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21. Meme kanseri nedeni ile takipte olan hastanın çekilen kontrol 
karın tomografisinde adrenal lokalizasyonunda 2 cm çapında 
kitle saptanıyor.

 İlk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalın iğne biyopsisi
B) Fonksiyonel durumu değerlendirmesi
C) İnce iğne aspirasyon biyopsisi
D) Adrenalektomi
E) Kemoterapi

Doğru cevap: B

22. Hiçbir şikayeti olmayan 62 yaşındaki bir kişide 
tomografide sürrenalde 1.5 cm çapında kitle tespit 
ediliyorsa hangisini yaparsınız?

A) Adrenalektomi    B) Sadece gözlem
C) Aminoglutetimid verilmesi D) Sintigrafi ile izlem

E) Belli aralıklarda BT ile takip
Doğru cevap: E

23. Adrenal insidentalomaların tanısında aşağıdaki 
testlerden hangisi uygulanmaz?

A) Düşük doz (1 mg) deksametazon supresyon testi
B) Spot idrarda kortizol düzeyi tayini
C) 24 saatlik idrarda metanefrin düzeyi tayini
D) Plazma renin düzeyi tayini
E) Plazma aldosteron düzeyi tayini

Doğru cevap: B

24.
I. Von Hippel-Lindau
II. Norofibromatozis
III. Beckwith- Wiedemann

 Yukarıdaki genetik sendromlardan hangileri 
feokromasitomayla ilişkilidir? 

A) Yalnız I         B) I ve II
C) I ve III         D) II ve III

E) I, II ve III
Doğru cevap: B

25. Baş ağrısı, çarpıntı şikàyetleriyle başvuran bir hastanın 24 
saatlik idrarında metanefrin seviyesi yüksek bulunuyor.

 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feokromositoma   B) Adrenal yetmezlik
C) Adrenal insidentaloma  D) Cushing sendromu

E) Conn sendromu
Doğru cevap: A

26. Adrenal medulla dışındaki feokromositomaların tanısı ve 
lokalizasyonu için en özgül test hangisidir?

A) Abdominal tomografi
B) Abdominal ultrasonografi
C) Nefrotomografi
D) 131I metaiodobenzilguanidin (MIBG) sintigrafisi
E) Abdominal aortik anjiyografi

Doğru cevap: D

27. Tekrarlayan baş ağrısı atakları, hipertansiyon, çarpıntı 
ve sinirlilik, çabuk yorulma yakınmaları olan ve idrarda 
vanilmandelik asit (VMA) düzeyi yüksek bulunan bir hastanın 
bilgisayarlı tomografide sürrenal bezlerinin normal olduğu 
saptanıyor.

 Bu hastada olası patolojinin yerleştiği yer en büyük 
olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesane     B) Zuckerkandl organı
C) Karotis      D) Kalp

E) Servikal sempatik ganglion
Doğru cevap: B

28. Feokromositoma tanısında en duyarlı test 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdrarda VMA
B) Plazma metanefrin düzeyi
C) İdrar norepinefrin düzeyi
D) İdrar 17-ketosteroid düzeyi
E) 24 saatlik idrar kortizolü

Doğru cevap: B

29. Adrenal kökenli 6 cm den büyük nonfonksiyonel 
feokromositoması olan bir hastada, ameliyat 
endikasyonu konurken en önemli faktör aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tümörün fonksiyonel hale geçmesi
B) Malignite oranının yüksek olması
C) İleride kardiyomiyopati olasılığı
D) Hipertansif intraserebral kanama
E) Hipertansiyon kontrolünün zor olması

Doğru cevap: B

30. Bilinen bir hastalığı olmayan yetmiş yaşındaki erkek hastada, 
başka bir nedenle çekilen bilgisayarlı karın tomografisinde 
sol adrenal gland yerleşimli 2 cm.’lik solid kitle saptanıyor.

