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Değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım,

Pandemi öncesinde, 4. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gastroenteroloji Günleri’nin 25-26 Eylül 2020 
tarihleri arasında CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da yapılacağını duyurmuştuk. Sosyal mesafe 
kuralları çerçevesinde, riski azaltmak amacıyla kongremizi yine aynı tarihlerde dijital olarak 
yapmaya karar verdik.

İlgili bütün hekim ve arkadaşlarımız için zengin içerikler hazırladık.

Fiziksel olarak bir araya gelemeyecek olmak bizi üzse de kongre içeriğinden taviz vermeyi 
düşünmüyoruz. Pandemi öncesi planladığımız gibi Gastroenteroloji ve Hepatolojiyi ilgilendiren 
konuları, deneyimli hocalarımızla birlikte, sizlere en yararlı olacak şekilde aktarmaya çalışacağız.

Ayrıca kongremizde, Endoskopik girişimleri Ülkemizin önde gelen hocaları eşliğinde canlı ve 
interaktif şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Verimli geçeceğine inancımız tam olan programımızda, bizlerle birlikte dijital kongre deneyimini 
paylaşmanızdan onur duyacağız. Hepinize şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Kamil ÖZDİL

ÖNSÖZ
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KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Kamil ÖZDİL
SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KONGRE SEKRETERİ
Doç. Dr. Gupse ADALI
SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DÜZENLEME KURULU
Kamil Özdil 
Gupse Adalı 
H. Levent Doğanay 
Oğuzhan Öztürk 
Süleyman Sayar 
Resul Kahraman 
Zuhal Çalışkan

Ümit Akyüz 
Aliye Soylu 
Şule Poturoğlu 
Canan Alkım 
Fatih Güzelbulut
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Emrah Alper, Koç Üniversitesi Hastanesi
Yüksel Altuntaş, SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hilmi Ataseven, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ahmet Aydın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sema Basat, SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Birol Bostancı, SBÜ Ankara Şehir Hastanesi
Kadir Demir, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Osman Ersoy, SBÜ Ankara Şehir Hastanesi
Fikret Ezberci, SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Fatih Güzelbulut, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İbrahim Hatemi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Sabahattin Kaymakoğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
A.Baki Kumbasar, SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Bakırköy Dr. Sadi Konuk 
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Osman Cavit Özdoğan, Marmara Üniversitesi – Tıp Fakültesi
Şule Poturoğlu, SBÜ Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aliye Soylu, SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hacı Mehmet Sökmen, Central Hospital Kozyatağı
İlyas Tuncer, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yusuf Yazgan, SBÜ İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yusuf Yılmaz, Marmara Üniversitesi – Tıp Fakültesi

KOMİTELER
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25 Eylül 2020 - Cuma
Açılış Oturumu

08:20-08:30 Kamil Özdil, Sadettin Hülagü
Tanı ve Tedavi Edici İleri Endoskopik 

Uygulamalar Kursu
Moderatörler: Kamil Özdil, Cengiz Pata, Ümit Akyüz

 Endoskopi 1  Endoskopi 2

08:30 Malign ve Benign Biliyer Darlıklara 
Yaklaşım / Güncelleme / Prof. Dr. 
Sadettin Hülagü

09:30

EUS ile Pankreas Kistik 
Lezyonlarına Yaklaşım (Di-
agnostik & Terapötik) / Gün-
celleme / Prof. Dr. Hakan 
Şentürk 

 Vaka: Kolanijoskopi  Vaka: Pankreas Kistik Lezyon 
İİAB Vaka 

10:00
Karaciğer Transplantasyonu Sonrası 
ERCP Uygulamaları / Güncelleme 
/ Prof.Dr. Erkan Parlak

11:00

Üst Gastrointestinal 
Sistemde ESD Uygulamaları / 
Güncelleme / Doç. Dr. Fatih 
Aslan 

 Vaka 1: Kadaverik Karaciğer 
Transplantlı Hasta ERCP  Vaka : Üst GİS ESD Uygula-

ması / POEM uygulaması

 Vaka 2: Canlı Vericili Karaciğer 
Transplantlı Hasta ERCP  

12:00-12:45

Uydu Sempozyumu: Dispepsili Hastalarda Güncel Tedavi Yaklaşımı – Pank-
reoflat / Alpaslan Tanoğlu

13:00-14:00 Ara

14:00 Terapötik EUS İşlemleri / Güncelle-
me / Prof. Dr. Emrah Alper 14:30

Alt Gastrointestinal Sistem-
de ESD Uygulamaları / Gün-
celleme / Prof. Dr. Erdem 
Akbal

 Vaka: Kistogastrostomi  Vaka: Alt Gastrointestinal 
Sistem ESD Uygulaması

15:30 ERCP’de Zor Kanülasyon / Güncelle-
me / Prof. Dr. İrfan Koruk 16:00

Pankreas Solid Lezyonlarına 
Yaklaşım Güncelleme / Prof. 
Dr. Aliye Soylu 

 Vaka: ERCP - Zor Kanülasyon  Vaka: Pankreas malign lez-
yonlu hasta
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26 Eylül 2020 - Cumartesi
Salon A Oturum 1: İnflamatuar Barsak Hastalıkları
08:30-11:00 Oturum Başkanları: Hilmi Ataseven, Ümit Akyüz

08:30-08:45 Fibrostenozan Crohn Hastalığına güncel yaklaşım –ne zaman cerrahi? / Yu-
suf Erzin 

 Tartışma

08:50-09:05 Pandemi sırasında İBH’lı hastaya yaklaşım –(immunsupresif & immunmodü-
latör ilaç yönetimi) / Şule Poturoğlu

 Tartışma
09:10-09:25 Mesalazin ne zaman verelim, ne zaman vermeyelim? / Canan Alkım
 Tartışma
09:30-09:45 İBH’da yeni tedavi seçenekleri / Filiz Akyüz
 Tartışma
09:50-10:05 İBH tanı ve tedavisinde intestinal USG’nin önemi / İlhami Yüksel
  
Salon A Oturum 2: Anorektal hastalıklarda Gastroenterolog neyi bilmeli? 
10:20-11:00 Anal hastalıklara gastroenterolog gözü ile yaklaşım / Fatih Beşışık
 Tartışma
  
Salon A Oturum 3: Obezite & Nütrisyon
11:05:12:45 Oturum Başkanları: Mehmet Sökmen, Aliye Soylu, Hüseyin Alkım
11:05-11:20 Obezite tedavisi – Medikal / Mazhar Müslüm Tuna
 Tartışma
11:25-11:40 Obezite tedavisi – Endoskopik / Kamil Özdil
 Tartışma
11:45-12:00 Obezite tedavisi – Cerrahi / Abdullah Şişik
 Tartışma
  
12:00-12:40

Uydu Sempozyumu - Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları Karmaşasında Doğ-
ru İlaç! 
Oturum Başkanı: Kamil Özdil 
Konuşmacı: Serhat Bor

  
12:45-13:00 Öğle arası
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13:00-14:00

Uydu Sempozyumu - KHB Hastasının Risklerinin Değerlendirilmesi ve Etkin 
Tedavisi: Vemlidy Deneyimi
Gupse Adalı, Yusuf Yılmaz

  

Salon A Oturum 4: GİS Kanamalara Yaklaşım
14:00-14:35 Oturum Başkanları: Yusuf Yazgan, Turan Çalhan 

14:00-14:15 Üst GİS kanama güncelleme– non varisiyel kanamalara yaklaşım / Osman 
Ersoy

 Tartışma
14:20-14:35 Alt GİS kanama güncelleme / Yaşar Çolak
 Tartışma
  

Salon A Oturum 5: Karaciğer hastalıkları
14:40-16:15 Oturum Başkanları: Yusuf Yılmaz 
14:40-14:55 Akut ve Kronik B hepatiti tedavisinde gri alanlar / Sabahattin Kaymakoğlu
 Tartışma
15:00-15:15 Kolanjiokarsinomda karaciğer nakli / Murat Dayangaç 
 Tartışma
15:20-15:35 Sirozlu hastalarda antikoagülan ve antiagregan kullanımı / Meral Akdoğan 
 Tartışma
15:40-15:55 Kronik C hepatiti tedavisinde güncel gelişmeler / Levent Doğanay
 Tartışma
16:00-16:15 HCC’de güncel tedavi yaklaşımları / Fatih Güzelbulut
 Tartışma
  

 Oturum 6: Gastroenteroloji & Hepatolojide İlginç Vakalar
16:20-17:35 Oturum Başkanı:  Levent Doğanay
16:20-16:35 Vaka 1 / Aliye Soylu
 Tartışma
16:40-16:55 Vaka 2 / İbrahim Hatemi
 Tartışma
17:00-17:15 Vaka 3 / Ayhan Hilmi Çekin
 Tartışma
17:20-17:35 Vaka 4 / Banu Kara
 Tartışma
  

17:40-18:00 Akılcı İlaç Kullanımı 
Pınar Gökçen

 



4. GASTROENTEROLOJİ 
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Dispepsili Hastalarda Güncel Tedavi Yaklaşımı

Doç.Dr.Alpaslan Tanoğlu
GİRİŞ:

Dispepsi, kapsamlı bir ayırıcı tanıya ve heterojen bir patofizyolojiye sahip yaygın bir semptomdur. 
Nüfusun en az yüzde 20'sinde görülür, ancak etkilenen insanların çoğu tıbbi yardım istememekte-
dir. Dispepsi sağkalımı etkilemese de, önemli sağlık sistemi maliyetlerinden sorumludur ve yaşam 
kalitesini önemli ölçüde etkiler. Dispepsili hastaların yaklaşık yüzde 25'inin altında yatan organik bir 
neden vardır. Bununla birlikte, hastaların yüzde 75'ine kadar fonksiyonel dispepsi vardır ve tanısal 
değerlendirmede altta yatan bir neden bulunamaz.

Organik Nedenlere Bağlı Dispepsi

Dispepsi için çeşitli organik nedenler olmasına rağmen en önde gelen nedenler; peptik ülser has-
talığı, gastroözofageal reflü, ilaçlar (en yaygın suçlu nonsteroidal antiinflamatuar ajanlar) ve mide 
malignitesidir.

Peptik ülser hastalığı - Üst karın ağrısı veya rahatsızlık, peptik ülseri olan hastalarda en belirgin 
semptomdur. Ülserlerden kaynaklanan rahatsızlık genellikle epigastriumda merkezlenmiş olsa da, 
bazen batın sağ veya sol üst kadranlarda lokalize olabilir [9]. Duodenal ülserin klasik semptomları, 
yemeklerden iki ila beş saat sonra veya aç karnına ortaya çıkarken, mide peptik ülserlerinde bu 
durum gıda alımı ile ilişkilendirilebilir. Peptik ülserler ayrıca yemek sonrası geğirme, epigastrik dol-
gunluk, erken doyma, yağlı gıda intoleransı, mide bulantısı ve ara sıra kusma ile ilişkilendirilebilir.

Gastroözofageal malignite – Batılı ülkelerde kronik dispepsinin nadir bir nedenidir ancak insidans, 
Asyada, Hispanik veya Afrika kökenli olan hastalarda daha yüksektir. Gastroözofageal malignite in-
sidansı yaşla birlikte artar. Mevcut olduğunda, karın ağrısı hastalığın erken dönemlerinde epigast-
rik, belirsiz ve hafif olma eğilimindedir, ancak hastalık ilerledikçe daha şiddetli ve sabittir. Ek olarak, 
anemi, yorgunluk, kilo kaybı gibi diğer semptomlar ve belirtiler gelişir.

Biliyer ağrı - Klasik biliyer ağrı, sağ üst kadranda, epigastriyumda veya daha az sıklıkla substernal 
bölgede yer alan ve sırta özellikle sağ omuza yayılan epizodik, yoğun, donuk ağrı ile karakterizedir. 
Ağrı genellikle terleme, mide bulantısı ve kusma ile ilişkilidir. Ağrı sabittir ve kolik değildir. Hareketle 
şiddetlenmez ve çömelme, geğirme, bağırsak hareketleri veya gaz geçişi ile rahatlamaz. Ağrı tipik 
olarak en az 30 dakika sürer ve bir saat içinde yükselir. Ağrı daha sonra, genellikle altı saatten kısa 
süren tüm bir atakla azalmaya başlar.

İlaca bağlı dispepsi - NSAID'ler ve COX-2 seçici inhibitörleri, peptik ülser hastalığı yokluğunda bile 
dispepsiye neden olabilir. İlaca bağlı dispepsi ile ilişkilendirilen diğer ilaçlar arasında kalsiyum kanal 
blokerleri, metilksantinler, alendronat, orlistat, potasyum takviyeleri, akarboz, dabigatran, demir, 
D vitamini, seçici serotonin geri alım inhibitörleri, sildenafil, sülfonilüreler ve eritromisin dahil bazı 
antibiyotikler bulunur.

Diğer nedenler - Çölyak hastalığı ve kronik pankreatit nadiren tek başına dispepsi ile ortaya çıkabi-
lir. Diğer nadir dispepsi nedenleri arasında mide infiltratif hastalıkları (örn, eozinofilik gastroenterit, 
Crohn hastalığı, sarkoidoz, lenfoma ve amiloidoz), diyabetik radikülopati, metabolik bozukluklar 
yer alır (örneğin, hiperkalsemi, ağır metal toksisitesi).
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Fonksiyonel Dispepsi 

Fonksiyonel (idiyopatik veya ülser olmayan) dispepsi, dispepsinin diğer organik nedenlerinin dış-
lanmasını gerektirir. Aşağıdakilerden birinin veya daha fazlasının varlığı ile tanımlanır: yemek son-
rası dolgunluk, erken doyma, epigastrik ağrı veya yanma ve semptomları açıklayacak yapısal hasta-
lığa dair kanıtın olmaması.

TANI STRATEJİLERİ VE TEDAVİ YÖNETİMİ

Dispepsili hastalarda endoskopik değerlendirme için optimal yaş sınırı tartışmalıdır ve 60 yaşından 
önce çoğu popülasyonunda malignite riskinin düşük olduğunu gösteren sınırlı sayıda bilimsel kanıt 
mevcuttur. Kılavuzlar ayrıca, mide kanseri prevalansına bağlı olarak yaş sınırının ülkeler arasında 
değişebileceğini önermektedir. Amerikan Gastroenteroloji Derneğinin kılavuzları, kaynak açısından 
zengin bazı ülkelerde, endoskopinin tüm yeni dispeptik hastalara önerilmesi gereken eşik yaş ola-
rak 60 veya 65 yaşını kabul etmenin makul olabileceğini öne sürerken, çoğu öneride yaş sınırı 45 
veya 50'dir. Asya kökenli bireyler, Hispanik veya Afro-Karayip kökenli hastalar veya genç bireyler 
içinde yüksek mide kanseri insidansı olan popülasyonlar için 45-50 yaş incelemeler için daha uygun 
olabilir. Bir Avrupa konsensüs bildirisi, kalıcı dispepsi ile başvuran 45 yaşından büyük yetişkinlerde 
endoskopi yapılmasını önermektedir. Bu öneriler, dispepsili hastanın tanısal değerlendirmesinin 
semptomlara, yaşa, etnik kökene, aile öyküsüne, uyruğuna ve bölgesel mide kanseri insidansına 
göre kişiselleştirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.

Hastanın yaşı ≥50-60:

Üst Gis endoskopisi- 50-60 yaş ve üzerindeki hastalarda dispepsiyi değerlendirmek için bir üst 
GİS endoskopi önerilmektedir. H. pylori'yi dışlamak için mideden biyopsiler alınmalıdır. H. pylori'li 
hastalar, altta yatan tanıya (örn. Peptik ülser hastalığı) dayalı tedaviye ek olarak eradikasyon teda-
visi almalıdır. H. pylori tedavisinden sonra eradikasyon değerlendirilmelidir. Çok sayıda çalışma, 
dispepsi hastalarında üst endoskopinin verimini değerlendirmiştir. Üst Gis endoskopisinin tanısal 
verimi yaşla birlikte artmaktadır. Normal bir üst Gis endoskopisi ve rutin laboratuvar testleri olan 
çoğu hastada fonksiyonel dispepsi vardır. Bununla birlikte, semptomlara göre ek değerlendirme 
gerekebilir.

Hastanın yaşı <50-60: 

50-60 yaşın altındaki hastalar H. pylori için test edilmeli ve tedavi edilmelidir ve üst GİS endoskopisi 
seçici olarak yapılmalıdır. H. pylori negatif olan veya başarılı bir şekilde H. pylori eradikasyonundan 
sonra semptomları devam eden hastalar, bir proton pompa inhibitörü (PPI) ile antisekretuar tedavi 
ile tedavi edilmelidir. Sekiz haftalık PPI tedavisinden sonra semptomları düzelmeyen hastalarda, 
trisiklik bir antidepresanla terapötik bir deneme öneren makaleler mevcuttur. Prokinetik ile ilişkili 
yan etkiler ve sınırlı etkinlik kanıtı göz önüne alındığında, trisiklik antidepresanlardan başarısız olan 
hastalar için prokinetik kullanımını dah auzamış ve zorlu vakalara bırakılmalıdır.

Helicobacter pylori için test et-tedavi et- Dispepsi hastalarında H. pylori testinin mantığı, peptik ül-
ser hastalığında etiyolojik bir faktör olarak H. pylori'nin tanınmasına dayanmaktadır. Üst endoskopi 
gerektirmeyen veya üst endoskopi sırasında biyopsi yapılmayan hastalarda, H. pylori testi, aktif 
enfeksiyon testi ile yapılmalıdır (örneğin, üre nefes testi veya dışkı antijen testi). Pozitif prediktif 
değerlerinin düşük olması nedeniyle serolojik test kullanılmamalıdır.

Antisekretuar tedavi – Metanalizler doğrultusunda PPI ile antisekretuar tedavi dispepsi semptom-
larını hafiflettiği ortaya konulmuştur. PPI'lerin ayrıca H2 reseptör antagonistleri ile karşılaştırıldı-
ğında dispepsi semptomlarını hafifletmede daha etkili olduğu da ortaya konulmuştur. Çalışmalar, 
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dispeptik semptomları hafifletmede günde iki kez PPI’ın günde bir kez PPI'dan daha etkili olmadı-
ğını göstermiştir.

Prokinetik tedavi veya trisiklik antidepresanlar - H. pylori testi negatif olan veya eradikasyonun-
dan sonra semptomatik kalan ve bir PPI'ya yetersiz yanıt veren hastalar, trisiklik bir ajanla tedavi 
için düşünülebilir. Prokinetik ajanlarla tedavi üçüncü basamak bir yaklaşımdır. 
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Pankreasın Solid Lezyonlarına Yaklaşım Güncelleme

Prof. Dr. Aliye Soylu

SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gastroenteroloji Kliniği

Pankreasın solid lezyonları benign-malign, ekzokrin-endokrin ve primer-sekonder (metastatik) 
tümörler olarak sınıflandırılmaktadır. Pankreasın solid tümörleri içinde en sık rastlananı ekzokrin 
doku kaynaklı duktal adenokarsinomlardır (Tablo).

Pankreasın duktal adenokarsinomu tüm ekzokrin pankreas tümörlerinin %90'ını oluşturur. Olgula-
rın %75-80’inde kitle pankreas başında yerleşimlidir. Gövde ve kuyrukta ise diğer %20-25 kitle yer 
alır iken, %3-5’inde de ise diffüz tutulum görülür. 

