve sarılık varlığında 
en olası tanı..Kolanjit

• Kolanjit şüphesi olan hastaya öncelikli 
yaklaşım…ERCP + biliyer sfinkterotomi

• Kolanjiyosellüler kanser risk faktörleri…Primer 
sklerozan kolanjit, Koledok kistleri, Caroli 
hastalığı, Opisthorchis viverrini ve Clonorchis 
sinensis enfestasyonları, Hepatolitiazis (Safra 
kesesi ve koledok taşlarının kanser gelişimi 
üzerine etkisi gösterilememiştir)

• Hiler bölgeye yerleşen kolanjiyosellüler 
kanser… Tip 2 (en sık tip) / Klatskin tümörü 

SORULAR

1. Akut pankreatitte en erken dönemde artan ve tanıda 
kullanılan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amilaz       
B) Lipaz
C) Alkalen fosfataz     
D) Aspartat aminotransferaz
E) Alanin aminotransferaz

Doğru cevap: A

2. Aşağıdakilerden hangisi akut pankreatitli bir hastanın 
hastaneye başvuru anında kullanılan Ranson 
kriterlerinden biridir?

A) Glukoz    
B) Kalsiyum
C) Amilaz    
D) Baz açığı
E) Hematokrit

Doğru cevap: A

3. Aşağıdakilerden hangisi akut pankreatitin sistemik bir 
komplikasyonu değildir?

A) Oligüri      
B) Akut respiratuar distress sendromu
C) Obstrüktif sarılık     
D) Hipokalsemi
E)  Akut tübüler nekroz

Doğru cevap: C

4. Aşağıdakilerden hangisi akut pankreatitin en sık görülen 
geç komplikasyonudur?

A) Plevral sıvı      
B) Hipotansiyon
C) Splenik ven trombozu    
D) Psödokist
E) Pankreatik asit

Doğru cevap: D

5. Akut pankreatit düşünülen bir hastada erken dönemde 
gerekli olmayan tetkik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ultrasonografi    
B) Serum amilaz düzeyi
C) Glukoz ve BUN tayini  
D) Tam kan sayımı
E)  Endoskopik ultrasonografi

Doğru cevap: E

6. Kronik pankreatit tanısında kullanılan en duyarlı yöntem 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fekal elastaz tayini
B) Fekal kimotripsin tayini
C) Sekretin stimülasyon
D) Kalitatif fekal yağ tayini
E) Serum karoten düzeyi tayini

Doğru cevap: C
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7. Altmış beş yaşındaki erkek hasta sarılık ve kilo kaybı 
şikayetleriyle başvuruyor. Abdominal bilgisayarlı 
tomografisinde pankreasın baş kısmında 3 cm’lik kistik 
lezyon saptanıyor. Ana pankreatik kanalda genişleme ve 
kanalın kist ile bağlantısı saptanıyor. Duodenoskopide 
pankreatik kanaldan gelen mukoid akıntı görülüyor.

 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psödokist
B) Seröz kistadenom
C) Pankreas adenokanseri
D) Solid psödopapiller kist
E) İntraduktal papiller müsinöz neoplazm

Doğru cevap: E

8. Karın ağrısı olmaksızın iki haftadır süren sarılık 
şikayetiyle başvuran 70 yaşında bir hastada yapılan 
ultrasonografik incelemede gözlenen ileri derecede 
gergin safra kesesinin aşağıdakilerden hangisine 
sekonder olarak gelişmiş olma olasılığı en yüksektir?

A) Koledokolitiazis     
B) Kronik pankreatit
C) Pankreas başı kanseri   
D) Akut kolesistit
E)  Safra yolları benign striktürü

Doğru cevap: C

9. Nekrolitik migratuvar eritem, diyabet nedeni ile araştırılan 
ve pankreasta şüpheli lezyon saptanan hastada tanı için 
aşağıdakilerden hangisinin yapılması en çok yararlıdır?

A) Endoskopik retrograd kolaniyopankreatografi
B) Serum kromogranin A düzeyi
C) Serum glukagon düzeyi
D) Bilgisayarlı tomografi
E) İdrara 5-HIAA düzeyi

Doğru cevap: C

10. Steatore, diabetes mellitus ve safra kesesi taşıyla 
karakterize pankreas endokrin tümörü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İnsülinoma      B) Glukagonoma
C) Gastrinoma      D) Somatostatinoma

E) VIPoma
Doğru cevap: D

11. Aşağıdakilerden hangisi pankreasın nöroendokrin 
tümörlerinde kullanılan önemli bir tümör belirtecidir?

A) CEA  
B) Ca15-3
C) Ca19-9        
D) Ca72-4
E) Kromogranin A

Doğru cevap: E

12. Ağır ve yağlı bir akşam yemeğinden sonra geç saatlerde 
başlayan, azalmaksızın 30-60 dk. süren, sağ hipokondriuma 
lokalize ve bulantı ile ortaya çıkan ağrı şikayeti ile başvuran 
bir hastada ateş 38°C, lökosit 10.000/mm3 tespit ediliyor.

 Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karaciğer apsesi   
B) Akut kolesistit
C) İntestinal obstrüksiyon  
D) Ülser perforasyonu
E) Enfekte karaciğer hidatik kisti

Doğru cevap: B

13. Aşağıdaki risk faktörlerinden hangisi safra tuzu 
eksikliğine yol açarak safranın kolesterolden 
süpersatüre olmasına ve böylece safra taşı oluşumuna 
neden olur?

A) Giardiazis      
B) Klofibrat kullanımı
C) Somatostatinoma    
D) Crohn hastalığı
E) Hemoliz

Doğru cevap: D

14. Elli beş yaşında erkek hasta bulantı, kusma, karın ağrısı ve 
sarılık şikayetiyle başvuruyor. Yapılan muayenesinde Murphy 
bulgusu pozitif tespit ediliyor. 

 Bu hastada ilk istenmesi gereken tetkik aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi   
B) Perkütan transhepatik kolanjiyografi
C) Ultrasonografi       
D) Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi
E) Bilgisayarlı tomografi

Doğru cevap: C

15. Aşağıdakilerden hangisi, taşsız kolesistit için önemli bir 
risk faktörüdür?

A) Genç yaşta olmak   
B) α1-antitripsin eksikliği
C) Primer biliyer kolanjit   
D) Diabetes mellitus
E) Wilson hastalığı

Doğru cevap: D

16. Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen benign biliyer 
obstrüksiyon nedenidir?
A) Kolanjit      
B) Koledokolitiazis
C) Akut kolesistit    
D) Mirizzi sendromu
E) Parazit enfestasyonu

Doğru cevap: B

17. Yetmiş yaşında bilinen kronik hepatit B taşıyıcısı olan 
erkek hasta 3 aydır artan sarılık ve kilo kaybı yakınması 
ile başvuruyor. Laboratuvar testlerinde ALT ve AST hafif 
yüksek, alkalen fosfataz ve direkt bilirubin belirgin yüksek 
saptanıyor. Yapılan abdominal USG’de karaciğerde lezyon 
yok ancak intrahepatik safra kanalları genişlemiş, koledok 
normal genişlikte saptanıyor.

 Bu hastada aşağıdakilerden hangisi öncelikle 
düşünülmelidir?
A) Hepatosellüler karsinom  
B) Kolanjiyokarsinom
C) Pankreas karsinomu   
D) Primer biliyer kolanjit
E) Ampüller tümör

Doğru cevap: B



1. DENEME

1.    Otuz beş yaşında erkek hasta bayılma sonrası acil servise 
getiriliyor. Geldiğinde bilinci kapalı olan hastanın plazma 
glukozu 23mg/dL olarak belirleniyor. Hastaya hemen 
intravenöz glukoz tedavisi başlanıyor ve hastanın bilinci 
açılıyor. Hastanın ailesinde endokrin anomaliler olduğu 
öğreniliyor. Kan testlerinde insülin değeri 120mU/dL(normali 
5-25 mU/dL) ölçülüyor. Abdominal BT’de pankreas kuyruğunda 
2 cm’lik kitle olduğu saptanıyor.

       Bu hastada aşağıdaki ek bulgulardan hangisinin görülmesi 
en olasıdır?
A) Marfanoid görünüm
B) Meduller tiroid karsinomu
C) Mukozal nöroma
D) Paratiroid adenomu
E) Feokromasitoma

2.    Otuz yaşında bir kadın son üç aydır devam eden beyazımsı bir 
meme başı akıntısı şikayetiyle başvuruyor. Hasta baş ağrıları 
veya görsel şikayetleri olmadığını belirtiyor. Fizik muayenesinde 
anormal bulguya saptanmıyor. Görme alanı defekti olmayan 
hastada  prolaktin düzeyi 200 ng/dl saptanıyor. 