 Hormonal değerlendirmesi normal olarak bulunan bu 
hasta için bundan sonraki aşamada en uygun yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Hormonal değerlendirmenin 1 ay sonra tekrarlanması
B)  Sol adrenalektomi
C)  Kitlenin bilgisayarlı tomografi ile 6 ay sonra tekrar 

değerlendirilmesi
D)  Kitleden iğne aspirasyon biyopsisi yapılması
E)  Lapara tomi yapılarak ameliyat sırasında kitleden 

alınan doku örneğinin frozen tekniği ile histopatolojik 
değerlendirilmesi

Doğru cevap: C

31. Adrenal insidentalomaların tanısında aşağıdaki 
testlerden hangisi uygulanmaz?

A) Düşük doz (1 mg) deksametazon supresyon testi
B) Spot idrarda kortizol düzeyi tayini
C) 24 saatlik idrarda metanefrin düzeyi tayini
D) Plazma renin düzeyi tayini
E) Plazma aldosteron düzeyi tayini

Doğru cevap: B

32. Baş ağrısı, çarpıntı ve yüzde kızarıklık nöbetleriyle başvuran 
bir hastanın 24 saatlik idrarında metanefrin seviyesi yüksek 
bulunuyor.

 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adrenokortikal karsinom
B) Adrenal insidentaloma
C) Feokromositoma
D) Cushing sendromu
E) Conn sendromu

Doğru cevap: C

33. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde 24 saatlik idrarda 
ölçülen katekolamin düzeyi tanısal değer taşır?

A) Aldosteronoma     B) Feokromositoma
C) İnsülinoma      D) Cushing sendromu

E) Gastrinoma
Doğru cevap: B



TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 339

TRANSPLANTASYON 14
GENEL BİLGİLER

• Transplantasyon, bir vericiden (donör) alınan graftın (hücre, doku veya organ) başka bir 
kişiye (alıcı veya konak) yerleştirme işlemidir.

• Organ transplantasyonu, çalışmayan bir organın yerine çalışan organın konulmasından 
oluşan cerrahi girişimdir.

İsimlendirme
ü Organ takılma pozisyonuna göre isimlendirme
Ø Ortotopik transplantasyon → Organ normal anatomik yerine yerleştirilirse 

(karaciğer, kalp)
Ø Heterotopik transplantasyon → Organ farklı bir yere yerleştirilirse (böbrek 

veya pankreas)
ü İmmünolojik benzerliğe göre isimlendirme
Ø Ototransplantasyon → Hücre doku veya organın bir kişinin bir yerinden başka 

bir yerine nakledilmesi
Ø Allotransplantasyon → Aynı türün genetik olarak farklı üyeleri arasındaki 

nakiller…
Ø Ksenotransplantasyon → Farklı türler arasındaki nakiller...

Tarihçe
ü İnsanlarda ilk böbrek nakli çalışmaları 1940’larda Yu Yu Voronoy tarafından 

başlatılmış olup ilk uzun süreli sağ kalan greft nakli 1954’te Joseph Murray tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

ü Transplantasyondaki en önemli sorun, transplante edilen dokunun nekrozu ile 
sonuçlanan, immünolojik rejeksiyondur. Bu olay alıcının beyaz küreleri ile ilişkilidir.

ü Transplant rejeksiyonunda en önemli rolü lenfositler oynamaktadır. Rejeksiyonu 
önlemek ve graftin yaşam süresini uzatmak amacı ile değişik yöntemler denenmiş, bu 
amaçla radyoterapi ve 6-merkaptopürin kullanılmıştır. Daha sonra kortikosteroidlerin 
kullanılması graft ömrünü uzatmıştır. 1960’ların başlarında antilenfosit serumun 
immünsüpresif etkisi tanımlanmıştır.

Doku Uyumluluk Antijenleri 
(Major Histocompatibility Complex)
ü Allograft rejeksiyonu, transplante edilen graft dokusunu oluşturan hücre 

yüzeyinde yer alan yabancı histocompatibility (doku uygunluk) antijenleri tarafından 
oluşturulur.

ü En güçlü transplantasyon antijenleri ‘‘major histocompatibility complex (MHC)’’ 
adı verilen tek bir kromozom bölgesinde bulunur.

ü MHC tüm immün cevabı etkileyen özellikleri kontrol eden geniş bir gen 
kompleksidir.