Etiyolojisinde çevresel risk faktörlerinden alkol, yüksek kalorili diyet, kahve ve alkol bağımlılığı, si-
gara kullanım süresi, BMI yüksekliği, glukoz ve insülin rezistansı ilişkili olarak bilinmektedir. Ayrıca 
% 5-10 aile hikayesi, LYNCH sendromu, Peutz-jeghers sendromu,  ataxia telangiektazi ve 0 kan 
grubunda yatkınlık bildirilmiştir. 

ABD’de 2015’te 48.960 pankreas kanseri gelişmiş ve çoğu 40.560 kaybedilmiştir. Prognozu oldulça 
kötü olan hastalık en sık 60-70 yaşlarında ve E/K: 1.5/1 oranında görülür. Genelde geç tanı aldı-
ğından hastaların sadece %10-15’i rezeksiyona gidebilmektedir. Pankreas kanseri, erkeklerde dör-
düncü, kadınlarda ise beşinci sırada gelen kanserden ölüm nedenidir. Klinikte başlıca semptomları 
ağrı, sarılık ve kilo kaybıdır. Pankreas gövde ve kuyruktaki tümörler baş lokalizasyonundakiler ile 
karşılaştırıldığında; pankreas başı tümörleri daha çok sarılık, steatore ve kilo kaybı ile kendini gös-
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terir.  Ağrı, küçük (<2 cm) pankreas kanserlerinde bile en sık bildirilmiş semptomlardandır. Klinik 
muayene ve biyokimyasal yöntemlerle tanısının konulamaması, cerrahi olarak zor bir yerleşimde 
olması nedeniyle; radyolojik görüntüleme yöntemleri tanıda, tedavi yönteminin belirlenmesinde 
ve tedavi takibinde önemlidir. Spiral BT pankreas kanserlerinin saptanması ve evrelendirilmesinde, 
kontrastlı incelemeler ile tümörün detaylı görülmesi peripankreatik infiltrasyonun ve vasküler in-
vazyonların gösterilebilmesinden dolayı öncelikle seçilen radyolojik yöntem olmuştur.  

Radyolojik görüntüleme yöntemleriyle pankreasın benign ve malign hastalıklarında tanımlanmış 
olan bazı bulguların her iki klinik durumda da gözlenebilmesi nedeniyle ayırıcı tanıda güçlükler 
yaşanmaktadır. Bu nedenle radyolojik olarak da her zaman kesin tanı mümkün olmamaktadır. 
EUS’de hipoekoik, düzensiz sınırlı solid kitle şeklindedir. Pankreas başında yerleştiğinde, pankreatik 
kanaldaki genişlemenin yanı sıra safra kanalında da dilatasyona neden olmaktadır. Bu görünüme 
‘çift kanal bulgusu’ denilmektedir.  Bu görünüm baş yerleşimli duktal adenokarsinomda sıklıkla 
bulunmasına rağmen; patognomonik değildir ve kronik pankreatitte de görülebilir. Ayrıca pankreas 
başındaki kitlede çift kanal bulgusu görülmüyorsa nöroendokrin tümörler ya da metastaz gibi eks-
trapankreatik kitlelerde düşünülmelidir. 

Endokrin tümörler (NET) pankreas neoplazilerinin %1-5’ini oluşturur. En sık insülinoma ve gastrino-
ma (tüm endokrin tümörlerin %80’i) gibi fonksiyonel NET’ler daha küçük boyutlarda tanı alırken, 
non-fonksiyonel tümörler daha büyük boyutlara saptanırlar. Bunların EUS’de sınırı düzgün, yuvar-
lak veya oval görünümde, hipoekoik ve hipervasküler solid lezyonlardır. EUS dinamik BT ile sapta-
namayan çok küçük fonksiyonel tümörlerin belirlenmesinde ve tanıda oldukça önemlidir. 

Solid psödopapiller tümör çoğunlukla genç kadın olgularda pankreas kuyruk kesiminde yerleşir, 
%15’i maligndir. Genellikle yuvarlak şekilli, enkapsüle, değişik oranda kistik-nekrotik ve solid alan-
lar barındıran lezyonlardır. 

Ayrıca otoimmün pankreatitde (OİP) solid imaj görüntüsü özellikle fokal tip olanlarda görülebilir. 
OİP sıklıkla 6. dekatta ve ağrısız sarılık ile ortaya çıkar. E/K: 2/1 oranlarında görülür. IgG, IgG4 yük-
sekliği, otoantikorlarda pozitiflikler laboratuvarda eşlik edebilir. Histopatolojik buğuları ise lenfop-
lazmositer infiltrasyon ve fibrotik değişikliklerdir. BT’de pankreas boyutu artmış, sosis şeklinde, int-
raabdominal LAP’lar, pankreatik kanalda duvar düzensizliği ile birlikte diffüz daralma ve hipoekoik 
pankreas görülebilir. 

Pankreatik lenfoma ve metastatik lenfoma ise oldukça nadir solid lezyonlerdır. Ekstranodal non-Ho-
dgkin lenfomaların %2'sinden azı pankreastan köken alır iken, non-Hodgkin lenfomalı olguların 
%30'undan fazlasında pankreasın sekonder tutulumu olabilir. Lenfomanın diffüz tutulumunda ult-
rasonografik görünümü akut pankreatit; fokal formu ise adenokarsinom ile karışabilir. Bu iki du-
rumda tedavi ve prognozun farklı olması nedeniyle ayrım çok önemlidir. Lenfomayı düşündüren 
görüntüleme bulguları; büyük kitleye rağmen proksimal kanal dilatasyonunun belirgin olmaması, 
vasküler invazyon olmaması, renal ven seviyesi kaudalinde lenfadenomegalilerin olmasında lenfo-
ma düşünülmelidir.

Solid pankreatik lezyonların tanısında yanlışlıklar olabilir. Tanıda yanılmaya yola açacak durumlar; 
zeminde kronik pankreatitin bulunması, infiltratif tip tümörlerde, son 1 ay içinde geçirilmiş akut 
pankreatit öyküsünün olmasıdır. Lezyonun ayrımının zor olgu bu durumlarda tanıda başarıyı artı-
ran EUS elastografi önerilmektedir. EUS ile görüntülemede pankreas karsinomu tanısı özellikle 2 
cm’nin altında ki kitlelerde diğer görüntüleme yöntemlerine göre daha üstün bulunmuştur. Ayrıca 
EUS FNA’in başarı oranları ile değişik çalışmalarda tanı %80-90’larda bildirilmiştir. Son zamanlarda 
ulaşılabilirliği artan kontrast enhanced- EUS ile özellikle kronik pankreatit zemininde gelişmiş olan 
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nodülün natürünün belirlenmesinde malign/benign ayrımı yapılmasında kolaylık sağlamaktadır. 
Merkezler arasında bu tetkiklerin başarı oranları farklı bildirilmesine rağmen % 83- 88’lerde doğ-
ruluk oranları vardır. 

Lezyon tespiti amacıyla yüksek riskli bireyleri taramak için en iyi görüntüleme yöntemi konusunda 
fikir birliği olmasa da EUS ve/veya MR görüntüleme en değerli görüntüleme yöntemleri gibi görün-
mektedir. Pankreas kanseri taraması için biyolojik belirteçlerin rutin kullanılmasını destekleyecek 
yeterli kanıt halen bulunmamaktadır. Tanı veya yönetimle ilgili herhangi bir karar, tam teşekküllü 
bir merkezde; tanısal görüntüleme, girişimsel endoskopi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, 
cerrahi ve patolojide uzmanlığa sahip multidisipliner bir konsey konsültasyonu ile konulmalıdır.

Tanısında gecikme, cerrahi tedavi uygulanabilirliğinin oranının düşüklüğü, tedavide başarıyı artır-
mak, takip ve riskli gruplarda erken tanıyı sağlamak amaçlı tarama ve tanı amaçlı yeni yöntemlerin 
arayışı sürmektedir. Son yıllarda bu doğrultuda oldukça umut verici noninvaziv bir yöntem olan 
“likit biyopsi (LB)” tekniği hızla gelişmeye başlamış ve kanser tanısı, tedavi planlaması, kanserin 
gerçek zamanlı takibi ve tedavide ilaç direnci tespiti için alternatif bir yöntem olabileceğine ina-
nılmaktadır. LB tekniği, kanda dolaşan tümör hücrelerini veya tümör hücrelerinin DNA parçalarını 
tespit etmek amacıyla kan örneği üzerinde yapılan test olarak tanımlanmaktadır. Kanda dolaşan 
önemli olan genetik biyobelirteçler tespit edilebilir ve moleküler analizlerde detaylı olarak ince-
lenebilir. Hastalık bölgelerinden ve dokusundan gelen genetik materyal dolaşımda serbest olarak 
bulunduğundan, kan örneklemesi vücutta gelişen kanserin gerçek zamanlı bir görüntüsünü sağla-
yabilir. Kanda, kanserle ilgili 3 tip bileşen bulunabilir. Kanserden kana apoptoz veya nekroz yoluyla 
salınan dolaşımdaki tümör hücreleri (CTC), serbest dolaşan tümör DNA’sı (ctDNA) ve hücre dışı 
veziküller bileşenlerin, nükleik asitlerin, eksozomların, mikroveziküllerin ve trombositlerin analizini 
kapsamaktadır. Diğer taraftan kanda serbest dolaşan DNA moleküllerinin analizi ile kişide hasta-
lıkların tespit edilme olasılığı mevcuttur. Bu materyalleri kan, tükürük, idrar veya plevra sıvısı gibi 
vücut sıvılarında erişmek çok zor değildir. LB kanserin erken tanısı, bireysel tedavi seçimi ve tedavi 
takibi açısından son zamanların önemli umut verici gelişmesidir. Elde edilen bilgiler neticesindeki 
beklentiler ise; LB özellikle kanser tanısı almış ve belli genetik belirteçleri olan hastaların tedavi 
izleminde önemli bir rol oynayabilecek, metastatik hastalıkta en iyi tedavinin seçilmesinde yardım-
cı olabilecek, erken evre kanserlerde ise kanda tespit edilen kanser belirteçlerinin nüks riski olan 
hastaları tanımlayabileceği gibi görüşler mevcuttur.
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Pandemi sırasında İBH’lı hastaya yaklaşım                                           
(İmmunsupresif & immunmodülatör ilaç yönetimi) 

Dr. Şule Poturoğlu
İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH), Crohn hastalığı (CH) ve ülseratif koliti (ÜK) içeren gastroin-
testinal immun sistemin uygunsuz şekilde yanıt vermesinden kaynaklanan bir hastalıktır. İBH bu 
nedenle inflamasyonu kontrol etmek, alevlenmeleri ve semptomların kötüleşmesini önlemek için 
bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla tedavi edilir. İmmun sistem baskılayıcı ajanlar ve immunmo-
dülatörler, malnütrisyon, hastalığın aktif olması İBH’da viral infeksiyon riskini arttırır. 

Yeni tanımlanan bir beta-koronavirüs olan severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde bir grup zatürre vakasına neden olmuştur (1). SARS-
CoV-2 sonradan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından covid-19 olarak  adlandırılmıştır. Onyedi 
Mart 2020 tarihinde de pandemi ilan edilmiştir. Bu durum, hastaların covid-19 ile infekte olma 
olasılığı ve infeksiyonun bu hasta grubundaki klinik seyrinin ciddiyeti konusunda endişelere neden 
olmuştur. İngiliz Gastroenteroloji Derneği (BSG) İBH hastalarını ciddi COVID-19 hastalığı riski açısın-
dan en yüksek, orta ve en düşük risk kategorilerine ayırmıştır (Tablo 1) (2). 

Tablo 1: İBH hastaları için COVID-19 risk sınıflaması

En yüksek risk Orta risk En düşük risk

1. Eşlik eden hastalığı (diyabet, 
hipertansiyon, kardiyak ya da 
respiratuvar hastalık) olsun ya 
da olmasın 70 yaşından büyük 
kimseler, orta riskli tedavi alanlar 
ve/veya orta- ciddi hastalık aktivi-
tesine sahip olanlar
2. Eşlik eden hastalıktan bağımsız 
herhangi bir yaşta İBH hastası 
aşağıdakilerden bir veya fazlasına 
sahipse:
-Oral yada intravenöz 20 mg/gün 
üzerinde prednisolon veya eşde-
ğerini kullananlar
-Geçen 6 hafta içinde biyolojik 
ajan ile immunmodülatör veya 
steroid birlikte başlanan hastalar
-Orta riskli ilaç grubu ile kontrol 
edilemeyen ve orta/ciddi hastalık 
aktivesi olanlar
-Beslenme desteğine ihtiyacı olan 
kısa bağırsak sendromlu hastalar
-Parenteral nütrisyona ihtiyaç 
duyan hastalar

1. Aşağıdaki tedavileri alan 
hastalar :
-Ani- TNF(infliximab, adalimuma-
b,golimumab, certolizumab)
-Biyolojik ve immunmodülatör 
birlikte kullanan hastalar
- Ustekinumab
-Vedolizumab
-Tiyopürinler
-Metotreksat
-Kalsinörin inhibitörleri
- Janus kinaz inhibitörleri
- İmmunsüpresif araştırma ilaçları
-Mikofenolat mofetil
-Talidomid
-Prednisolon <20 mg/gün
2. Orta yada ciddi hastalık aktivi-
tesi gösterip
bu listedeki ilaçları kullanma-
yanlar

1. Aşağıdaki tedavileri alan 
hastalar
-5- ASA
-Rektal uygulanan ilaçlar
-Budesonid, Beklametazon
-Safra asidi diyaresi için ilaçlar 
(Kolestramin …)
-Antidiyareik ilaçlar (loperamid)
-Antibiyotikler
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SECURE-IBD kayıtlarına gore Türkiye’den 36, tüm Dünya’dan 2364 İBH’lı hasta COVID-19 ile infekte 
olarak bildirilmiştir (3). 

İBH’da kullanılan ilaçların infeksiyona yakalanma oranını artıracağı ya da infeksiyonun daha ağır 
seyredeceği korkusu ile tedavinin kesilmesi de hastalığın alevlenmesine yol açabilir. Bu nedenle 
tedavide sıkça kullandığımız immunsupresif ve immunmodülatör ilaçların COVID-19 ile infeksiyon 
riski açısından değerlendirilmesi tedaviyi yönlendirmede faydalı olacaktır. 

Steroidler

Kortikosteroid kullanan veya sonradan kortikosteroid tedavisi almak zorunda kalan İBH hastaların-
da dikkatli olunmalıdır. 

BSG’nin kortikosteroid kullanımı ile ilgili önerileri aşağıdaki gibidir (2):

- Mümkünse kaçınılmalıdır. Ancak yine de gerekli olanlar için günlük doz ≥20 mg ise hasta 
korunmalıdır.

- Yüksek doz steroidler İBH’da solunum yolu infeksiyonları, fırsatçı infeksiyonlar ve septise-
mi bir risk faktörüdür. 

- Haftada 10 mg düşülerek maruziyet süresini kısaltmak için hızlı azaltma yapılmalıdır. 
- Aniden kesilmemelidir.
- ÜK alevlenmelerinde budesonide MMX (9 mg / gün 8 hafta) veya beklometazon (5 mg / 

gün 4 hafta) kullanılması düşünülmelidir (hastayı 2 hafta sonra değerlendirmek önemli-
dir).

- Aktif ince bağırsak ve ileo-çekal tutulumlu CH için budesonid kullanmayı düşünün (Ento-
cort, Budenofalk, 9 mg / gün 8 hafta). 

Kortikosteroidler, ÇİN’deki çalışmalarda covid-19'daki akut respiratuar distres sendromunun (ARDS) 
ve hiperinflamasyonun tedavisi için yaygın olarak kullanılmışlardır. Her ne kadar bu çalışmalar ste-
roidlerin etkilerini değerlendirmek için tasarlanmamış olsalar da bir çalışmada metilprednizolonun 
COVID-19’a bağlı ölüm riskini azalttığı bildirilmiştir (4).  Kortikosteroidler akciğerdeki inflamasyonu 
baskılarken antiviral immun yanıtı ve patojenin temizlenmesini engelleyebilirler. COVID-19 sırasın-
da steroid kullanımı tartışmalıdır. Önceki koronavirüs (MERS, SARS) salgınlarında yüksek doz ste-
roid kullanımının viral temizlenmeyi geciktirdiği ve diyabet,psikoz gibi potansiyel komplikasyonlara 
yol açtığı öne sürülmüştür. Kontrollü çalışmalar mevcut olmadığı için WHO tarafından, başka bir 
indikasyon olmadıkça steroid kullanımı önerilmemektedir (5). Düşük doz ve kısa süreli kullanım 
bilgi olmadığından yarar-zarar gözetilerek hasta bazında karar verilmelidir. 

İmmunmodülatörler 

Azatioprin, merkaptopürin, tioguanin, metotreksat, takrolimus ve mikofenolat mofetil İBH teda-
visinde kullanılan immunmodülatör ajanlardır. T hücre apopitozisini arttırarak immun sistemde 
modifikasyona yol açarlar. COVID-19 ile infeksiyonun konakta doğal ve adaptif immun hücre ak-
tivasyonuyla sonuçlandığına dair kanıtlar vardır (6, 7). İnfekte hücreler tarafından mediyatörlerin 
ve kemokinlerin hızla salınması infeksiyon bölgesinde lokal nötrofil birikimine yol açar. Bu tür nöt-
rofillerin önemli antiviral efektör fonksiyonları olabilir. Sitokinler ve kemokinler salgılayarak mo-
nosit ve T lenfositleri gibi bağışıklık hücrelerini daha fazla çekebilirler. İmmunmodülatör ajanlar ile 
COVID-19 infeksiyonunun T hücreleri üzerinden yolları kesişse de immunmodülatörlerin COVID-19 
infeksiyon riskini arttırdığına dair kanıt yoktur. Bu durumda risk yarar dengesi gözetilerek yaşlı ve 
komorbid hastalığı olmayan düşük riskli hastaların mevcut tedavilerine devam etmeleri önerilebilir.  
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BSG’nin immunmodülatör kullanımı ile ilgili önerileri şu şekildedir (2):

- Monoterapiye başlanması uygun olmayabilir.
- Biyolojik ilaçlarla kombinasyon tedavisi vaka bazında risk ve yararı dikkatli bir şekilde 

tartışılarak yapılmalıdır. 
- Yaşlı hastalarda (> 60 yaş) veya önemli komorbiditesi olup tiyopürinlerle kalıcı remisyon-

da olanlarda hasta ile konuşularak ilaç kesilebilir.

Hastanın COVID-19 tanılı bir hastayla yakın teması varsa iki hafta immunmodülatörlerin

alımı durdurularak izlenmesi tavsiye edilmektedir. İBH’lı hastada COVID-19 infeksiyonu varsa infek-
siyon geçinceye kadar immunmodulatör kullanımı durdurulmalıdır (8). 