       Hastanın tanısında en uygun adım aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Gebelik testi 
B) Tiroid hormon düzeylerinin ölçümü 
C) Beyin BT taraması
D) Akciğer röntgen filmi
E) Takip

3.   Elli yedi yaşında erkek hastada, iş yeri hekimi tarafından 
yapılan rutin sağlık kontrolünde “aydede yüzü”, “santral obezite” 
ve “buffalo hörgücü” saptanıyor. Ayrıca kas kaybı ve karında 
strialar tespit ediliyor. Hasta ileri inceleme amacıyla dahiliye 
uzmanına başvuruyor. Sabah 07:00 plazma kortizolü 35 μg/
dl saptanıyor. Ardından düşük doz deksametazon supresyon 
testi uygulanıyor. 23:30’da 1 mg oral deksametazon veriliyor 
ve sabah 07:00’da plazma kortizolü 6 μg/dl ölçülüyor. 1 hafta 
boyunca deksametazon verilmiyor. Ardından 2 gün boyunca 
6 saatte bir 0.5 mg oral deksametazon veriliyor. Üçüncü gün 
plazma kortizol 5 μg/dl ölçülüyor. Deksametazon dozu 2 gün 
boyunca 6 saatte bir 2 mg’a çıkarılıyor ve ardından plazma 
kortizol 1 μg/dl ölçülüyor. 

     Elde edilen bulgulara göre hastada bulunan patoloji 
yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eksojen kortizol alımı
B) Adrenal tümörden ACTH hipersekresyonu
C) Hipofiz bezinden ACTH hipersekresyonu
D) Küçük hücreli karsinomdan ACTH hipersekresyonu
E) Adrenal tümörden kortizol hipersekresyonu

4.    Yirmi beş yaşında kadın hasta, baygınlık hissi, aşırı susama ve 
sık idrara çıkma şikayetleriyle kliniğe başvuruyor. Hasta yakın 
zamanda soğuk algınlığı geçirdiğini belirtiyor. Tip 1 diabetes 
mellitus hastası olduğunu ve insülin kullandığını söylüyor. Fizik 
muayenede hastanın anksiyetesi olduğu, yatarken kan basıncı 
110/70 mmHg, nabız 100/dk, oturur pozisyonda kan basıncı 
90/60 mmHg, nabız 140/dk saptanıyor. Ayrıca hastada aşırı 
terleme ile beraber solunum sayısı 35/dk saptanıyor. Akciğer 
bulgularında patoloji saptanmıyor. Laboratuvar tetkikleri;

Biyokimya:
Sodyum: 140 mEq/L
Potasyum: 4.8 mEq/L
Klor: 100 mEq/L
Bikarbonat: 10 mEq/L
Glukoz: 1000 mEq/L

İdrar tetkiki:
3+ glukoz ve 
keton

Arter kan gazı:
pH: 7.27
Pco2: 23 mmHg
pO2 :100 mmHg

       Hastaya tedavide ilk aşamada yapılması gereken yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devamlı izotonik sıvı infüzyonu
B) Devamlı modifiye (NPH) insülin infüzyonu
C) Devamlı regüler insülin infüzyonu
D) Devamlı regüler insülin ve izotonik sıvı infüzyonu
E) Her 4 saatte bir subkutan insülin enjeksiyonu

5.    Kırk yaşındaki kadın hasta 3 aydır devam eden yorgunluk ve 
ara ara ateş yüksekliği yakınmalarıyla başvuruyor. Özellikle 
soğuk su ile ev işlerini yaptığında sol elinde önce bir solukluk, 
dakikalar sonra ise morarma ve sol el ve kolda güçsüzlük 
tarif eden hastanın öyküsünden iki ay önce aynı şikayetlerle 
başvurduğu başka bir klinikte tansiyonun yüksek olduğu 
söylenerek kalsiyum kanal blokörü başlandığı öğreniliyor. 
Hastanın muayenesinde sağ ve sol kan basınç değerleri 
sırasıyla 140/85 mmHg ve 100/60 mmHg ölçülüyor. Sol taraf 
radiyal nabzı sağ tarafa göre daha zayıf olarak palpe ediliyor. 
Biyokimyasal analizde eritrosit sedimentasyon hızı 69 mm/saat 
bulunuyor.

       Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Skleroderma            B) Romatoid artrit
C) Takayasu arteriti                 D) Hipersensitivite vasküliti

E) Poliarteritis nodoza

6.    Yirmi sekiz yaşındayken romatoid artrit tanısı alan 55 yaşında 
kadın hasta yeni gelişen kilo kaybı, ishal ve bacaklarda ödem 
şikayetleri ile başvuruyor. Özellikle geceleri birinci ve ikinci 
el parmaklarında olan karıncalanma ve dirseklerinde ağrı 
şikayeti olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede makroglosssi, 
hepatosplenomegali bacaklarda ödem ve periferik nöropati 
tespit ediliyor. Gaitada gizli kan pozitif saptanan hastanın kan 
tetkiklerinde hipoalbüminemi ve idrar analizinde proteinüri 
tespit ediliyor. 

       Bu hastada bir sonraki aşamada yapılacak en uygun tetkik 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serum protein elektroforezi
B) Vertebral kolon ve kafa grafileri
C) Rektal mukoza biyopsisi
D) Anti-CCP
E) Endomiyokardiyal biyopsi

DAHİLİYE DENEME SORULARI - 3