ü İnsanlarda 6. kromozomda lokalizedir.
ü İnsanlarda MHC gen ürünleri ilk defa lökositlerde araştırıldığı için ‘‘human leukocyte 

antigens’’ (HLA) olarak isimlendirilmiştir.



TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 339

REJEKSİYON TİPLERİ

• Hiperakut, akut ve kronik…
• Sadece akut rejeksiyon tedavi edilebilir.
• Hiperakut rejeksiyon tedavi edilemeyen ama önlenebilen bir olaydır.
• Kronik rejeksiyon ise tedaviye dirençlidir.

HİPERAKUT REJEKSİYON

• Donör antijenleri ile daha önceden sensitize olan alıcılarda gelişir.
• Graft reperfüzyonunu takiben ilk dakikalar ile saatler içerisinde…
• Donörün HLA ve ABO antijenlerine karşı önceden oluşmuş antikorlar tarafından 

tetiklenir.
• Antikorlar dissemine intravasküler koagülasyon,  kapiller tromboz ile graftın iskemik 

nekrozuna kadar giden bir dizi olay başlatır.
• Hiperakut rejeksiyon tedavi edilemez. Ancak transplantasyon öncesi yapılan testler 

ile önlenir.
• Bu testler lenfositotoksik crossmatch ve ABO tiplendirmesidir. Crossmatch 

alıcının serumu ile vericinin lenfositlerinin kompleman varlığında karşılaştırılması esasına 
dayanır.

• Bu testler sayesinde hiperakut rejeksiyon tamamen gündemden kalkmıştır.

AKUT REJEKSİYON

• En sık görülen rejeksiyondur; ne var ki modern immün süpresyon ile giderek daha seyrek 
görülmektedir.

• Genellikle birkaç gün veya birkaç hafta içinde gelişir.
• Hücresel (T hücre kökenli), humoral (antikorlara bağlı) veya kombine olarak 

gruplandırılır.
• Tanı
ü Biyopsi, özel immünhistokimyasal boyalar ile yapılır.
ü Laboratuvar testleri
Ø Böbrek → Yükselmiş kreatinin seviyesi
Ø Karaciğer → Yükselmiş karaciğer fonksiyon testleri
Ø Pankreas → Yükselmiş glukoz, amilaz, lipaz

• Hafif rejeksiyonlar genellikle yüksek doz metil prednizolon ile tedavi edilir.
• Orta veya şiddetli rejeksiyonda antitimosit globülin veya monoklonal antikor 

OKT3 verilir.
• Bunlar başarısız olursa alemtusumab, rituksimab veya IVIG (immünglobülin) 

denenir.

KRONİK REJEKSİYON

• Yavaş gelişir…
• İlk bir yıl içerisinde görülebilir; çıkan ama genellikle birkaç yıl içinde olur.
• Akut rejeksiyondan ayırıcı tanısında biyopsi faydalıdır. Histolojik olarak daha az 

lenfosit infiltrasyonu vardır. Atrofi, parankimal fibrozis ve ateroskleroz ile 
karakterizedir.

• İmmünsüpresyondaki gelişmelerle – akut rejeksiyon azaldığı için – kronik rejeksiyon 
oransal olarak artmaktadır.
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İMMÜNSÜPRESYON

• İndüksiyon immünsüpresyon → Erken postop. dönemde uygulanan çok yoğun 
immünsüpresyon…

• İdame immünsüpresyon (maintenance) → Yaşam boyunca akut rejeksiyonu önlemek 
için…
ü Dozlar iyi ayarlanırsa bu ajanlar iyi tolere edilir.
ü Ancak bunlar da enfeksiyon ve kanser riskini arttırır.

• Kurtarma tedavisi (rescue) → Akut rejeksiyon atağını tedavi etmek için kullanılan 
ajanlar… İndüksiyonda verilenlerle aynıdır

• İmmünsüpresyon sonrası erken dönemde en sık cerrahi enfeksiyonlar gözlenir.
• En ciddi cerrahi enfeksiyonlar pankreas ve karaciğer transplantasyonları sonrası 

gözlenir.