Biyolojik ajanlar

Anti-TNF ajanların (adalimumab, infliksimab, golimumab, sertolizumab) pulmoner fırsatçı enfeksi-
yonları artırdığı ve immun modülatörlerle kombine tedavide infeksiyon risk artışının monoterapiye 
göre daha fazla olduğu bilinmektedir. Buna rağmen TNF blokajı, covid-19'a duyarlılığı düzenleyebi-
lir. Fakat covid-19'daki TNF seviyelerinin analizleri farklı sonuçlar göstermiştir. Bir çalışmada, diğer 
proinflamatuar sitokinlerin düzenlenmesine rağmen, şiddetli COVID-19 vakalarında TNF seviyeleri 
üzerine hiçbir etki görülmemiştir (9). Buna karşılık, başka bir çalışmada covid-19 YBÜ hastalarında 
YBÜ’de olmayanlara göre önemli ölçüde daha yüksek serum TNF seviyeleri bildirilmiştir (10). 

BSG’nin anti-TNF kullanımı ile ilgili önerileri (2):

- Monoterapiyle başlamayı düşünün (evde bakımı teşvik etmek ve immunojenite riskini 
azaltmak için adalimumab infliksimaba göre tercih edilebilir).

- Gerektiğinde sonraki uygun immünosupresyon kombinasyonunun seçimi için mümkünse 
erken terapötik ilaç takibini kullanın.

- Zorla intravenözden subkutan geçiş önerilmemektedir.

Her ne kadar hasta COVID-19’lu biri ile yakın temas anamnezi veriyorsa hastanın iki hafta süreyle 
biyolojik ajan tedavisinin kesilmesi, konfirme edilmiş infeksiyon durumunda da infeksiyon ajanının 
temizlenmesine kadar ilacın alınmaması tavsiye ediliyorsa da; SECURE-IBD verileri ile yapılan son 
bir çalışmada, TNF antagonist tedavisi, ciddi COVID-19 ile ilişkili bulunmamış, hastalar güvenli bir 
şekilde TNF antagonist tedavisine devam edebilir denmiştir (11). 

Anti-α4β7 integrin tedavisi (vedolizumab) alan İBH hastalarında viral infeksiyon artışı bildirilme-
miştir (12). Vedolizumab tedavisi alan hastalar tedaviye devam edebilir. COVID-19 komplikasyon-
ları riskini artırması olası değildir, ancak mevcut çalışma verilerini COVID-19'a uygularken dikkatli 
olunmalıdır (2).

Ustekinumab, iki sitokinin IL-12 ve IL-23'ün p40 alt birimini bloke eden bir sitokin antikorudur. Us-
tekinumab tedavisinde IBH'lı hastalarda viral enfeksiyonlarda artış kaydedilmemiştir. Şu ana kadar 
bu kavramı ele alan hiçbir çalışma olmamasına rağmen, covid-19'daki IL-23 blokajının sitokin fırtına 
sendromunda patojenik Th17 yanıtını baskılayabileceğini speküle etmek caziptir. Bu nedenle, mev-
cut covid-19 risk durumuna bağlı olarak IBH'lı hastalarda klinik terapi için bu antikorun kullanımına 
ilişkin şu anda önemli bir endişe yoktur (13). 
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Mesalazin Ne Zaman Verelim, Ne Zaman Vermeyelim?

Dr. Canan Alkım

İnflamatuvar barsak hastalığı, ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH) olarak iki hastalıktan oluşur. 
Bu iki hastalığın tedavi seçenekleri aynı ilaçları içerir, mesalazin (5-ASA) de bunlardan birisidir. 

Mesalazin barsakta lokal olarak etki gösteren bir antiinflamatuvardır. İlk kez, 1941 yılında Nanna 
Svartz sülfasalazini ÜK’in tedavisinde kullandı. 1962’de sülfasalazinin etkinliği kanıtlandı, 1977’de 
ise sülfasalazinin etkin bölümünün mesalazin olduğu gösterildi. 1980’lerde mesalazinin etkinliği 
kanıtlandı. Mesalazin proksimal jejenumdan hızla emilir, inaktif metabolite çevrilir. Kolona ilacı 
ulaştırmak için pH ve zaman bağımlı taşıma sistemleri kullanılmaktadır. Farklı formulasyonlar 
arasında etkinlik ve güvenlik açısından fark olmadığı kabul edilmektedir.  Mesalazinin tablet, 
lavman, köpük ve supozituvar formları bulunmaktadır. 

Mesalazinler ÜK’in temel tedavisidir, hem remisyon indüksiyonunda hem idamesinde bu tedaviyi 
yeterli süre ve dozda vermeden, diğer tedavilere geçilmemeli. Tüm Avrupa ve Amerika kılavuzlarında 
mesalazinlerin yeri hafif-orta aktiviteli ÜK hastaları olarak belirlenmiştir:

Hasta proktit ise suppozituvar yeterlidir. Dirençli olgularda lavman ve köpük eklenebilir. Buna 
da yanıt vermeyen olgularda oral tedavi başlanır. Topikal ve oral tedavinin birlikte kullanılması 
etkinliğini artırır. Distal kolitte lavmanla başlamak gereklidir, yanıtsız olguda tablet eklenmelidir. Sol 
kolit ve pankolitde tablet ve lavman kombine başlanmalıdır. Hafif olgularda mesalazin tb 2-3 gr/gün 
başlanmalı, yanıt yoksa 4,8-6 gr/gün dozuna çıkılabilir. 

Orta aktiviteli ÜK’de mesalazinlerin kullanımı tartışılmaktadır. Birinci basamakta yüksek doz 
mesalazin 4,8-6 gr/gün başlanabilir, yakın takip edilir, yanıt vermeyen olgularda diğer tedavilere 
geçilir. Ülseratif kolitin kötü seyredeceğini bize gösterecek risk faktörleri var: Erkek cinsiyet, genç 
yaşta tanı almak, tanı anında proksimal tutulum, primer sklerozan kolanjit, hemoglobinin 10,5 gr 
altında olması ve hastaneye yatış ya da steroid almak veya sık atak geçirmek diye özetlenebilir. 
Bu risk faktörleri olan orta aktiviteli ülseratif kolitlerde ve sol tip-pankolitte yakın takip edilerek 
mesalazin basamağında hastaya zaman kaybettirilmemelidir. Ağır kolitlerde başlanan mesalazin 
kesilmez ama temel tedavi intravenöz steroid tedavisidir. 

CH’da hafif aktiviteli olgularda mesalazin kullanılabilir. Kılavuzlarda CH’da kullanmayın, etkisi yok 
dense de hekimler kendi hastalarına veriyorlar ve diğer tedaviler başlanınca kesmiyorlar.

Ne zaman mesalazin vermeyelim:

1- Ağır aktiviteli ÜK

2- Fulminan kolit

3- Toksik megakolon

4- Hafif-orta ve orta-ağır aktiviteli CH

5- Komplikasyon gelişmiş CH

6- Mesalazin yan etkisi görülen hastalar

Hastalar remisyona girdiğinde tedavi kesilmez, mesalazinler de kesilmez. ÜK’de mesalazin 
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formları kombine olarak kullanılabilir. Mesalazin uzun dönem kullanılabilir, yan etkisi seyrektir. 
Uzun dönemde kolorektal kanserden koruyucu özelliği vardır. Diğer ilaçlar (immunmodulatörler, 
steroidler, biyolojik tedaviler) başlandığı zaman mesalazin kombinasyon içinde kullanılabilir, 
kesilmesini savunanlar hasta uyumunu tablet sayısı nedeniyle bozduğu, ekstra maliyet getirdiği ve 
zaman kaybettirdiğini düşünmektedirler. 
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Anorektal Hastalıklar

Prof. Dr. Fatih Beşışık

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İSTANBUL

Anal kanal, rektumun ampulla rekti ile anüs arasında kalan, posteriör perine içerisindeki kısmıdır. 
İç içe iki tüpten oluşur:

1.İç tüp: Sindirim sisteminin sirküler kasının devamıdır. Sirküler kas bu bölgede kalınlaşır ve otonom 
sinir sisteminin kontrolünde çalışan iç sfinkteri oluşturur.

2.Dış tüp: Simfiz pubisin arkasından çıkan puborektal kas, anal kanalın üst sınırını çevreleyen bir 
halka oluşturur. Bu halka anal kanal çevresinde dış sfinkter ile devamlıdır.  Hem puborektal kas hem 
de dış sfinkter  bazal tonusu olan çizgili kas olup, istemli kontrol altındadır.

Puborektal lup ve her iki sfinkterin üst kenarları anorektal halkayı oluşturur. Anorektal halka, 
rektum ile anal kanal arasında 80 derecelik bir açının oluşumuna yol açar. Böylece intraabdominal 
basınç arttığında, rektum ön duvarı anal kanala doğru itilir ve kontinansa yardımcı olur. Anorektal 
halka ve iç sfinkter, bazal koşullarda, anal kanalı kapalı tutar.

Sindirim sisteminin longitüdinal kası ise, iç ve dış sfinkterler arasında fibröz bir yapı olarak devam 
edip, perianal deride bir sıra band halinde sonlanır. 

Anal kanal mukozası üst yarıda morumsu vertikal mukozal kolonlar halindedir; kolumner, skuamöz 
veya transisyonel epitel ile döşeli olabilir. Bu kolonlar linea dentata hizasında, anal kapakçıklarda 
sonlanır.  Kapakçıkların altında, bir  kısmına anal bezlerin açıldığı kriptler bulunur. Anal bezler 
submukozada dallanıp iç sfinktere, oradan da intersfinkterik alana erişebilir.  

Linea dentata (pektinat çizgi) endoderm (kloaka) ile ektoderm (proktodeum) arasındaki sınırdır. 
Linea dentata ile anal verj arasındaki alan ise anal margin olarak isimlendirilir.

Linea dentata’nın yukarısındaki mukoza otonom, altındaki mukoza periferik (somatik) sinir sistemi 
tarafından innerve edilir.

Linea dentata’nın 1.5 cm. altında, artık epitel çok katlı skuamözdür ve bağ doku aracılığı ile alttaki 
kas tabakasına sıkıca yapışıktır.

Dış sfinkterin subkutan kısmı ile, iç sfinkterin alt kenarı arasında ise, dışarıdan bakıldığında yuvarlak 
bir halka olarak görülen beyaz çizgi bulunur. Beyaz çizgiden itibaren epitel artık keratinize çok katlı 
yassı epiteldir (gerçek deri).

Anal kanal submukozası 3 adet vasküler bağ doku yastıkçığı oluşturur (sol lateral ve sağ anteriör ve 
sağ posteriör). Bu yastıkçıklar anal kanalın kapalılığına katkıda bulunur.

Anal kanalın üst 2/3’ündeki mukokutane örtü ile, iç sfinkterler arasında internal hemoroidal venöz 
pleksus bulunur. Eksternal hemoroidal venöz pleksus ise linea dentatanın altındadır.

Levator ani’nin üst yüzü ile pelvik periton arasındaki mesafe pelvirektal alan olarak isimlendirilir. 
Medial rektal damarlar bu alandadır.

Levator ani’nin altında, pelvis yan duvarları ile sfinkterler arasında ise iskiorektal fossa bulunur. Her iki 
fossa, anal kanalın arkasından birbiri ile bağlantılıdır. İskiorektal fossa inferior rektal damarları içerir.
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Sfinkterlerin altındaki alan perianal mesafe olara isimlendirilir. 

Rektumun lenfatik drenajı superiör rektal damarlar boyunca yukarı doğrudur. İnguinal bezlere 
metastaz ancak skuamöz alanı içeren bölgenin malignitelerinde görülür.

FİZYOLOJİ

Rektum gerildiğinde bir dolgunluk hissi algılanır, iç sfinkter refleks olarak gevşer; anal kanal açılır. 
Rektal içerik somatik duysal epitel ile temasa geçer ve gelenin gaz mı gaita mı olduğu algılanır. Bu 
andan itibaren kontinans dış sfinkterin kontrolündedir. Kontinans arzulandığında derhal dış sfinkter 
kasılır. Dış sfinkter istemli olarak, sürekli ortalama 1-2 dakika kadar kasılabilir. Bu süre, rektumun 
gevşeyerek akomodasyonu,  rektal basınç artışının normale dönmesi, için genellikle yeterlidir.  
Defekasyon sırasında ise kortikal inhibisyon ortadan kalkar ve intraabdominal basınç istemli olarak 
arttırılır. Rektum ve anal kanal arasındaki açı düzleşir, sfinkterler ve pelvik döşeme gevşer. Pelvik 
kolon ve rektum refleks olarak kasılır defekasyon gerçekleşir.

FEKAL İNKONTİNANS

Sfinkterleri, anorektal halkayı veya bu yapıların duysal yada motor innervasyonunu ilgilendiren 
hastalıklar inkontinans ile neticelenebilir. Obstetrik veya cerrahi travmalar, konjenital defektler, 
nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, iskelet-kas sistemi hastalıkları, anorektal bölgenin primer 
hastalıkları başlıca sebeblerdir. İdiopatik gibi görünen olguların büyük kısmı ise internal anal 
sfinkterin dejenerasyonu (ince fibrotik hale geçmesi) veya pudendal sinir lezyonu ile ilgilidir. Okült 
sfinkter hasarı, vajinal doğumlardan sonra, % 30 civarındadır. Bunların 1/3’ünde gaz tutamama, 
%5-10’unda yıllar içerisinde sıvı hatta katı gaita inkontinansı gelişebilir. Üçüncü derece perine 
yırtıklarının tamirinden sonra okult hasar sıklığı ise % 85’dir.

Yaşlılarda en sık sebebler fekal impaksiyon ve pelvik tümörlerdir. Yatağa bağımlılık, tuvalete 
gidememe, progresif demans, diyabetik nöropati, hipotiroidi gibi sistemik hastalıklar diğer 
nedenlerdir. Fekal impaksiyonda tedavi disimpaksiyon ve laksatiflerdir.

Çocuklarda ise enkopresis, kabızlık ve fekal impaksiyona bağlı sızma inkontinansından ayırt 
edilmelidir. Enkopresisde anal sfinkterler sağlamdır; tedavi “biofeedback” teknikleri ile pelvik 
döşemenin koordine biçimde çalışmasının öğretilmesidir.

Fekal inkontinans iki gruba ayrılarak ele alınabilir:

1.Pasif fekal inkontinans: hasta farkına varmadan kaçırır. En önemli sebebler internal anal sfinkter 
disfonksiyonu ve gaitanın rektumda impakte olmasıdır. Kötü hijyen,prolabe hemoroidler, perianal 
hastalıklar diğer nedenlerdir.. İshal, yatağa bağımlılık, demans ve depresyon ise kolaylaştırıcı 
faktörlerdir.

2.İstemeden kaçırma (urgency): Hasta tuvalete varana kadar defekasyonunu erteleyemez.  Eksternal 
sfinkter disfonksiyonu ve/veya barsak basıncında artış başlıca sebeblerdir. Her türlü sebebe bağlı 
ishal ve irritabl barsak sendromunda görülür.

İnkontinan hastaya yaklaşımda şu soruların yanıtları aranmalıdır:

1.Hasta ne kaçırıyor (gaz, sıvı feçes, katı feçes) ?

2.Ne miktarda kaçırıyor?

3.Farkına varıyor mu?

4.Sadece gece mi oluyor? Yoksa uyanık iken de kaçırıyor mu?
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5.Eşlik eden semptom veya bulgu var mı? (ağrı, kabızlık, ishal, kanama, prolapsus)

6.Presipitan sebeb var mı? (ishal, irritabl barsak sendromu, travma, nörolojik hastalık...) 

7.Hastanın tuvalete erişmekte güçlüğü var mı?

Muayenede inspeksiyonda, batında distansiyon, perianal fistül-fissür-inflamasyon veya 
nedbeleşmeler, prolapsus saptanabilir.  Tuşe ile pelvik kitleler, fekal impaksiyon, anal tonus, rektosel 
aranır. Sivri bir cisim ile perianal bölgeye dört kadranda da dokunulur. Buna yanıt olarak anal 
sfinkterler kasılmalıdır (anal wink). Hasta ıkındırılarak varsa prolapsusun derecesi araştırılmalıdır. 

Proktosigmoidoskopi ile anorektal bölgenin makroskopik hastalıkları saptanabilir. Anal ultrason 
sfinkterlerdeki yapısal defektleri gösterir. Manometre ile sfinkterlerin istirahatta ve ıkınma 
sırasındaki basınçları, internal sfinkterin refleks yanıtları, rektal gerilebilme, sfinkter vektör profilleri 
ve rektal sensasyon kaydedilebilir. Balon ekspulsiyon testi ile pelvik döşeme ve anal sfinkter 
fonksiyonu değerlendirilir. Defekografi rektal anatomiyi ve kapasiteyi, pelvik döşeme anatomisini 
ve fonksiyonunu ortaya koyar. Eletromyografi ile pudendal nöropati ve myopati aranır.

Tedavi etyolojiye yönelik olmalıdır. Altta yatan bir hastalık saptanamadığında ise semptomatik 
kalınır. 

Eğer kaçırılan feçes sıvı kıvamda ise öncelikle içerik katı hale getirilmeye çalışılmalıdır. Bunun için 
lifli diyet, opiat türevleri, kolestiramin veya lopermid kullanılabilir. Lopermid aynı zamanda anal 
sfinkter basıncını ve rektumun rezervuar fonksiyonunu arttırır. Genellikle yemeklerden 30-60 
dakika öncesinde alınır. Az az sık sık yenmelidir.

Eğer katı feçes inkontinası var ise tuvalete gitme için defekasyon isteğinin gelmesi beklenmemelidir. 
Her yemekten sonra tuvalete gidip sulu lavmanlar veya gliserinli fitiller ile rektum boşaltılmalıdır. 
Hasta tuvalete gidemiyor ise appendikse yerleştirilen bir kateter ile zaman zaman antegrad olarak 
kolon irrigasyonu yapılabilir.

Rektal sensasyonu kısmen de olsa korunmuş hastalar “biofeedback” tedavisinden istifade edebilir.

Sfinkterde tek bir yerde hasar var ise cerrahi olarak tamir edilebilir. Eğer sfinkter yaygın olarak 
hasarlanmış ise gracilis kası gibi diğer bir kas getirilerek anal kanalın çevresine sarılır (graciloplasti); 
ancak bu kasın çalışması için uzunsüre elektrik uyarılar vererek aktif kontraksiyonlar sürdürülmelidir. 

Sfinkter kasları sağlam ise, sakral sinir köklerine uzun süreli elektrik uyarılar ile kontinans yeniden 
sağlanabilir.

Tüm bu yöntemlerin yetersiz kaldığı hastalarda kolostomi bir alternatif olabilir.

HEMOROİDLER

Hemoroidler dış ve iç hemoroidler olarak iki ayrı bölümde incelenir:

DIŞ HEMOROİDLER

Skuamöz epitel ile örtülüdür. Tromboze olduğunda semptomatik hale geçer. Hemoroid kaynaklı 
ağrılar, ani başlangıçlı, şiddetli ağrılardır, ele gelen kitle ile biraradadır. Perianal infeksiyonlara bağlı 
ağrı ise tedricen yerleşir. Anal fissürde ağrı defekasyon sırasındadır. Sonrasında da birkaç saat 
devam edebilir.

Eksternal hemoroidlerin trombozu çok şiddetli ağrılı olabilir. Tromboz ile ilişkili inflamasyon ve 
hemoroidi örten derinin distansiyonu, ağrıya yol açar. Düzelme döneminde likefiye olan hematom, 
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örtücü deri nekroze olur ise dışa açılıp kanama sebebi olabilir; veya hematom absorbe olur, kanama 
olmadan iyileşme tamamlanır.

Tromboze eksternal hemoroidler mavimsi renktedir, hiperemik değildir, şişlik keskin kenarlıdır. 
Buna karşılık absede yüzey hiperemiktir, kenarlar ödemden tedrici sonlanır.

Strangule internal hemoroidlerden mutlaka ayırıcı tanı yapılmalıdır. Strangule internal hemoroidler 
daha iridir ve anusu çepeçevre kaplarlar.

Özellikle ilk 48-72 saat ağrılıdır. Bu dönemde ağrı dindirilmelidir. İlk 48 saat içerisinde hasta görülmüş 
ise, öncelik trombusun eksizyonu olmalıdır. Bu hızla rahatlama sağlar. Hemoroidler septasyonlar 
içerebilir. Eğer tüm pıhtı çıkartılamaz ise kalan pıhtı etrafında yeniden trombus oluşur. 48 saatten 
sonra trombus organize olacağından dışarı alınamaz; müdahale edilir ise kısmende likefiye olmuş 
olacağından kanama komplikasyonu artabilir. Ayrıca immunsuprese hastalarda, hemorajik diyatezi 
olan hastalarda ve Crohn hastalarında hemen daima konservatif kalınmalıdır.

Ardından konservatif tedbirler (oturma banyoları, ıkınmayı azaltacak yaklaşımlar, topikal tedaviler) 
devam ettirilmelidir. Oturma banyosu ılık suda 20 dakika süre ile yapılır. Hem yarayı temiz tutar, 
hemde internal anal sfinkter basıncını azaltır, ağrı hafifler. Her oturma banyosundan ve her 
defekasyondan sonra, yara yeri kuru bir gazlı bez ile örtülmelidir. Bu yaklaşım yara iyileşene kadar 
devam ettirilmelidir.

Hemoroidlerin strangulasyonu ani şiddetli ağrıya yol açar. Hem eksternal, hem de internal 
komponent içerebilirler. Hemoroidlerin prolapsusu, geriye dönemeyip inkarsere olması, yani kan 
akımının kesilmesi sonucudur. Acil cerrahi tedavi yapılmadığı takdirde gangrenleşip yaşamı tehdit 
eden infeksiyonlara yol açabilirler.

İÇ HEMOROİDLER

Rektal mukoza ile örtülüdür; kalınlaşmış mukoza, bağ doku ve internal hemoroidal venöz pleksustan 
yapılıdır.  Saat 3, 7 ve 11 hizasında olmak üzere sol lateral, sağ anteriör ve sol posteriör yerleşim 
gösterirler. Doğumdan itibaren bulunurlar. Aşağıya, deri ile örtülü anal kanala doğru genişleyip 
eksternal hemoroidal venöz pleksusu da içerebilirler. 

Anüsten prolabe olmadan lümene doğru çıkıntı yapanlar 1. derece, defekasyon sırasında prolabe 
olup- spontan olarak geri dönebilenler 2. derece, prolabe olarak kalanlar 3. derece, manuel olarak 
ta geri döndürülemiyenler 4. derece olarak isimlendirilir. Prolabe olan anal mukoza kaşıntı ve 
müköz akıntıya yol açabilir.

3. ve 4. derece hemoroidler, kırmızı mukozanın, deri ile örtülü komponentten bir kıvrım ile ayrıldığı 
prolabe olmuş yapılar olarak  izlenir. Proktoskop geri çekilirken, özellikle hasta ıkındırılır ise, 1. veya 
2. derece hemoroidlerin lümene doğru prolabe olduğu izlenir.  Rektal tuşede herhangi bir özellik 
saptanmayabilir. 

Hemoroidler kanama sebebi olabilir.  Kanama başlangıçta, kabızlık sonrası, gaitanın üstünü 
sıvazlayan kırmızı çizgilenme tarzındadır. Zamanla defakasyon sırasında veya hemen sonrasında 
damlama, fışkırma tarzında kanamalar ilave olur. Nadiren anemiye  yol açacak kadar şidddetlidir. 
Anal kanama, diğer anorektal patolojiler elemine edilmeden, hemoroidlere bağlanmamalıdır.

Asemptomatik 1. derece hemoroidlere dokunulmamalıdır. Semptomatik olanlar ise medikal 
yaklaşımlar, endoskopik (injeksiyon, band ligasyon, kriyodestrüksiyon, infra-red koagulasyon) veya 
cerrahi yöntemler (manuel anal dilatasyon, hemoroidektomi)  ile tedavi edilmelidir. 

Ikınma hemoroidleri agrave eder. Dolayısı ile ıkınma engellenmelidir. Bunun için defekasyon hissi 
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ertelenmemeli, lifli diyet ve alınan sıvı miktarı arttırılmalı; kabızlığın önüne geçilmelidir. Kuru tuvalet 
kağıtları ile silme hemoroidleri agrave edebilir. Temizlenme sırasında ıslak mendiller kullanılmalıdır. 
Hemoroid merhem veya fitillerinin etkisi tartışmalıdır.

İnjeksiyon tedavisi, 1. ve 2. derece hemoroidlerde etkilidir. Amaç, vasküler yastıkçıkların üzerindeki 
mukozayı, altta bulunan muskularise fibrozis ile fikse etmektir. İnternal hemoroidlerin hemen 
üzerindeki submukozal dokuya sklerozan injekte edilir. Kabarıklık oluşturmak için genellikle 1 
ml.den daha az miktar yeterlidir. İnjeksiyondan sonra 2 gün süre ile künt bir ağrı olabilir. Daha 
geç ağrı pelvik sepsis açısından alarme edici olmalıdır. Ülser, nekroz, submukozal abse, hematüri, 
prostat absesi nadir komplikasyonlardır. Başarılı olduğunda kanama 24-48 saat içerisinde durur. 

Band ligasyonda hemoroidin mukoza ile örtülü kısmı kauçuk band ile bağlanır. Her bir seansta, ikiden 
daha fazla band konulmamalıdır.  Seanslar 3 haftada bir tekrarlanabilir. Zira band konulan yerde 
24-48 saat içerisinde iskemik nekroz gelişir. Bu nekroz yerindeki ülserin iyileşmesi için 3 haftalık 
bir süreye ihtiyaç vardır. Band atıldıktan hemen sonra şiddetli ağrı, bandın linea dentataya çok 
yakın yerleştirildiğinin göstergesidir. Biyopsi forsepsi ile derhal çıkartılmalıdır.  Kanama genellikle 
bandın koptuğu 4-7.günden sonra olur. Adrenalin injeksiyonu veya Foley kateter ile tamponlama 
ile durdurulabilir. Seyrek olarak dikiş gerekebilir.  En korkulan komplikasyon perianal sepsistir. 
Genellikle 2-8.günlerden itibaren giderek şiddetlenen bacaklara yayılan perianal ağrı, pis kokulu 
akıntı, üriner semptomlar söz konusudur. Muskularisin  ligasyonu perianal sepsis riskini arttırır. 
Derhal geniş spektrumlu AB ve geniş cerrahi debridman endikasyonu vardır. 

Genel prensip olarak submukozal fiksasyon tedavilerinde kanama riskini azaltmak için tedaviden 
5 gün önce ve sonra aspirin ve NSAİİ kesilir.  Perianal sepsis riskini azaltmak ve temiz bir alanda 
çalışmak için rektum lavmanla boşaltılır;  yine bu tedaviler hemorajik diayetezli ve perianal sepsis 
riskli hastalara yapılmaz.

Cerrahi tedavi 3. ve 4. derece hemoroidler ile, endoskopik tedaviye dirençli kalan 1 veya 2. 
derece hemoroidlerde endikedir. Amaç, mukozal prolapsusu engellemek, fazlalık hipertrofik 
dokuyu uzaklaştırmak olmalıdır. . Lokal veya genel anestezi ile yapılabilir. Hemoroidal dokunun 
eksizyonundan sonra mukoza kenarları açıkta bırakılabilir veya sutur atılabilir.  Tüm semptomatik 
hastalıklı doku eksize edilmelidir, anal stenoz engellenmelidir, anal sfinkter mekanizmaları hasar 
görmemelidir. 

Postoperatif ağrı en sık görülen komplikasyondur. Stapler ile ağrı daha az olabilir. Foley kateter 
takmayı gerektiren üriner retansiyon görülebilir. Uzun sürede nüks % 25 civarında olmakla birlikte 
ilave girişim gereksinimi olguların sadece % 10’u için geçerlidir.

ANAL FİSSÜR

Anal verj’den linea dentata’ya uzanan lineer ülserlerdir. En sık arka orta hatta görülür. % 10’u 
anteriör’dedir. Kabızlık, ıkınma veya artmış internal sfinkter tonusu en sık sebeblerdir. 

Defekasyon sırasında yırtıcı, sonrasında da zonklayıcı şiddetli ağrı olur. Hasta ağrı korkusundan 
defekasyona çıkamaz.  Taze kan, dışkıyı sıvazlayabilir veya temizlenme sırasında tuvalet kağıdına 
bulaşabilir.  İnspeksiyonda, akut fissürler epitel çatlakları tarzında görülür. Kronik fissürler ise 
kenarlarda fibrosis, proksimal uçta hipertrofik anal papilla, distalde ise deri eki “sentinel pile” ile 
karakterizedir. Tuşe ve anoskopik muayene ağrılıdır. 

Tedavide amaç, ıkınmadan, ağrısız defekasyonu sağlama olmalıdır. Fiber, oturma banyoları, topikal 
anestezikler yararlıdır. Kronik veya sık nüks eden fissürlerde parsiyel lateral internal sfinkterotomi 
yapılabilir. Bu girişim inkontinans ile komplike olabilir. Topikal nitrogliserin ve kalsiyum kanal 
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blokerleri, botulinum toksini injeksiyonu alternatif tedavi yöntemleridir.

ANOREKTAL ABSE

Linea dentata daki anal bezlerin infeksiyonları komşu yumuşak doku boşluklarına abseleşerek 
açılabilir. İnfeksiyonun yaygınlığını belirlemede bilgisayarlı tomografi ve MR en önemli tanı 
araçlarındandır. 

Hemen deri altındaki abseler, yürüme ile artan, zonklayıcı ağrılar ile karakterizedir. Daha derindeki 
abseler de ise lokalize edici semptomlar örtülü olabilir. Perianal ve iskiorektal abseler, ağrılı, hassas 
endurasyonlar olarak izlenir. Anus karşı tarafa doğru itilmiştir.  İntersfinkterik ve supralevator 
abseler ise dışarıdan görülemez; ancak rektal tuşede ağrılı, hassas şişlikler olarak palpe edilirler.

Anorektal absenin tedavisi cerrahi insizyon ve drenajdır. Aksi takdirde abse genişleyebilir, öldürücü 
nekrotizan infeksiyonlara yol açabilir.

ANOREKTAL FİSTÜLLER

Anorektal abse spontan veya cerrahi olarak direne olduktan sonra granulasyon dokusu ile örtülü 
fibröz bir yol teşekkül eder. Bu yolun primer orifisi, genellikle,  infeksiyonun başlangıç yeri olan linea 
dentatadadır. Anoskopi sırasında primer orifis görülebilir. Buradan bir sonda ilerletilebilir. Sekonder 
orifis ise, çoğu kez dışarıda, direnaj yerindedir. Kırmızımsı, morumsu kabarıklıktan spontan veya 
hafifçe bastırma ile kan, cerahat, mukus gelebilir; hasta ağrı duyabilir. Fibröz yol, sekonder orifisten 
anal verje doğru palpe edilebilir. Ayırıcı tanıda, Crohn hastalığı, tüberküloz, klamidya infeksiyonları 
ve kanser göz önünde tutulmalıdır.

Spontan iyileşmeyen fistüller fistülotomi adayıdır. Fistül yolu açılır, zemini kürete edilir, daha sonra 
sekonder iyileşmeye bırakılır. 

Rektovajinal fistüllerin ise en sık sebebi doğum travmalarıdır. Hasta vaginadan gaz-geita gelişinden 
yakınır; fekal inkontinans ile birarada olabilir. Tedavi cerrahidir.

PRURİTUS ANİ

Perianal kaşıntıya verilen isimdir. Anorektal hastalıklar, sfinkter kusurları,dermatolojik hastalıklar, 
sistemik hastalıklar, kontakt dermatit, bakteri-mantar infeksiyonları, parazitler, oral antibiyotikler, 
gıda allerjileri (kahve, kola, tomates, çikolata vs.), yetersiz hijyen, nemli tutma, aşırı temizlenme, 
deterjanlar pruritus ani’ye yol açabilir. 

Tedavi etyolojiye yöneliktir; pudra nemliliği önleyebilir. Bir sebeb bulunamaz ise kısa süre ile 
kortikosteroidli kremler kullanılabilir.

REKTAL PROLAPSUS

Sadece mukozayı ilgilendiriyor ise inkomplet, tüm katları ilgilendiriyor ise komplet (prosidensiya) 
prolapsus söz konusudur. Her yaşta görülebilir. Erişkin hastaların % 85’i kadındır.

Çocuklarda sakral eğim henüz oluşmadığından rektum ve anüs vertikal bir tüp halinde devamlıdır. 
Bu şartlarda aşırı ıkınma, özellikle iskiorektal ve pararektal yağlı destek doku yeterince gelişmemiş 
ise (malnütrisyon) inkomplet prolapsus ile neticelenebilir. Aşırı ıkınma puborektal kasların 
yeterince gevşeyememesi ile ilgili olabilir. Bu durumda rektum ön duvarı anal kanal prolabe olur.  
Erişkinlerde ise hemoroidler, anal sfinkterlerin iyatrojenik hasarı mukozal prolapsusa yol açabilir. 
Parsiyel prolapsus nadiren 5 cm.den daha fazladır.

Prolapsus, başlangıçta sadece ıkınma sırasındadır. Zamanla sürekli hal alır. Konjesyone mukozadan 
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müköz akıntı, kanama, sfinkterlerin yetersizliği ve rektal sensasyonun azalmasına bağlı inkontinans, 
soliter ülser görülebilir. Redükte edilemediği takdirde gangrenleşme, rüptür gelişebilir.

Çocuklarda konservatif yaklaşım yeterlidir. Kabızlık ve ıkınma önlenmelidir.  Gerekir ise submukozal 
fenol injeksiyonu ile mukoza fikse edilebilir veya cerrahi olarak prolabe olan mukoza eksize edilebilir.

Erişkinlerde ise genellikle sfinkter yetersizliği de söz konusu olduğundan amaç sfinkter tonusunü 
normale döndürmek olmalıdır. Volenter veya elektrik uyarı ile sfinkter egsersizleri, puborektalisi 
daraltmaya yönelik perineorafi denenebilir. Eğer dışarı prolapsus olmaksızın soliter rektum 
ülseri söz konusu ise alt rektum polipropilen bir meş aracılığı ile presakral fasyaya fikse edilebilir 
(anteroposteriör rektopeksi).

Komplet prolapsus söz konusu ise cerrahi olarak pelvik yapılar tamir edilmeli ve rektum fikse 
edilmelidir. Bu girişimi kaldıramıyacak kadar yaşlı hastalarda anal kanal çevresini sentetik 
monofilamanlar veya çelik tel (Thersch teli) ile güçlendirmek düşünülmelidir. Tamir girişimlerine 
rağmen inkontinansı devam eden hastalarda ise son çare abdominoperineal rektum rezeksiyonudur.

ANOREKTAL İNFEKSİYONLAR

Rektumun distal 15 cm.nin inflamasyonu proktit olarak tanımlanır. Çoğu etken anal seks yolu ile 
bulaşır. Anorektal ağrı, tenesmus, konstipasyon, rektal akıntı başlıca semptomlardır.

A.Neisseria gonorrhoeae:

Kaşıntı, yanma, mukopurulan akıntı ve tenesmus görülebilir. Tedavi edilmediği takdirde striktür, 
fissür, fistül ve perirektal abse ile komplike olabilir. Tanı için anal kriptlerden, üretra, farinks ve 
serviksten alınan örneklerden gram boyama ve kültür yapılmalıdır.

B.Treponema pallidum: 

Asemptomatik olabileceği gibi, perianal ağrı ve akıntıya da yol açabilir. Şankr, fissür, fistül veya 
ülseri taklit edebilir. Primer sifilizde proktit veya inguinal lenfadenopati saptanabilir. Sekonder 
sifilizde kötü kokulu mukus salgılayan kondilomata lata ( açık kahverengi, düz verrükö lezyonlar) 
gelişebilir. Bu lezyonlardan alınan örneklerde etken saptanabilir. VDRL testi primer sifilizde % 75, 
sekonder olgularda ise % 99 pozitifdir.

C.Chlamydia trachomatis: 

Sadece proktite yol açabileceği gibi, ateş, kanlı ishal (proktokolit), ağrılı perianal ülserler, anorektal 
striktür ve fistüller, inguinal adenopati (bubo) ile karakterize lymphogranuloma venereum tablosuna 
da yol açabilir. Tanı, akıntının veya rektumdan alınan biyopsi örneğinin kültürü ile konulur.

D.Herpes simplex II: 

Bulaşmadan 4-21 gün sonra şiddetli ağrı, kaşıntı, kabızlık, tenesmus, üriner retansiyon, lomber 
veya sakral gangliyonların tutulmasına bağlı radiküler ağrı ortaya çıkar. Perianal ve bazen de 
distal rektumda ufak veziküller ve ülserler saptanır. Semptomlar 2 hafta içerisinde geriler, ancak 
bulaştırıcılık birkaç hafta daha devam eder.  Nüks ataklar gelişebilir. Tedavide 5-10 gün süre ile 
5x400 mg/gün asiklovir kullanılır. Sık nüks eden olgularda ve AIDS’li hastalarda kronik supresif 
tedavi gerekebilir. 

E.Condylomata accuminata:

Etken insan papillomavirüsüdür. Homoseksuel erkeklerin yaklaşık % 50’sinde saptanır. Linea 
dentata’nın 2 cm yukarısına kadar uzanabilen perianal siğillere yol açar. Kaşıntı, kanama, ağrı 
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yapabilir. Ufak perianal lezyonlar topikal podopyllum resin uygulamasına yanıtlı olabilir. Anal ve 
yaygın lezyonlar CO2 laser cerrahisi veya kriocerrahi gerektirir.

Rektumun daha proksimali de infekte ise, proktokolit olarak isimlendirilir ve bu durumda etkenler 
tamamen farklı olup Kampilobakter, E.histolitika, Şigella, EIEC gibi mikroorganizmalardır. Sık, 
ufak volumlü, kanlı/sulu ishal, tutamama, tenesmus ve kramp başlıca semptomlardır. Tedavi bu 
etkenlere yöneliktir.

ANUSÜN SKUAMÖZ (EPİDERMOİD) KANSERİ

Ano-kolorektal kanserlerin % 1-2 sini oluşturur. Anal seks yapanlarda daha sıktır. Olguların % 
80’inde insan papilloma virüsü saptanır. Kanama, ağrı ve lokal şişlik en sık yakınmalardır. Annuler 
olma eğilimli olup, sfinkteri invaze ederek, lenfatikler ile perirektal mezenterik lenf gangliyonlarına 
yayılır.