 Gruplarına ve etki mekanizmalarına göre immünsüpresif ilaçlar

Immünofilin bağlayanlar

Kalsinörin inhibitörleri
• Siklosporin A
• Takrolimus

Kalsinörini inhibe etmeyenler
• Sirolimus

Antimetabolitler

Pürin sentezini inhibe edenler
• Azathioprin
• Mikofenolat mofetil

Pirimidin sentezini inhibe edenler
• Leflunomid

Biyolojik immünsüpresyon

Poliklonal antikorlar
• ATGAM (antitimosit globülin)
• Anti-timosit immünoglobülin

Monoklonal antikorlar
• Muromonab-CD3
• IL-2R (humanized)
• Basiliximab (Anti-CD25 antikoru, IL-2 etkisini bloke eder)
• Belatacept
• Alemtuzumab (Uzun süreli lenfosit azaltılması)
• Rituksimab (Anti-CD20, anti B hücresi)
• Bortezomib
• Eculizumab (Humoral rejeksiyon için, pretransplat desensitizasyon, N. meningitidis 

profilaksisi)

Diğerleri
• Kortikosteroidler
• JAK-3 inhibitörleri
• Protein kinaz C inhibitörü (e.g. AEB)
•   Bortezomib (Plazma hücrelerine karşı, humoral rejeksiyon için)



340 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 341

İmmünsüpresif ilaçların özellikleri

İlaç Etki mekanizması Yan etkiler Klinik kullanım

Siklosporin A 
(CSA)

Siklofiline bağlanır 
Kalsinörin ve IL-2 
sentezini inhibe eder

Nefrotoksisite 
Tremor Hipertansiyon 
Hirsutizm

Mikroemülsiyon şeklinin biyoyararlanımı yüksek… 
İdamede ana ilaç… 

Takrolimus 
(FK506)

FKBP’e bağlanır 
Kalsinörin ve IL-2 
sentezini inhibe eder

Nefrotoksisite 
Hipertansiyon 
Nörotoksisite 
GİS toksisitesi
(bulantı, kusma)

Karaciğer translarında hasta ve greft sağkalımını 
artırır, hem primer hem kurtarma tedavisinde 
Siklosporin gibi idamede ana ilaç

Mikofenolat 
mofetil

Antimetabolit 
Pürin sentezi için 
gerekli enzimleri 
inhibe eder

Lökopeni
GİS toksisitesi

Böbrek transplantında primer ve kurtarma 
tedavisinde etkin… 
Azathioprin yerine kullanılabilir

Sirolimus
IL-2 reseptörü ile 
gerçekleşen lenfosit 
etkilerini inhibe eder

Trombositopeni 
Artmış serum 
kolesterol/LDL 
Vaskülit (hayvan 
çalışması)

Steroidlerin erken kesilmesini ve kalsinörin 
inhibitörlerinin dozunun azaltılmasını sağlar

Kortikosteroidler

Multipl etkiler 
Antiinflamatuvar
Lenfokin oluşumunu 
inhibe eder

Cushingoid tablo 
Glukoz intoleransı 
Osteoporoz

İndüksiyon, idame ve akut rejeksiyon 
tedavisinde… 

Azatiyoprin
Antimetabolit
DNA ve RNA sentezini 
bozar

Trombositopeni 
Nötropeni 
Karaciğer toksisitesi

İdame protokollerinde… 
İlk immünsüpresif ajandır.

Belatacept T hücre blokörü
Artmış bakteriyel 
enfeksiyon

Renal transplantasyonda yeni immünsüpresif ilaç

FKBP: FK-506 bağlayıcı protein

BÖBREK TRANSPLANTASYONU

• En sık yapılan solid organ transplantasyonudur.
• Kronik böbrek yetmezliğinin tercih edilen tedavisidir.

ENDİKASYONU

• Son evre böbrek hastalığı

@ Böbrek Transplantasyonunun Mutlak Kontrendikasyonları

• Aktif kanser 
• Aktif enfeksiyon
• Ağır periferik vasküler hastalık
• Ciddi kardiyak veya pulmoner hastalık 
• Aktif iv ilaç alışkanlığı
• Hastanın karmaşık medikal tedavilere uyum göstermesini engelleyen 

ciddi psikolojik bozukluk