Evrelemede BT ve endoskopik ultrasonografiden yararlanılır. Ufak yüzeyel lezyonlar lokal eksizyon 
ile çıkartılabilir. Sfinkterler veya rektum invaze ise tedavi eksternal radyoterapi + kemoterapi 
(florourasil ve mitomisin veya sisplatin) dir. Bu tedaviye yanıtsız olgularda abdominoperineal 
rezeksiyon düşünülebilir.  Beş yıllık survi lokalize tümörlerde % 60-70, evre IV hastalıkta ise % 25’dir.
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Obezite Tedavisi- Medikal

Dr Mazhar Müslüm Tuna

Sbü Ümraniye Eah Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastaklıkları 

Latince: obesus: ob- (aşırı) + edere (yemek) kelimesinden türemiştir.  DSÖ tarafından vücutta sağlığı 
bozacak şekilde fazla yağ birikmesi olaraktanımlanmıştır. Beden kitle indeksi (BKİ) ölçümü ile tanı 
konur. Normal insanlarda BKİ 18.5–24.9 arasındadır. BKİ> 30 olduğunda kişi obez, BKİ> 40 oldu-
ğunda morbit obez olarak tanımlanır. Türkiyede erişkin nüfusta obezite sıklığı % 35 bulunmuştur. 
Obezite bir çok kronik hastalıktan ve kanserlerden sorumludur. Sigaradan sonra önlenebilir kanser 
nedenleri arasında ikinci sıradadır. Kilo kaybı, obeziteye bağlı komorbiditeleri düzeltebilir.   Tip 2 
diyabet riskinde azalma, kardiyovasküler risk faktörlerinde azalma, kan lipit profilinde düzelme-
ler, kan basıncında düzelmeler, obstrüktif uyku apnesinin şiddetinde düzelmeler ve sağlıkla ilişkili 
yaşam kalitesinde düzelmeler görülmüştür. Obezite tedavisinde 3 klasik yöntem vardır. 1. si diyet, 
egzersiz ve yaşam tarzı değişikliği, 2.si medikal tedavi, 3.sü cerrahi girişimlerdir. Medikal tedavi 
BKİ>30 olduğunda veya BKİ>27 ve eşlik eden komorbiditeler varlığında göz önünde bulundurulma-
lıdır. Medikal tedavide kullanılan ilaçların etkisi; gıda alımını (iştahı) azaltmak, GİS’ten gıda emilimi-
ni azaltmak veya termogenezi arttırmak yoluyla olmaktadır. Medikal tedavide onaylı ilaçlar ve bazı 
özellikleri tabloda verilmiştir. 

Türkiyede obezite tedavisinde geri ödemesi olan tekilaç orlistattır. Orlistat, pankreatik ve gastrik 
lipaz inhibitörüdür. Yağların sindirimini ve emilimini engeller. Yağda eriyen vitaminlerin (A, D, E, K) 
ve bazı ilaçların emilimini bozabilir. Sistemik etkileri yoktur. 

Araştırma fazında olan ilaçlar; Semaglutide, Ghrelin antagonisti, Alfa–melanosit-stimule edici hor-
mon analoğu, Enterostatin, Nöropeptid YY antagonisti ve Beta 3-adrenerjik agonisti. 

Obezite tedavisinde hedefler; 1) Uzun sürede ( 3 – 6 – 12 ay ) Orta derecede ( % 5 – 10 – 15 ) kilo 
verilmesi, 2)  Belli aralıklarla yeni hedeflerin belirlenmesi ve 3) Verilen kilonun korunmasıdır.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4. Gastroenteroloji Günleri 
Obezite-Nutrisyon Oturumu 

Obezite Tedavisi-Cerrahi

Doç. Dr. Abdullah Şişik

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Bariatrik cerrahinin tarihçesini irdelediğimizde ilk kez Kremen 1954’te ucuca jejunoileostomi ile 
kilo kaybını göstermiştir. Mason ve Ito 1960’lı yıllarda gastrik by pass yapmışlar ve Printen ve Ma-
son 1971 yılında gastroplasti tekniğini tariflemişlerdir. 1992 de laparoskopik ayarlanabilir gastrik 
band ilk kez Chelala ve Belachew tarafından uygulanmıştır. 

Bariatrik cerrahide hedef; en az komplikasyon ile en etkin tedavinin sağlanması, yeterli kilo kaybı, 
daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak, düşük komplikasyon-mortalite oranı elde etmek ve ma-
liyet etkinliğini sağlamak olarak sayılabilir.

Geçmişten günümüze birçok cerrahi yöntem uygulanmış ve bazıları hala uygulanmaktadır. En iyi 
cerrahi tedavi şeklini belirlerken kilo kaybında en etkili, GİS üzerine en az invaziv, gereğinde geri 
dönüştürülebilir, kilo kaybı yetersizse yeni girişimlere olanak verebilir, mortalite ve morbiditesi mi-
nimal olan yöntemi hastanın durumuna göre tercih etmeliyiz.

Bariatrik cerrahi için endikasyonlar; Vücut kitle indeksinin 40 kg/m2 ‘den büyük olması, cerrahi dışı 
yöntemlerle kilo verilememesi, obeziteye bağlı yandaş hastalıklar nedeniyle yüksek risk oluşması 
(VKI>35), gebe olmaması ve kilo verme sürecinde gebelik planlanmaması, hastaya her konuda ye-
terli bilginin verilmiş olması şeklinde sayılabilir. GİS’in enflamatuar hastalıklarına sahip olmak, üst 
GİS kanama oluşturabilecek durumlara (varis, telenjiektazi) sahip olmak, hamilelik, alkol veya ilaç 
bağımlılığı, GİS anomalileri (atrezi/stenoz), aktif enfeksiyon varlığı, uyum sağlanamayacak psikolo-
jik duruma sahip olmak ise kontendikasyonlar olarak sayılabilir. 

Bariatrik cerrahi yöntemlerini; Emilim bozucu (Malabsorbtif) işlemler (Jejunokolik bypass, jeju-
noileal bypass, ileo gastrostomi, bilio intestinal bypass, doudeno ileal bypass), Hacim küçültücü 
(Restriktif) işlemler (Vertikal band gastroplasti (VBG), ayarlanabilir gastrik band, tüp (sleeve) gast-
rektomi), kombine (restriktif/malabsorbtif) işlemler (R-Y Gastrik bypass, mini gastrik bypass, bilio-
pankreatik diversiyon- Duodenal switch (BPD-DS), transit bipartisyoni loop transit bipartisyon) ve 
diğerleri olarak gruplamak mümkündür.

Günümüzde bu yöntemlerden en çok uygulananları olan sleeve gastrektomi ve R-Y gastrik bypass 
ameliyatları literatürde defalarca sonuçları açısından karşılaştırılmıştır. Bazı metaanalizler R-Y by-
pass ameliyatının uzun dönem kilo kaybı sonuçlarınının ve Tip 2 DM, hipertansiyon gibi hastalıklar 
üzerine ertkilerinin daha üstün olduğunu söylese de iki ameliyat arasında kısa ve uzun dönem 
sonuçlar açısından fark olmadığını belirten metaanalizler de mevcuttur. Literatür ciddi gastroöze-
fageal reflü varlığında R-Y gastrik bypass ın daha iyi sonuç verdiği konusunda hemfikirdir. Bununla 
birlikte postoperatif komplikasyon da sleeve gastrektomide daha az görülmektedir.

2015-2020 yılları arasında SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi kliniğin-
de 806 bariatrik cerrahi uygulanmıştır. Bunlardan 734’ü sleeve gastrektomi iken 72’si  gastrik by 
pass’tır. Hastalardaki erkek/kadın oranı: 204/602, ortalama yaş: 39 (15-65), ortanca preop ağırlık: 
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124 kilogram (90-238, ortanca BMI: 45 kg/m2 (36-72) dir. Bu uygulamalara bağlı komplikasyonlar 
incelendiğinde hiçbir hastada mortalite gözlenmemiştir. 6 hastada stapler hattı kaçağı (% 0.74)  
ortaya çıkmış ve tüm hastalar endoskopik stentleme + perkütan drenaj + antibiyoterapi ile tedavi 
edilmiştir. 

22 hastada kanama (% 2.7) saptanmıştır. 5 hastada da darlık gelişmiş ve bunlardan 4’üne balon di-
latasyon 1 hastaya da bypass revizyon uygulanarak tedavi edilmiştir. 2 hastada portal ven trombozu 
(% 0.24), 4 hastada da derin ven trombozu saptanmıştır. Bu hastalarda 3-6 aylık LMWH tedavisi ile 
klinik düzelme sağlanmıştır.  4 hastada ciddi atelektazi (% 0.49) saptanmış ve solunum fizyoterapisi 
uygulanmıştır. 

Sonuç olarak morbid obez hastalarda yaşam tarzı değişikliği ile birlikte bariatrik cerrahi diğer yön-
temlere göre daha etkili ve daha kalıcı sonuç sağlamaktadır. Yanısıra yandaş hastalıklarda da belir-
gin düzelmeler elde edilmektedir. Uygun endikasyon-multidisipliner karar-uygun cerrahi ile en iyi 
sonuçların elde edilmesi mümkündür.
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Üst GİS Kanama Güncelleme Non-Varisiyel  
Kanamalara Yaklaşım

Dr. Osman Ersoy

Üst gastrointestinal sistem kanaması yönetimi 4 başlık altında değerlendirilebilir.

1. Endoskopi öncesi yönetim

2. Endoskopik yönetim

3. Endoskopi sonrası yönetim

Endoskopi Öncesi Yönetim

Hastanın öncelikle hemodinamik değerlendirmesi yapılmalı ve ihtiyaca göre resusitasyonu sağlan-
malıdır. Bunun için hastanın tam bir fizik muayenesi yapılır, vital bulguları kaydedilir ve özgeçmiş 
değerlendirmesi yapılır. Hastanın damar yolu açılarak gerekli kan tetkikleri istenir (Hemogram, İNR, 
biyokimya, kan grubu, cross gibi). Hastanın intravasküler volümünü desteklemek ve çoklu organ 
hasarını önlemek amacıyla İV kristalloid infüzyonu başlanır. Gerekli ise kan ürünleri de yerine konu-
labilir. Hastanın koroner arter hastalığı yok ise hemoglobin seviyesini 7-9 g/dl seviyesinde tutmak 
yeterlidir. 

Hastaların çeşitli skorlama sistemleri (Rockall, Glasgow Blatchford, AIMS65 gibi) kullanılarak risk 
değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bunun amacı düşük ve yüksek riskli hastaları belirlemek, morta-
liteyi belirlemek, endoskopi ihtiyacını belirlemek, tekrar kanama riskini belirlemek ve kan trans-
füzyon ihtiyacını belirlemektir. En çok kullanılan ve çeşitli klavuzlarda (Asia-Pacific grubu klavu-
zu-2018, ESGE klavuzu-2015, NICE klavuzu-2012, ASGE klavuzu-2012 ve ACG klavuzu-2012 gibi) 
önerilen risk skorlama sistemi Glasgow Blatchford  skorlama sistemidir. 

Horibe ve arkadaşları tarafından 2020 yılında triaj için kullanılabilecek bir pratik skorlama sistemi 
(Horibe gAstRointestinal BleedING scoRe (HARBINGER))  geliştirildi. Bu skorlama sisteminde kana-
ma öncesi hafta PPI kullanımının olmaması, şok indeksinin (nabız/sistolik kan basıncı) 1’in üzerinde 
olması ve BUN/kreatinin oranı 30’dan büyük olması (Üre/kreatinin oranının 140’dan büyük olması) 
parametreleri kullanılır ve her birine 1 puan verilir. Toplam puan 0 ise hasta evine gönderilir. Eğer 
toplam puan 1 ise hasta hastaneye yatırılır ve gözlemde tutulur. Eğer toplam puan 2 veya üzerinde 
ise endoskopi yapılarak tedavisi düzenlenir.  

Endoskopi öncesi yüksek doz PPİ tedavisi (80 mg İV bolus, ardından 8 mg/saat) uygulaması çeşitli 
klavuzlarda önerilmektedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki endoskopi öncesi PPI başlanılması 
yüksek riskli grupta azalma sağlıyorken mortalite, transfüzyon ihtiyacı ve cerrahi üzerine etkisi yok-
tur. Aynı zaman da PPI başlanmasının endoskopiyi geciktirmemesi gerektiği önerilmektedir. 

Endoskopi yapılma zamanı mevcut klavuzlarda 24 saat içerisinde endoskopi yapılmalıdır şeklinde 
belirtilmiştir. Endoskopinin çok erken yapılmasının sadece hastanede yatış süresini ve buna bağlı 
maliyeti azalttığı fakat mortalite, tekrar kanama ve cerrahi ihtiyaç için fark yaratmadığı saptanmış-
tır.

Endoskopik Yönetim

Ülser kanamaları endoskopik olarak Forrest sınıflaması ile değerlendirilmektedir. Bu sınıflamaya göre 1a 
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(fışkırır şeklinde kanama), 1b (sızdırır şeklinde kanama) ve 2a (ülser üzerinde görünür damar) yüksek riskli 
ülserler olarak değerlendirilir ve mutlaka endoskopik tedavi önerilir. 2b (ülser üzerinde yapışık pıhtı) ise 
pıhtı kaldırıldıktan sonra değerlendirilmeli ve altından çıkacak lezyona göre tedavisi planlanmalıdır. 2c 
(ülser üzerinde red spot) ve 3 (temiz tabanlı ülser) ise düşük riskli olarak değerlendirilir ve endoskopik 
tedavi önerilmez.

Endoskopik tedaviler: enjeksiyon tedavisi (sulandırılmış epinefrin), termal koagülasyon (monopolar he-
mostatik forseps, bipolar elektrokoagülasyon, heater probe), mekanik tedaviler (endoskopik klip, OTSC 
over-the-scope clip) ve topikal tedavileri (hemospray, endoClot, ankaferd) içermektedir.

2020 yılında yayınlanan AGA klavuzuna göre özellikle sert ve fibrotik tabanlı ülserlerde veya ulaşılması 
zor ülser kanmalarında monopolar hemostatik forseps diğer endoskopik yöntemlere alternatif olarak 
daha efektif olabilir önerisi getirilmiştir. Endoskopik yöntemlerin yetersiz kaldığı veya kalacağı öngörülen 
seçilmiş kanama vakalarında OTSC over-the-scope clip kullanılması önerilmektedir. Hemostatik pudralar 
kanama kaynağını görmeye imkan vermeyen masif kanamalarda, kurtarma tedavisinde veya malignite-
lerden diffüz kanmalarda önerilmektedir. Hemostatik pudra tedavileri kurtarma tedavileri olarak kullanı-
lır. Amaç asıl tedaviye kadar zaman kazanmaktır.

Endoskopi Sonrası Yönetim 

Endoskopik tedavi sonrasında yüksek riskli lezyona sahip hastalar 72 saat yüksek doz PPI ile tedavi edil-
melidirler. Eğer Rockall skoru 6’nın üzerinde ise 11 gün daha günde çift doz PPI verilerek tedavi süresi 14 
güne tamamlanmalıdır. Duodenal ülserlerde tedaviye günde 1 kez sabahları PPI tedavisi ile devam edilir 
ve toplam süre 4 haftaya tamamlanır. Gastrik ülserlerde ise süre 8 haftaya tamamlanır ve endoskopik 
olarak da ülserin iyileşmesi kontrol edilmelidir. 

Kanamada antitrombotik Tedavi Kullanımının Yönetimi

Antitrombotik ilaçlar hayatı tehdit eden veya ciddi kanama ile prezente olan hastalarda özellikle endos-
kopi öncesi kesilmelidir. 

Anti-platelet kullanan hastalarda; (Düşük doz aspirin ve aspirin dışı anti-platelet ilaçlar P2Y12 reseptör 
inhibitörleri: clopidogrel, ticagrelor, prasugrel; protease-activated receptor antagonist: vorapaxar) Dual 
anti-platelet kullanan yüksek trombotik riske sahip hastalar için her iki ilacın aynı anda kesilmesinden ka-
çınılmalıdır. Trombosit transfüzyonu anti-platellet tedavi alan hastalarda kullanışlı değildir. Anti-platellet 
ilaçlar endoskopik hemostaz sağlandıktan 3-5 gün içerisinde erkenden devam edilmelidir.

Warfarin kullanan hastalarda; Hayatı tehdit eden kanaması olan ve INR 2.5’un üzerinde warfarin kul-
lanan hastalar için protrombin komplex konsantrasyonu ve düşük doz K vitamini önerilir. INR normale 
gelene kadar hayatı tehdit eden kanamada endoskopi ertelenmemelidir. Yüksek tromboembolik riskli 
hastalarda warfarin yeterli hemostaz sağlandıktan sonra tekrar devam edilmelidir. Köprü antikoagülan 
tedaviden düşük tromboembolik riskli warfarin kullanan hastalarda kaçınılmalıdır.

DOAK kullanan hastalarda; (Factor Xa inhibitörleri: apixaban, edoxaban ve rivaroxaban; thrombin inhibi-
törü: dabigatran). Eğer son DOAK kullanımı 3 saat içerisinde gerçekleşmiş ise hayatı tehdit eden kanama 
için Aktif kömür önerilmektedir. Dabigatran kullanan hastalarda hayatı tehdit eden kanama için antidotu 
olan Idarucizumab kullanılmalıdır. INR moniterizasyonu ve K vitamini tedavisi DOAK kullanan hastanın ka-
namasının tedavisi için önerilmez. Yeterli hemostaz sağlandıktan sonra DOAK tekrar başlanmalıdır. DOAK 
kullanan hastalarda köprü tedavisi önerilmemektedir.  
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Alt Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Yaklaşım

Prof. Dr Yaşar Çolak

Alt gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları, Treitz ligamentinin distalindeki barsak kısımları ve 
anal kanaldan olan kanamaları kapsamaktadır. Tüm GİS kanamalarının yaklaşık %20 sini oluştur-
maktadırlar ve %5’in altında da olsa anlamlı bir mortalite oranlarına sahip kanamalardır. Etiyolojik 
nedenler özellikle yaşa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Genel popülasyonda en sık alt GİS 
kanama nedeni divertiküller iken, 50 yaş altındaki genç popülasyonda en sık nedenler anorektal 
hastalıklar, 65 yaş üstü popülasyonda ise en sık anjiodisplazilerdir. Bunlar dışında birçok etiyolojik 
faktör alt GİS kanama etiyolojisinde rol oynamaktadır. 

Kolon divertikülleri ağırlıklı olarak (%75) sol kolon yerleşimli olmakla birlikte divertikül kanamaları-
nın %50-90’ı sağ kolon kaynaklıdır. Divertikül kanamaları genellikle kendini sınırlayan ancak tekrar-
lama meyli gösteren kanamalardır. Divertikül ve vasküler kökenli kanamalar genellikle ağrısız rektal 
kanama ile prezante olmakla birlikte lüminal kan varlığı kolon spazmı ve peristaltizmini arttırarak 
karın spazmlarına yol açabileceği de unutulmamalıdır. Anjiodisplaziler de özellikle 65 yaş üstü po-
pülasyonda benzer şekilde ağrısız rektal kanamalarla prezante olmaktadırlar. Divertiküllerden farklı 
olarak anjiodisplazi kanamaları venöz kanamalardır. Kolitler (enfeksiyöz, iskemik, inflamatuvar bar-
sak hastalığı, ilaç ilişkili, radyasyon koliti) diğer önemli rektal kanama nedenlerindendir. Özellikle 50 
yaş üstü popülasyonda alt GİS kanamalarının %10’undan malign proçeslerin sorumlu olabileceği de 
unutulmamalıdır. Bu açıdan minör kanama olarak da değerlendirilse bu açıdan yaktan takip edilen 
olgularda 2 hafta içinde kolonoskopinin yapılması önerilmektedir. 

Klinik yaklaşımın değişmez parçası olan anamnez ve fizik muayene bulgularının değerlendirilmesi 
hayati önem taşımaktadır. Rektal tuşe ve ortostatik hipotansiyon bakılması da fizik muayenenin 
vazgeçilmezlerindendir. GİS kanama ile gelen olgularda hastada mümkünse 2 farklı damar yolu 
açılmalı, kan grubu, hemogram, PT, aPTT, INR ve kısa biyokimya tetkikleri yapılmalıdır. Kanama 
olgularında tam kaybı olması nedeni ile hematokrit değerlerinde düşüşün erken dönemde olmaya-
cağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Klinik pratikte ilk değerlendirilecek parametrelerden birisi 
hastanın hemodinamik açıdan stabil olup olmadığıdır. Bu amaçla şok indeksi (nabız dakika sayısı/
sistolik kan basıncı) kullanılabilir pratik bir yaklaşımdır. Bu değerin ≥ 1 olması, hemodinamik açıdan 
stabil olmayan hasta, aktif kanama şüphesi ile ilişkili olup aynı zamanda artmış mortalite ile ilişkili-
dir. Bu olgular aynı zamanda endoskopik tetkik için uygun olmayıp hızlı bir diagnostik modalite olan 
BT anjiografi ile değerlendirilmeleri kılavuzlarda önerilmektedir. Burada odak saptanması halinde 
ise konvansiyonel anjiografik yöntemle embolizasyon açısından değerlendirilmesi önerilmektedir. 
Şok indeksinin 1’in altında olması halinde hasta hemodinamik açıdan stabil kabul edilebilir ve aktif 
masif bir kanamanın olmadığı yönünde değerlendirilebilir. Bu olgularda risk skorlaması yapılması 
son yıllarda önerilen bir yaklaşımdır. Alt GİS kanamalarında Oakland Risk Skorlaması son yıllarda 
pratikte kullanılan yöntemlerden birisidir. Yaş, cins, GİS kanama öyküsü, tuşede kan varlığı, kalp 
hızı, sistolik kan basıncı ve hemoglobin değerlerinden oluşan pratik bir değerlendirmedir. Bu skor-
lamada 8 puanın altındaki değerler minör kanama varlığı olarak kabul edilmekte ve hastanın ayak-
tan takip edilebileceği yönünde değerlendirilmektedir. 8 ve üzeri değerler ise hastanın yatırılarak 
izlenmesi yönünde değerlendirilir. 

Tanısal yöntemler olan kolonoskopi, BT anjiografi, konvansiyonel anjiografi, sintigrafi, kapsül en-
doskopi ve enteroskopin yöntemlerinin her birinin avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Ancak klinik 
pratiğimizde en sık kullanılan ve aynı zamanda tedavi modalitelerini de uygulama imkanı tanıyan 
yöntem kolonoskopidir. Ayrıca özellikle masif kanayan olgularda, daha önce üst GİS kanama öyküsü 
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olan ve BUN/kreatinin oranının 30 un üzerinde olduğu olgularda kanamanın üst GİS kaynaklı ola-
bileceği de göz önünde bulundurulmalı ve gastroskopik inceleme de diagnostik bir yöntem olarak 
düşünülmelidir. Kolonoskopinin kanama olgularında ne zaman yapılması gerektiği konusunda ha-
len görüş birliğine varılmamıştır. Ancak son yıllardaki yaklaşım acil kolonoskopik (ilk 12 saat içinde) 
incelemenin pratikte anlamlı bir katkısının olmadığı ve mortalite azaltımı sağlamadığı yönündedir. 
Bu amaçla uygun hazırlık sonrası ilk kolonoskopik incelemenin yapılması daha çok benimsenmek-
tedir. Ancak bunun hastaya göre bireyselleştirilmesi daha makul bir yaklaşımdır. Hazırlıkta en sık 
önerilen yöntem polietilen glikol solüsyonlarının 4 saat içinde 4-6 litre verilmesidir. Kolonsokopik 
incelemede odak bulunamaması halinde gastroskopi ve ardından ince barsağa yönelik inceleme-
lerin yapılması gereklidir. 

   Tedavide kullanılan yöntemler epinefrin (1/10000-20000) ile skleroterapi, endoskopik klips, ter-
mal tedaviler, band ligasyon, endoloop ve hemostatik pudralar olarak özetlenebilir. Bir diğer tedavi 
seçeneği de cerrahi müdahalelerdir. Tedavi de diğer önemli hususlardan bir tanesi de kan transfüz-
yonlarıdır. Özellikle genç ve komorbiditesi bulunmayan olgularda replasman için sınır hemoglobin 
değeri 7 gr/dl olup hedef değer 7-9 gr/dl’dir. Masif kanama ve özellikle koroner arter hastalığı, strok 
ve periferik arter hastalığı gibi komorbiditelerin varlığında ise replasmana başlama sınırı 8-9 g/dl 
olup hedef değer 9-10 g/dl dir. Antiagregan ve antikoagülan kullanımı konusunda ise son yıllardaki 
yaklaşım aspirinin primer profilakside kullanıldığı olgularda alt GİS kanama varlığında kesilmesi, 
sekonder profilaksi amaçlı kullanılan olgularda ise aspirine devam edilmesi yönündedir. Koroner 
arter hastalığı nedeni ile aspirin ve klopidogrel kullanan olgularda ise masif kanama olmaması ha-
linde aspirine devam edilerek klopidogrelin kesilmesi ve 7 gün sonra başlanması yönündedir. Ko-
roner stent takılan olgularda ilk 30 gün, akut koroner sendrom geçiren olgularda ise ilk 90 gün ikili 
tedavinin kesilmeden hastanın takip edilmesi önerilmektedir. Warfarin ve direkt etkili oral antiko-
agülan kullanan olgularda INR değerinin 2.5 üzeri olması halinde antidot kullanımı önerilmektedir. 
Düşük molekül ağırlıklı heparin ile köprüleme tedavisinin ise faydasının olmadığı gösterilmiştir. Di-
rekt etkili antikoagülan kullanımında ise yaklaşım tromboz açısından yüksek riskli olgularda masif 
kanama olmadıkça tedaviye devam edilmesi tromboz riski düşük olan olgularda ise aspirin dışında-
ki tedavilerin kesilmesi yönündedir. 

   Sonuç olarak alt GİS kanama ile gelen olgularda hastaya yaklaşım ve tedavi algoritmasının hasta 
bazında planlanması gereklidir. 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4. Gastroenteroloji Günleri 
Vaka Sunumu 

İbrahim Hatemi
25 yaşında kadın hasta halen hastanemizde yatarak tedavi görmektedir. Vaka sunumu olarak su-
nulacak hastalığının gidişini kısaca özetlemek gerekirse:  Hasta 5 yaşında FMF, 18 yaşında Behçet 
sendromu tanısı almıştır, 21 yaşındayken karın ağrısı ve ishal yakınması nedeniyle yapılan ince-
lemede ileoçekal bölgenin tutulduğu gastrointestinal Behçet sendromu tanısı konmuştur. Hasta-
da hastanemize gelmeden önce Azathioprin İnfliximab Anakinra kullanılmış ancak yan etki ya da 
yanıtsızlık nedeniyle kesilmiştir. Romatoloji kliniği ile ortak yapılan takip ve tedavisi sonucunda 
hastada Adalimumab, Thalidomid, Vedolizumab, kortikosteroid kombinasyonu ile klinik ve labora-
tuar remisyon sağlanmış endoskopik olarak ileoçekal valv üzerindeki dev ülserde gerileme olduğu 
görülmüştür. Bununla birlikte hastada gastrointestinal sistem tutulumunun başlangıcından beri 
kortikosteroidin kesilmesi hiçbir zaman mümkün olmamış ve doz azaltılmaları ile nüks meydana 
gelmiştir. Takibi sırasında hastanın mesane absesi ve ince barsak obstüksüyonu nedeniyle opere 
edilmesi gerekmiş, operasyon sonrası intestinal tutulum remisyona sokulamamış ve bir süre sonra 
myelodisplastik sendrom zemininde AML gelişmesi söz konusu olmuştur. Bu vaka nedeniyle Behçet 
sendromu, MDS ve gastrointestinal sistem tutulumu ilişkisi tartışılacaktır.
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Şiddetli aktivasyon ile başvuran Ülseratif kolit hastası; 
CMV koliti ve yönetimi

Prof. Dr. Ayhan Hilmi ÇEKİN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya SUAM, Gastroenteroloji Kliniği

Herpes virus ailesinden bir DNA virusu olan Cytomegalovirus (CMV) oldukça sık izlenen bir viral 
enfeksiyon ajanıdır. İnsan virusları içinde en geniş genoma (yaklaşık 230kb) sahip olan CMV, dün-
ya üzerinde insanlarda, yaş grupları ve ırklar arasında değişmekle birlikte %37-97 seropozitif bu-
lunmaktadır (1). Primer enfeksiyon sonrası latent halde ömür boyu vücutta kalan virus özellikle 
immunsupresif durumlarda reaktive olabilmektedir. Organ nakilleri, steroid ve immunsupresif ilaç 
kullanımı reaktivasyon için risk faktörleridir. Bu hastalarda CMV ciddi pnömoni, retinit ve kolite yol 
açabilmektedir. İmmunkompetan kişilerde CMV koliti sık rastlanan bir durum değildir. 

İnflamatuvar barsak hastalıkları (İBH) özellikle ülseratif kolit (ÜK) ve CMV ilişkisi yaklaşık 50 yıldır 
bilinmektedir(2). Özellikle steroid tedavisine dirençli ÜK hastalarında veya yüksek doz steroid 
kullanan hastalarda CMV reaktivasyonu hastalık relapsını çok komplike hale getirerek kolektomi-
ye giden toksik klinikle karşımıza gelebilmektedir. İBH hastalarında CMV koliti birlikteliği % 4-16 
oranında, kolektomi sıklığı ise % 25’e varan oranlarda rapor edilmiştir (3). CMV infeksiyonunun ÜK 
aktivasyonundaki rolü tartışmalıdır. Daha çok steroid gibi latent virusu uyararak kolit kliniğinin CMV 
ile komplike olması söz konusudur. Aktivasyonla başvuran İBH hastalarında CMV reaktivasyonun 
olup olmadığı, CMV tanı metodları, hangi hastanın antiviral tedavi alması gerektiği, tedavi süresi 
literatürde hala tartışmalıdır (4). 

Hangi hastalarda CMV koliti aklımıza daha sık gelmeli? İlaçların CMV kolitindeki rolleri nedir? CMV 
koliti tanısını nasıl koymalıyız? Hangi tedavi, ne kadar vermeliyiz? Nüks olabilir mi? Hem CMV hem 
de aktif ÜK tedavisini nasıl yapalım? Gibi sorulara cevap vermeyi planladığım vaka sunumumda 
buluşmak üzere.
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Gastroenteroloji & Hepatolojide İlginç Vakalar

Banu Kara

Karın içi organ tümörlerinin deri metastazları nadirdir. Tipik olarak, hastalığın ileri bir aşaması ve 
kötü prognoz ile ilişkilidirler. Derideki metastatik bir adenokarsinom genellikle kalın bağırsak, ak-
ciğer, göğüs veya yumurtalıktaki bir tümöre ikincildir (1). Burada, cilt metastazı ile presente olan, 
klinisyene mide kanseri düşündürecek alarm semptomları, kesitsel değerlendirme bulguları, üst 
GIS endoskopi tipik bulguları olmayan bir mide kanseri olgusundan bahsedeceğiz. 

53 yaşında, erkek hastanın altı ay önce sağ kulak altından başlayan kızarıklık ve şişliği sağ yüz ya-
rısına yayılmış. Hastanın bu dönem takibinde alınan cilt biyopsisi, “malign epitelyal tümör metas-
tazı” olarak değerlendirilmiş. Ancak hasta görsellik dışında şikayeti olmayınca takip ve tedaviye 
başvurmamış. Nefes darlığı ve öksürük şikayetleri ile başvurusu sonrası çekilen toraks BT’de bilate-
ral plevral efüzyon ve akciğerde infiltrasyonlar saptanılınca, etiyolojiye yönelik tetkik edilmek için 
göğüs hastalıkları servisine yatırıldı. Değerlendirmeler sırasında çekilen PET-BT de yaygın kemik 
metastazı saptanılan hastaya yapılan pelvis kemik biyopsisinde adenokarsinom metastazı saptanıl-
dı. İmmünohistokimyasal yöntem ile uygulanan; CK7: (+) pozitif, CK19: (+) pozitif, TTF1: (-) negatif, 
CDX2: (-) negatif, CK20: (-) negatif sonuç verdi. Hastanın cilt biyopsi tekrarında da adenokarsinom 
metastazı; İmmünohistokimyasal yöntem ile uygulanan CK7: (+) pozitif, CK19: (+) pozitif, TTF1: (-) 
negatif, CDX2: (-) negatif, CK20: (-) negatif boyandı.  Primer odak açısından öncelikle pankreati-
ko-biliyer sistem, üst  gastrointestinal  sistem ve akciğerin araştırılması planlanıldı. Plevral effüzyon 
ve parankimal infiltrasyonu metastaz olarak düşünüldü. Hastanın sistemleri gözden geçirildiğinde 
alarm semptomları tariflemedi. Ailesinde kanser hikayesi bulunmamaktaydı.  Laboratuvar tetkik-
lerinde karaciğer, böbrek fonksiyon testleri, hemogram değerleri, akut faz parametreleri normal 
sınırlardaydı. Kesitsel incelemelerinde (PET-BT ve BT) gastrointestinal sistem, hepatobiliyer sistem 
ve pankreasda lezyon saptanılmadı. Endoskopik değerlendirmede midede pangastrit ile uyumlu 
görünümü olan hastanın, korpusdan alınan biyopsisinde “mukoza altında malign epitelyal tümör, 
az diferansiye adenokarsinom ” saptanıldı. Evre 4 mide adenokanser tanısı konulan hastaya Onko-
loji Bölümü tarafından FOLFİRİNOX (5-FU, Leucovorin, İrinotekan, Oxaplatin) +Trastuzumab tedavi-
si başlanıldı. 6. Kür sonunda hastanın yüzündeki lezyon tamamen düzeldi. 

Mide kanseri halen en sık görülen ilk beş kanser içerisinde yer almakta olup, kansere bağlı morta-
lite sırasında da ilk üç içerisinde yer almaktadır (2). Hastaların çoğunluğu semptomatik olup; kilo 
kaybı ve karın ağrısı en sık görülen semptomlardır. Hastalar uzak metastaz bulgu ve semptomlarıyla 
da başvurabilirler. Karaciğer, periton, distal lenf nodları en sık; over, santral sinir sistemi, kemik, 
plevra veya akciğer parankimi daha az sıklıkta metastaz yaptığı bölgelerdir. Paraneoplastik bulgular 
ilk bulgu olarak nadiren görülmektedirler. Dermatolojik bulgular (Diffüz seboreik keratozlar, akan-
tozis nigrikans) daha çok paraneoplastik fenomene bağlıdır (3). Cilt metastazı ile presente olan 
mide kanseri literatürde vaka takdimleri şeklinde bildirilmiş olup, oldukça nadir görülmektedir (4).

Mide kanseri tanısını koymada endoskopik değerlendirme altın standartdır. Yüksek çözünürlüklü 
(HD) endoskopi sayesinde GIS kanserlerinin erken tanısı sağlanabilmekte olup, sanal kromoendos-
kopi ile HD endoskopların kombinasyonu erken kanserlerin tanısında oldukça duyarlıdır (5).  Ancak 
Linitis plastikası olan hastalarda veya submukozal yayılım gösteren tümörlerde üst GIS endoskopi 
tanısal olmayabilir. Bu tümörler, submukoza ve muskularis propriayı yoğun bir şekilde infiltre etme 
eğilimindedir ve yüzeysel mukozal bulgular olmayabilir, non-spesifik gastrit veya vakaların %30’da 
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normal mukoza görülür (6,7). Midenin yeterli ekspanse olmaması endoskopik değerlendirmedeki 
tek bulgu olabilir. Malign ve premalign lezyonları tespit etmek için yüksek kaliteli bir endoskopik 
muayene gereklidir. Anormal lezyonların saptanması genellikle mukozadaki anormal morfolojiye 
veya renk değişikliklerine dayanır ve tanısal doğruluğun eğitim ve optik teknikler veya kromoen-
doskopi kullanımı yoluyla geliştiği bilinmektedir. Dar bant görüntüleme, konfokal görüntüleme 
veya magnifikasyon teknikleri gibi endoskopik görüntüleme teknolojilerinin uygulanmasının tanı-
sal doğruluğu arttırdığı bilinmektedir (8).  Malignensi yönünden taranan hastalarda endoskopist 
deneyimli ise kromoendoskopi ve HD endoskopların kullanımı ile midenin ayrıntılı değerlendiril-
mesi ve şüpheli lezyonlara odaklanarak biyopsi alınması sadece HD endoskopla değerlendirme 
ve biyopsi alınmasına göre histolojik ve endoskopik bulgu korrelasyonunda daha doğru sonuçlar 
vermektedir (9). Endoskopist ileri görüntüleme yöntemlerinde deneyimli değilse, biyopsi alırken 
haritalama yöntemi (Antrum ve korpusdan, her birisi için küçük ve büyük kurvatürden olmak üzere 
dört biyopsi ) önerilmektedir (5,9).

Sadece beyaz ışık endoskopisi ile yapılan muayene, taramanın en rutin şekli olmaya devam etmek-
tedir. Bu nedenle, midenin dikkatli bir şekilde incelenmesi, lezyonların ayırt edilmesi ve haritalama 
yöntemi ile biyopsi, patolojik lezyonların teşhisinde önemli faktörlerdir

Bu vakada mide kanserinin metastaz bölgelerine göre farklı kliniklerle karşımıza çıkabileceğine, 
kesitsel ve endoskopik değerlendirmeler sırasında şüphelenilmezse gözden kaçabileceğine, ileri 
endoskopik yöntemlerle değerlendirmek için donanım veya tecrübe eksikliği olsa bile bu hasta 
gruplarında biyopsi almanın önemine dikkat çekmek istedik.
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EUS da Hemşirelik Uygulamaları

Ayfer Dürmeli

1980’lerin başından beri yeni bir teknoloji olarak kullanılmakta olan  ‘Endoskopik Ultrasonografi 
(EUS)  bir anlamada sindirim sisteminde duvarın arkasını görmek olarak tanımlanabilir.

EUS  endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir endoskopi skopunda birleştiren, sindirim sisteminin hem 
içini hem de etrafındaki dokularının incelenmesine olanak sağlayan ileri endoskopik tanı ve tedavi 
yöntemidir.

İşlem alanına göre Üst EUS  ve Alt (Rektal) EUS olarak  olarak ikiye ayırabiliriz. Ayrıca  EUS sırasında 
yapılan  işlemlere göre de Tanısal EUS ve Terapötik EUS  olarak endoskopik işlemler iki ayrılır Bu  
süreçte radial endosonografi veya  linner endosonografi  skopları  kullanılır .Tanısal EUS sırasında 
radial veya linner skoplar kullanılabilinir ve  yalnızca  doku tanımlaması  yapılır.  Terapötik EUS 
sırasında   yalnızca linner  endosonografi  skopu kullanılır ve  hem tanısal  değerlendirme  hem de   
biyopsi iğneleri kullanılarak başta ince iğne aspirasyonu (İİAB) biyopsisi olmak üzere EUS eşliğinde 
kistogastrostomi,kist aspirasyonu,çölyak pleksus blokajı vb. terapötik işlemler yapılabilinir.

Endikasyonları ise  gastroenterolojik (submukozal kitlelerin tanımlanması ,endoskopik mukozal 
rezeksiyon önce  doku  özellikleri ve katmanlarının tanımlanması,  safra yolu  hastalıkalrının ve 
taşlarının  tanımlanması, açıklanamayan akut pankreatit  ve kronik pankreatit etyolojisinin değer-
lendirilmesi, rektum kütlelerinin tanımlanması , anal ve idrar inkontinansının değerlendirilmesi, 
çölyak pleksus blokajı vb.)  ve  onkolojik endikaasyonlar (akciğer,özefagus,mide,safra kanalı,rektum 
ve pankreas neoplazmaları tanı ve örneklenmesi)  olarak ele alınabilinir. 

EUS için bir endoskopi kulesi,EUS skopları (radial ve lineer skop), uyumlu bir prosesör ve doppler 
özelliği olan uyumlu bir ultrasonografi cihazı gereklidir.

Endoskopi hemşiresi ;cihazların temizliği,bakımı,saklanması,işlem için hazırlanması,randevunun 
planlanması,hasta hazırlığı,işleme asiste etme,alınan örneklerin patoloji labaratuvarına zamanında 
ve eksiksiz ulaştırılmasında ,işlem sonrası hastanın takibi ve taburculuğu,hastanın eğitimi aşama-
larında aktif rol alır.Tüm endoskopilerde olduğu gibi EUS da bir ekip işidir.Yapılan işlemlerin zama-
nında ve komplikasyonsuz olarak tamamlanmasında endoskopi hemşiresinin bilgi ve becerisi çok 
önemli bir parametredir.
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Ambulatuar 24 Saatlik Özofagus Ph Monitörizasyonu 
Ph Metre

Zarif Könez
Ambulatuar 24 saatlik özofagus monitörizasyonu;Gastroözofagial reflü hastalığı (GÖRH) ataklarının 
neden olduğu,özofagus lümen içi pH değişikliklerinin saptanmasına yarayan devamlı pH ölçümünün 
yapıldığı bir çalışmadır.Distal  özofagusta pH’nın 4’ün altına düşmesi asit reflü atağı, pH 4’ün üzerine 
çıkıncaya kadar geçen zaman ise reflü süresi olarak tanımlanır.Montreal sınıflamasına göre REFLÜ; 
mide içeriğinin reflüsü sonucunda oluşan sıkıntı verici belirti ve/veya komplikasyonlardır.

Normal kişilerde başlıca yemeklerden sonra olmak üzere reflü atağı olabilir. Ancak bu durum 
GÖRH semptomları ile ilişkili değildir . Normal kişilerde özofagus pH asit maruziyetinin sınırı 
belirlenmiştir. 24 saatlik özofagus pH monitörizasyonu gerek semptomatik  gerekse asemptomatik  
reflü ataklarının saptanmasına olanak sağlar.

a)pH’ın 4 ‘ün altında olduğu total yüzdesi, b) pH’ın 4 ‘ün altında olduğu ayaktaki süre yüzdesi, 
c) pH’ın 4 ‘ün altında olduğu yatarak süre yüzdesi, d)Reflü ataklarının sayısı, e)5 dakikadan uzun 
süren reflü atak sayısı ,f)En uzun reflü atağının süresi,pH’ın 4 ‘ün altında olduğu total yüzdesi en 
fazla kabul gören  ve bir çalışmanın anormal olduğunu tanımlamak için kullanılan güvenilir bir 
parametredir.

Endikasyonları;Antireflü cerrahi tedavisi düşünülen non-eroziv reflüsü olan hastalar,antireflü 
sonrası semptomları devam eden veya anormal asit reflü şüphesi olan hastalar,nonkardiyak göğüs 
ağrısı,otolarengeal semptomları olan, erişkin tip ,alerjik olmayan ,refrakter astımı olan,günde iki 
defa proton pompa inhibitörü(PPI) kullanmasına rağmen GÖRH ile ilişkili semptomları devam eden 
hastalar.

                                                    İMPEDANS pH METRE

  İmpedans pH metre ilk defa 1991 yılında sıvı ve gaz içeriğinin kapalı lümen içinde hareketini 
inceleyen fonksiyonel bir test olarak ortaya çıktı. İmpedans -pH metre yeni geliştirilen bir tekniktir; 
Her türlü reflüyü (gaz, sıvı, asid ve non-asid), reflünün seviyesini ve özofagusun klirens zamanını 
belirler.Manometre kontraktil aktivite hakkında bilgi verirken, impedans -pH metre; özofageal 
bolus transit zamanı ile ilgili veriler sağlar.

Endikasyonları;asit süpresif tedaviye rağmen persistan semptomları olan,reflü semptomları ve 
aklorhidrisi olan (atrofik gastrit),postprandial semptomlar dominant, regürjitasyondan yakınan 
hastalar,reflü semptomları ve sık gıda alımı olan hastalar (infant),nedeni açıklanamayan öksürük,aşırı 
geğirme,ruminasyon sendromu,operasyon adayı,seçilmiş faringolaringeal reflü olguları.

a)Asid reflü epizotu: Reflü sırasında pH 4’ün altına düşer veya sürekli pH 4’ün altında kalır. b)Zayıf  
asit reflü epizotu: Reflü sırasında  pH 4-7arasındadır ve pH’da en az bir birimlik düşme olur.c)
Alkelen reflü: Reflü sırasında Ph 7 ve üzerindedir.

Nazo-özofageal obstrüksiyon veya üst özofageal obstrüksiyon,ciddi maksillofasiyal travma ve /veya 
kafatası kaide kırığı,kooperasyon kurulamayan hastalar veya pH probunu çekme riski yüksek olan 
hastalar,koagülapatisi, ağır özofajiti, özofagus ülseri, sert özofagus halkası veya darlığı,özofagus 
tümörü(benin veya malin),özofagus varisleri, gastrointestinal traktüsün herhangi bir yerinde 
obstrüksiyon,pacemakeri ve implantabl kardiyak defiblatörü (ICD) olan hastalar için kablosuz 
olarak pH ölçen sistem kontrendikedir.
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COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) Nedir?

Emine Taşkın

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum 
yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonu-
cunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.  

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. 
İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve 
Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfek-
siyonlarına neden olduğu bilinmektedir.      

Endoskopi ünitesinde çalışan tüm personel Covid-19 hakkında bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. 
Endoskop ve ekipmanları kılavuzlara göre temizlenmeli, tek kullanımlık cihazlar tekrar kullanılma-
malıdır. Temas yoluyla bulaş mümkün olduğu için endoskopi ünitelerinin virüsidal ajanlarla temiz-
lenmesi önerilir.Havada partiküllerin asılı olma ihtimali açısından işlem negatif basınçlı odalarda 
yapılmalı ya da  havalandırma kriterlerine uygun ortam sağlanmalıdır.

İşlem Öncesi Risk Yönetimi        

Hastalar mümkünse işlemden önceki gün telefon ile aranmalı, ateş ve hastalık semptomları açı-
sından sorgulanmalıdır. Üniteye geldiklerinde hastaya maske takılmalı, ateşi ölçülmeli ve bekle-
me salonunda sosyal mesafeye uyulmalıdır. Hasta yakınları endoskopi ünitesine alınmamalıdır. 
Covid-19 açısından yüksek riskli hastalar işlem öncesi ve sonrası mümkünse ayrı salonda dinlen-
dirilmelidir. Mümkün olduğu ölçüde hastaların maskeli olması sağlanmalıdır.   
                                                       

İşlem Sırasında Risk Yönetimi     

Endoskopik girişim deneyimli personel tarafından tam KKE (kişisel koruyucu ekipman) ile yapıl-
malıdır. KKE giyilmesi ve çıkarılmasında kılavuzlara göre hareket edilmelidir. İşlem sırasında asgari 
sayıda personel bulunmalı, eğitim programları elektronik ortamda yapılmalı ya da ertelenmelidir. 
Gastrointestinal endoskopik işlemlerin risk seviyeleri farklı olmasına rağmen tüm işlemlerde aynı 
koruyucu standartlar uygulanmalıdır                                                                                                                    

Tablo 1. Gİ endoskopik işlemlerde kullanılması önerilen KKE
FFP2/FFP3 maske       İki çift eldiven         Çizme / ayakkabı koruyucu       Tek kullanımlık bone    
Koruyucu gözlük (yüz siperi)   Tek kullanımlık su geçirmez önlük

Covid-19 pozitif ya da yüksek riskli hastalarda endoskopik girişim deneyimli personel tarafından 
negatif basınçlı odada yapılmalıdır. Eğer negatif basınçlı oda yok ise endoskopik girişim ertelenebi-
liyorsa ertelenmeli yada işlem sonrası oda yeteri kadar havalandırılmalıdır.Yoğun bakımdaki hasta-
lara endoskopik girişim yatak başında yapılmalıdır                                   İş-
lem Sonrasında Risk Yönetimi        
İşlem sonrası 7. ve 14. günde hastalar ile Covid-19 semptomları açısından iletişim kurulmalıdır. 
Kontamine olmuş atıklar yüksek risk protokolüne göre imha edilmeli, endoskoplarda standart kıla-
vuzlara göre temizlenmelidir.                   
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Covid-19 Pandemisi Sırasında Tıbbi Endikasyona Göre Endoskopi Zamanlaması 

Elektif ve acil olmayan endoskopik işlemler ertelenmelidir.

İşlemler düşük öncelikli yüksek öncelikli olarak 2’ye ayrılır.Düşük öncelikli işlemler 12 haftadan 
daha ileri bir tarihe ötelenmelidir.  Tıbbi zorunluluk temelinde vaka bazlı değerlendirilmesi ge-
reken endoskopik işlemler  yüksek öncelikli olarak değerlendirip (hemen veya 12 hafta içinde) 
müdahale gerektirir.

Koruyucu Ekipmanların Doğru Kullanılması 

İşlem sırasında Kovid-19 hastalarının endoskopi işleminin mümkün ise negatif basınçlı bir odada 
yapılması gerektiği, böyle bir oda yok ise bu hastalara ayrılmış iyi havalanan odaların kullanılması 
ve endoskopi odasındaki tüm personelin N95/FFP2 maske, su geçirmez önlük, eldiven, gözlük-yüz 
koruyucu, bone, ayakkabı koruyucu galoştan oluşan kişisel koruyucu ekipman giyilmesi gerektiği 
ifade edildi.İşlem sonrasında ise Kovid-19 hastasının işlem odasında ayılmasını takiben, hemen 
servise veya evine gönderilmesi gerektiğinin altı çizildi.Tüm atıkların ve tek kullanımlık endoskopik 
cihazların tıbbi atık kutusuna atılması gerektiği belirtilerek, "Her hasta sonrası endoskopi yapılan 
alan-oda temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Her hasta sonrası gerekli süre bırakılarak işlem ger-
çekleştirilmelidir. Temizlik yapan personel tıbbi maske, önlük, eldiven, gözlük-yüz koruyucu, önlük, 
bone ve ayak koruyucu giymeli. Endoskopi ve ekipmanların temizliğini yapan personel de N95/
FFP2 maske, su geçirmez önlük, eldiven, gözlük/yüz koruyucu, bone, ayak koruyucu giymeli." uya-
rısında bulundu.

Dezenfeksiyon, Taşıma Ve Endoskopların Saklanması

A. Endoskoplar:

Mevcut kanıtlara dayanarak, standart manuel temizlemeyi takiben yüksek seviyeli dezenfeksiyon 
yapılması SARS-COV-2’yi eradike etmekte yeterli olmaktadır. Bu noktada endoskopların yıkama iş-
lemlerinde değişiklik yapılması tavsiye edilmemektedir.· Yıkama işleminin, yeterliliği belgelenmiş 
olan tecrübeli ve daha az sayıda personel tarafından yapılması düşünülmelidir (stajyer veya ace-
miler tarafından yapılmaması).· Rutin pratikteki gibi, endoskoplar firmalara gönderilir iken tüm 
standart yıkama işlemleri uygulanmış olmalıdır.· İlk temizlik; işlem odasında, hali hazırda işlem oda-
sında olan personel tarafından başlatılmalıdır.· Cihaz yıkama işlemini uygulayan personel, eldiven, 
önlük, yüz koruyucu ve maske şeklinde kişisel koruyucu ekipmanı (KKE) kullanmalıdır. Yıkama oda-
sında N95 maske kullanımının gerekliliğine dair destekleyici bir data olmamasına karşın, mevcut 
ise kullanımı düşünülmelidir.· Endoskop, dekontaminasyon odasına tamamen kapalı bir kaba yer-
leştirilerek götürülmelidir.· Bilinen COVİD-19 pozitif hastalarda kullanılan endoskoplarda herhangi 
bir özel bir kullanıma/taşımaya ihtiyaç olduğuna dair bir veri yoktur.· Endoskopların kullanımı ile 
personelden hastalara bulaşı engellemek için, mevcut işlemlerde herhangi bir değişiklik önerilme-
mektedir.· Sudan bulaşabilecek organizmaların çoğalmasını engellemek için endoskoplar tamamen 
kurutulmalıdır.· Endoskopların dışı, temiz, pamuksuz bir bez kullanılarak kurutulmalıdır.· Endoskop-
ların içi, ulaşılabilen tüm kanallardan en az 10 dakika hava verilerek kurutulmalıdır.· Yıkama işlemi 
sonrası ve kullanım öncesi tüm endoskopların tamamen kurutulduğundan emin olunmalı, kuru 
endoskoplar, temiz eldiven giyilerek depolama veya kuruma kabinlerine taşınmalıdır.            

B. Oda Temizleme İşlemleri

COVİD-19 pandemisi sırasında,

· Her işlemden sonra oda titiz şekilde temizlenmelidir. İşlem odalarındaki tüm sık temas edilen 
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alanlar ve horizontal yüzeyler dezenfektan ile temizlenmelidir.· Her odadaki tıbbi atık ve örtüler 
endoskopi ünitesinin kurallarına göre uzaklaştırılmalıdır.· Endoskopi ünitesini temizleyen personel 
KKE kullanmalıdır. · Gün sonunda tüm ünitenin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için, her endos-
kopi ünitesinin aktif bir planı olmalıdır.COVİD-19 olduğu bilinen vakadan sonra,· Yukarıda belirtil-
diği gibi titiz bir temizlik yapılmalıdır.· İşlem tamamlandığı zaman, odadaki potansiyel enfeksiyöz 
partiküllerin uzaklaşmasını sağlamak için odanın havalandırılmasına ek zaman ayrılmalıdır.· Yeterli 
havalandırma zamanını kurumun imkanları belirleyecektir. Eğer negatif basınç odaları kullanılıyor 
ise, havalandırma zamanı daha kısa olabilir.

C. Endoskop Saklama

Şüpheli veya tanı almış COVİD-19 hastalarında kullanıldıktan sonra, endoskopların saklanması;· 
Pandemi sırasında endoskopların saklanmasına dair özel bir durum olduğuna dair bir kanıt yok-
tur.· Endoskop tamamen temizlenip, kurutulduktan sonra, üretici firmanın önerileri ve endoskopi 
ünitesinin kendi kurallarına göre özel saklama dolaplarında tutulmalıdır.· COVİD-19 pandemisinde, 
saklama/ depolama işleminde rutin pratikten farklı bir uygulama gerektirmez.

ELEKTİF ENDOSKOPİNİN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN ÖNERİLER

a. Endoskoplar

Saklama sırasında, endoskoplara farklı bir uygulama gerektiğine dair kanıt yoktur.· Mümkün ise 
endoskoplar düz olarak asılı şekilde tutulmalıdır.· Saklama öncesi yeterince kurutulduğundan emin 
olunmalıdır.· Uzun süreli saklama sonrasında, ünitenin kurallarına göre askıda durma zamanı limi-
tini aşan endoskoplar, kullanım öncesi tekrar yıkanmalıdır.   

b. İşlem odası ve saklama alanlarının temizliği          

Tüm yıkama ve saklama alanları için, son işlemden sonra titiz bir temizlik yapılmalıdır. · Ünitenin 
tekrar açılmasından önceki gün aynı titiz temizlik tekrarlanmalıdır.· Temizlik sırasında orada bu-
lunan personel KKE ile korunmalıdır.· Eğer var ise HEPA filtrelerinin değiştiğinden emin olunmalı-
dır. 

c. Yıkama ekipmanı        

Uzun kısmi veya tam kapama için öneri:· Otomatik yıkama makinelerinin uzun süre çalışmayaca-
ğı dönemde, cihazın uygun şekilde kapatılması için üretici firmaya danışılmalıdır.· Tüm otomatik 
yıkama makinaları ve pompalar dezenfekte edilmelidir.· Tüm kimyasal solüsyonlar boşaltılmalıdır.

Pandemi sırasında öneri:         
Tüm bakımların yapıldığını ve güncel olduğunu kontrol edilmelidir.· Bol temizlik solüsyonu ve akse-
suar desteği sağlanmalıdır.  

Yeniden açılma öncesi öneri:                     · 
Uzun süre kullanılmayan veya kısıtlı kullanılan otomatik yıkama makinelerinin uygun şekilde yeni-
den çalışmaya başlatılması için firmadan gerekli talimatlar alınmalıdır.· Tüm otomatik yıkama ma-
kinaları ve pompalar dezenfekte edilmelidir.· Yıkama için kullanılan ekipmana ait tüm borular, lava-
bo, bağlantılar, adaptörler ve yıkama cihazı temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli, gerekli görülür ise 
su testi yapılmalıdır.· Ekipmanın tüm filtreleri değiştirilmelidir.· Özel önerileri için firma ile temas 
kurulmalıdır.Kılavuzlar gastrointestinal endoskopların yıkanması için yüksek seviyeli dezenfeksiyon 
önerir. Bunun öncesinde uygun şekilde manuel temizliğin de yapılması, yıkama sırasında endos-
kopların hemen tüm mikroorganizmalardan arınmasını etkin şekilde sağlar. Viral enfeksiyonun en-
doskopi ile yayılması oldukça nadirdir. Şayet olur ise, yıkama işlemlerindeki gerekli basamakların 
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uygun şekilde yapılmamasının sonucudur.Gastrointestinal endoskopların yıkama işlemi birçok kıla-
vuzda belirlenmiştir. Yıkama işleminde görevli personel yeterli eğitimi almış olmalı ve yıkama işlemi 
için talimatları uygulamalıdır. Sorumlular tarafından optimal yıkamanın önemine yeniden dikkat 
çekilmeli ve personel düzenli peryodlarla denetlenmelidir.SARS-COV-2’nin bazı yüzeylerde 3 güne 
kadar kalabildiği bilinmektedir. Bu nedenle, normal zamanda uygulanandan daha fazla şekilde yü-
zey temizliğine dikkat edilmelidir. Mevcut literatür, uygun şekilde temizlenmiş, yıkanmış, kurutul-
muş ve saklanmış endoskopların kullanımı için maksimum bir süre vermemektedir. Her ünitenin 
kendi belirlediği bu saklama zamanından daha uzun süre kullanılmamış (dolayısı ile yıkanmamış) 
olan endoskopların ise kullanım öncesi yeniden yıkama işlemine tabi tutulması gerekecektir.
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S-001

Periampuller Divertikül Endoskopik Retrograd 
Kolanjiopankreatografide Kanulasyon Başarısı Ve 

Komplikasyon Sıklığını Etkiler mi?

Bilal Toka1 (0000-0002-8872-2125), Salih Tokmak2 (0000-0002-2727-5632)
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Konya

2Bartın Devlet Hastanesi, Bartın

GİRİŞ: Periampuller divertiküller (PAD) ERCP işlemi esnasında özellikle yaşlı hastalarda sık rastala-
nan anomalilerdir. PAD’in ERCP’de teknik başarı ve komplikasyonlar üzerine etkisi ile ilgili yapılan 
çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Çalışmamızda PAD olan ve olmayan hastalar arasında ERCP işlemi 
esnasında kanulasyon başarısı ve erken komplikasyonları karşılaştırmayı ve bunları etkileyen fak-
törleri değerlendirmeyi amaçladık.

METOD: 2018-2020 yılları arasında ERCP yapılan hastalar retrospektif olarak çalışmaya alındı. Has-
talar PAD olmayan (n=574) ve olan (n=137) şeklinde iki gruba ayrıldı. Çalışmaya katılan kliniklerde 
düzenli olarak tutulmakta olan tıbbi kayıtları incelenerek her iki grup dermografik ve klinik özel-
likleri, kanulasyon başarısı, kanulasyon için ön kesi gerekliliği, balon ile papilla dilatasyonu, bilier 
stent konulması, tedavi için gereken endoskopik işlem sayısı, komplikasyon ve mortalite açısından 
karşılaştırıldı.

BULGULAR: Ortalama yaşı 61.2±17.7, 465’i (57.3%) kadın olan 811 hastaya toplam 973 ERCP işlemi 
yapılmıştı. Kanulasyon başarısı PAD olmayan grupta 97%, PAD olan grupta 97.1% (p=0.96) saptandı. 
ERCP seans sayısı, işlem başarısı, koledok taşı varlığı, taş çıkarmak için balon ile papilla dilatasyon 
ihtiyacı ve bilier stent konulma oranları açısından gruplar benzerdi (p>0.05). PAD olmayan grupta 
kanulasyon için ön kesi ihtiyacı daha yüksekti (sırasıyla; 25% vs 14.6%, p=0.01). ERCP’ye bağlı erken 
komplikasyonlar açısından ise gruplar arasında farklılık saptanmadı (PAD olmayanlarda n=21, 3.1%, 
PAD olanlarda n=5, 3.6%, p=0.75).

SONUÇ: ERCP esnasında PAD saptanması kanulasyon önünde bir engel olarak görülmemeli, hatta 
ön kesi ihtiyacını azaltarak kanulasyonu kolaylaştırabileceği dikkate alınmalıdır. Çalışmamızın so-
nuçları PAD varlığının işleme bağlı komplikasyonlar açısından ek risk oluşturmadığını göstermek-
tedir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, Periampuller divertikül, Kanu-
lasyon
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Tablo 1

PAD olmayan
n=674

PAD olan
n=137 p

Yaş, yıl, ortalama±SD 59±17.8 72±12.2 <0.001

Cinsiyet, kadın, n (%) 380 (66.2) 85 (62) .22

Kronik hastalık, n (%) 297 (44.1) 83, (60.6) <0.001

ALT, IU/ml, ortalama±SD 198.6±172 154.2±204.8 0.04

AST, IU/ml, ortalama±SD 161.7±167.5 145±203.4 .40

GGT, IU/ml, ortalama±SD 460.7±394.9 374.2±302 .02

T. bilirubin, mg/dl, ortalama±SD 5.08±5.94 3.99±4.80 .052

Lökosit sayısı, X1000/ml 9,4±5.8 9.1±4.5 .73

İşlem sayısı, ortalama±SD 1.21±0.57 1.17±0.46 .13

Kanulasyon başarısı, n (%) 654 (97) 133 (97.1) 0.96

Ön kesi ile sfinkterotomi, n (%) 168 (25) 20 (14.6) 0.01

Pankretik kanala kılavuz tel, n (%) 197 (29.2) 39 (28.5) .86

Balonla papilla dilatasyonu, n (%) 71 (10.5) 23 (16.7) ,10

Koledok çapı, mm, ortalama±SD 11.6±4.9 13.7±5.7 <0.001

Taş varlığı, n (%) 426 (74.3) 104 (76) .45

Bilier stent, n (%) 45 (6.7) 4 (2.9) .09

Erken komplikasyon, n (%) 21 (3.1) 5 (3.6) .75

Grupların karşılaştırılması. PAD: Periampuller divertikül.
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S-002

Alt Gastrointestinal Kanamalı Hastalarımızın 
Endoskopik Bulguları

Deniz Öğütmen Koç (0000-0003-2738-625X)

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji, İstanbul

AMAÇ: Hastanemize alt gastrointestinal (GI) kanama nedeniyle başvuran hastalarda, yaş grubuna 
göre alt GI kanamaların yaygın nedenlerini belirlemeyi ve endoskopik müdahaleleri değerlendir-
meyi amaçladık.

YÖNTEMLER: Haziran 2017-Ocak 2020 tarihleri arasında hastanemiz acil servise veya gastroente-
roloji, dahiliye veya cerrahi polikliniğine rektal kanama şikayeti ile başvuran ve alt GI sistem endos-
kopisi yaptığımız hastaların endoskopi raporları retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmaya 93’ü (%51,7) kadın, 87’si (%48,3) erkek, 180 hasta dahil edildi. Tüm en-
doskopik işlemler, bir gastroenteroloji uzmanı (DOK) tarafından yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 
49,23±18,60 (min:16, max:90) idi. Çalışma popülasyonumuzun en sık kolonoskopik bulguları, infla-
matuar barsak hastalığı (IBH) (n=43, %23,9), hemoroidal hastalık (n=42, %23,3) ve nedeni belirle-
nemeyen kanamaydı (n=34, %18,9). Hastaların endoskopik tanı dağılımı tablo 1’de gösterilmiştir. 
60 yaş altı hastalarda (n=124) en sık alt GI kanama nedenleri IBH (n=37, %29,8), hemoroidal has-
talık (n=31, %25) ve nedeni belirlenemeyen kanamalardı. 60 yaş ve üzeri hastalarda (n=56) ise en 
sık nedenler arasında hemoroidal hastalık (n=11, %19,6) ile birlikte angiodisplazi (n=10, %17,9) 
ve kolorektal kanserler de (n=6, %10,7) ön plana çıkmaktaydı (Tablo 2). Hastalardan 12’si acil ser-
visten aktif kanama ile yönlendirildi. Bu hastalardan angiodisplazi tespit edilen 7 hastada, argon 
plazma koagülasyon ile koagülasyon işlemi uygulandı. Bir dieulafoy lezyon kanaması, aktif kanayan 
bir hemoroid kanaması, polipektomi sonrası gelişen geç kanama ve soliter rektal ülser zemininde 
izlenen aktif damar kanaması hemoklip işlemi ile durduruldu. Aktif kanayan bir hastada divertikül 
içerisinde izlenen kanama odağına endoskopik ve radyolojik olarak müdahale edilememesi üzerine 
hasta cerrahiye verildi. Dezenfektan kolitinden şüphelendiğimiz üç hasta yatırılarak tedavi edildi ve 
inceleme sonrası kolonoskopi cihazının gövdesinde meydana gelen zedelenme fark edilerek cihaz 
tamire gönderildi. Bir hastada kolon dışı malignite operasyonu sonrası gelişen kolon fistülü tespit 
edildi. 34 hastada yapılan kolonoskopi neticesinde herhangi bir kanama odağı tespit edilemedi.

SONUÇ: Alt GI kanama nedenleri arasında 60 yaş altındaki hastalarda IBH, hemoroidal hastalık 
ve nedeni belirlenemeyen kanamalar daha sık görülürken, 60 yaş ve üzeri hastalarda hemoroidal 
hastalık ile beraber angiodisplazi ve kolorektal kanserler ön plana çıkmaktadır. Endoskopi güvenilir 
ve etkin bir yöntem olarak, uygun ortamlarda orta ve hatta şiddetli kanamayı tedavi etmek için 
kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Alt gastrointestinal kanama, endoskopik bulgular, endoskopik müdahale
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Tablo 1. Alt gastrointestinal kanamalı hastaların endoskopik bulguları

Tablo 2: Endoskopik tanıların yaş gruplarına göre dağılımı
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S-003

Kolorektal Kanser Tanısında Abdominal Bilgisayarlı 
Tomografi ile Kolonoskopinin Karşılaştırılması

Fatma Esra Bahadır Ülger

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bağırsak hazırlığı olmadan çekilen intravenöz kontrastlı rutin abdominal bilgisayarlı tomog-
rafinin (BT) kolonoskopi sonuçları karşısında klinisyenleri yönlendirmedeki performansını sapta-
mak.

YÖNTEM: Kolonoskopi tetkiki mevcut olan öncesinde son 6 ay içerisinde kliniğimizde intravenöz 
kontrastlı abdominal BT çekilen 84 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların yaş, cinsiyet ve vü-
cut kitle indeksi (VKİ) değerleri kaydedildi. Kolonoskopi sonuçları kitle varlığına ve lokalizasyonuna 
göre kaydedildi. Hastaların abdominal BT incelemeleri retrospektif olarak incelendi. BT inceleme-
lerinde kitle veya şüphesi var olan hastalar kaydedildi.

BULGULAR: Otuz kadın, 54 erkek toplamda 84 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama 
yaşı 61,42 ± 14,67 yıl (27 – 88 yıl), VKİ 27,02 ± 4,39 kg/m2 (16,53 - 39,06 kg/m2) idi. Hastaların 
kolonoskopi sonuçları 45 hastada normal (% 53,6) olup 39 hastada kitle (% 46,4) saptandığı tes-
pit edildi. Retrospektif olarak çekilen abdominal BT incelemeleri sonucu 43 hastada kolonda kitle 
görülmezken (% 51,2), 41 hastada kitle varlığı ya da şüphesi (% 48,8) saptandı. BT’nin kolorektal 
kanseri saptamadaki duyarlılığı % 89.7 ( % 95 GA: % 76.42 - 95.94) ve özgüllüğü % 86.7 ( % 95 GA: 
% 73.83 - 93.75) idi. Pozitif prediktif değer % 85.4 ( % 95 GA: % 71.56 - 93.12) ve negatif prediktif 
değer % 90.7 ( % 95 CI: % 78.4 - 96.32) idi.

SONUÇ: Bağırsak hazırlığı olmadan çekilen abdominal BT incelemeleri kolon kanserini yüksek oran-
da saptayabilir. Abdominal BT incelemerinde kolorektal kanser tespitinde başarısızlığa neden ola-
bilecek faktörlerin bilinmesi ve klinisyenlerin abdominal BT’nin sınırlamalarının farkında olmaları 
hasta yönetimi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, Abdominal Bilgisayarlı Tomografi, Kolonoskopi
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S-004

Sedasyonsuz Yapılan Özofagogastroduodenoskopide 
Hastalara Uygulanan %10 Lidocaine Mukozal Anestezik 
Maddesinin Dozu ve İşlem Kalitesinin Karşılaştırılması

Harun Erdal

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ - AMAÇ: Özofagogastroduodenoskopi yapılacak hastaya işlem öncesi oral ve orofarenks bölge-
sine lokal olarak mukozal anestezik madde olan Lidocaine uygulaması yapılır. Lokal mukozal anestezisi 
ile işlem esnasında hastanın öğürme refleksinin azalması, işlem esnasında hastanın uyumu ve konfo-
runun artırılması ve işlemi yapan endoskopistin sağlıklı incelemesi, işlem sonrası hastanın endoskopi 
cihazının tahrişine boğaz ağrısı olmaması veya az olması hedeflenmektedir.Bu ilacın uygulama dozu 
ile ilgili standart bir doz yoktur. Doz aşımına bağlı bir veri de yoktur. İşlem öncesi endoskopist veya en-
doskopi teknisyeninin insiyatifine göre uygulama yapılmaktadır. Klasik olarak, ilaç ne kadar çok uygu-
lanırsa o kadar etkinliği fazla olur ve işleme olumlu etkisi daha fazla olur düşüncesi akla gelmektedir. 
Lidokain in farklı ilaçlarla kombinasyonu veya lidokainin farklı formlarının kullanılması ile ilgili çalışma-
lar vardır. Ayrıca sedasyon altında yapılan özofagogastroduodenoskopide Lidokainin kullanılmasının 
endoskopist ve anestezistin memnuniyetini ölçen çalışmalar vardır. Çalışmamızın amacı; sedasyonsuz 
yapılan özofagogastroduodenoskopide hastalara uygulanan %10 Lidocaine mukozal anestezik mad-
desinin dozu ile hastanın ve endoskopistin işlem memnuniyeti arasında ilişkiyi ortaya koymaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada sedasyonsuz olarak özofagogastroduodenoskopi işlemi yapılan 184 has-
ta randomize olarak 3 gruba ayrıldı (Grup A: 3 puff - 54 hasta, Grup B: 4 puff - 68 hasta, Grup C: 5 puff 
- 62 hasta). Hasta memnuniyet derecesi, özofageal entübasyon zorluk derecesi ve endoskopist mem-
nuniyet derecesi 100 mm-VAS(Visual analogue scale) ile ölçüldü. Bu parametreler işlemden sonra 
hasta (memnuniyet derecesi) ve endoskopist (özofageal entübasyon zorluk derecesi ve memnuniyet 
derecesi) tarafından değerlendirildi. Elde edilen veriler kaydedildi ve gruplar arasındaki fark istatistik-
sel olarak karşılaştırıldı.

BULGULAR: Hasta memnuniyeti açısından gruplar arasında fark yoktu (p:0.748). Özofageal entü-
basyon zorluk derecesi ve endoskopist memnuniyeti açısından anlamlı fark mevcuttu (p:0.008 ve 
p<0.001). Cinsiyete göre baktığımızda erkeklerde hasta memnuniyeti, özofageal entübasyon zorluk 
derecesi ve endoskopist memnuniyeti açısından gruplar arasında fark gözlenmedi (p:0.722, p:0.754 
ve p:0.225). Kadınlarda hasta memnuniyeti açısından gruplar arasında fark gözlenmezken, özofage-
al entübasyon zorluk derecesi ve endoskopist memnuniyeti açısından gruplar arasında anlamlı fark 
mevcuttu (p:0.004 ve p:0.001).

SONUÇ: Özofagogastroduodenoskopi işlemi öncesi lokal olarak yapılan %10 Lidocaine uygulamasının 
dozu ile ilişkili olarak endoskopistin özofageal entübasyon zorluk derecesi ve işlem memnuniyetini 
değişmektedir. Doz arttıkça işlen konforu ve başarısı artmaktadır. Özellikle kadınlarda anlamlı fark 
gözlenirken, erkeklerde fark yoktur. Ayrıca hasta memnuniyeti üzerine dozun bir etkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: özofagogastroduodenoskopi, lokal anestezi, Lidocaine
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S-005

Antitrombotik İlaç Kullanan Hastalarda Polipektomi 
Sonrası Kanama Riski

Hilmi Bozkurt

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastrocerrahisi Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Japonya Gastroenterolojik Endoskopi Derneği, Temmuz 2012’de antitrombotik tedavi gö-
ren hastalarda gastroenterolojik endoskopi hakkındaki kılavuzlarını güncelledi. Kolonoskopik poli-
pektomi yüksek kanama riskli işlemler arasında bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı antitrombotik 
ilaç kullanan hastalarda kolonoskopik polipektomi işleminin kanama açısından güvenirliliğini de-
ğerlendirmektir.

MATERYAL METHOD: Bu çalışmada temmuz 2018 ve temmuz 2019 tarihleri arasında tek merkez 
endoskopi ünitesinde yapılan kolonoskopik polipektomiler prospektif gözlemsel olarak incelendi.. 
Hasta verileri olarak: yaş, cinsiyet, komorbidite (hipertansiyon, antihipertansif ilaç kullanımı, dia-
betes mellitus antihiperglisemik ilaç kullanımı olarak tanımlandı.), kullandığı antitrombotik, antit-
rombotik ilacın kesilip kesilmediği, köprüleme tedavisine geçilip geçilmediği, polip büyüklüğü, po-
lip tipi, polip lokalizsasyon, histopatoloji, cerrahi sınır özellikleri, rezeksiyon yöntemleri(hot snare, 
cold snare, forceps) ve prosedürlerle ilgili komplikasyonlar kaydedildi. Polip boyutu, histopatoloji 
ile ölçülen milimetre cinsinden gerçek boyut olarak kaydedildi. Polip türü Paris classification gui-
delines’ e göre sessile, pedunculated veya flat olarak sınıflandırılmıştır. Polip yerleşimi proksimal 
kolon; çekum, asendan kolon ve transvers kolon olarak, distal kolon ise; inen kolon, sigmoid kolon 
ve rektum olarak tanımlandı.

BULGULAR: Kolonoskopik polipektomi yapılan toplam 94 hasta ile çalışma tamamlandı. Bu 94 has-
tadan toplam 167 polipektomi işlemi gerçekleştirildi. Antitrombotik ilaçları reçete eden hekimlerin 
önerisi ile 60 hasta ilaç kesilmeden kolonoskopi yapılıp 108 adet polipektomi yapıldı, 34 hasta ilaç 
kesilerek kolonoskopi yapılıp 59 adet polipektomi yapıldı. İlaç kesilen ve kesilmeyen grupta hasta-
ların yaşları, cinsiyet dağılımı ve kanama oranı anlamlı (p > 0.05) farklılık göstermemiştir.(Tablo 1) 
Aspirin kullanan ve ilaç kesilmeyen grupta 1 hastada, clopidogrel kullanan ve ilaç kesilen grupta 1 
hasta olmak üzere toplam 2 hastada polipektomi sonrası kanama meydana geldi.(Tablo 2) Çalışma-
ya katılan hastaların hiçbirinde tromboembolik olay gerçekleşmedi.

SONUÇ: Sonuç olarak, bu prospektif gözlemsel çalışma; antitrombotik ilaç kesilmeksizin yapılan 
kolonoskopik polipektomi işleminin kanama riskini arttırmadığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Antitrombotik ilaç, kolonoskopik polipektomi, postpolipektomik kanama
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Tablo 1

Tablo 2
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S-006

Kolonoskopi Yapılan 65 Yaş Üzeri Hastalardaki Poliplerin 
Özellikleri ve Patolojik Değerlendirme Sonuçları

Tezcan Akın (0000-0001-8786-6269), İbrahim Doğan (0000-0001-7413-1837), 
 Merve Akın (0000-0001-7224-4774)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Kolorektal polipler ileri yaşdaki hastalarda sıklıkla görülmektedir. Bu çalışmada 65 yaş üze-
rindeki hastalarda rastlanılan kolorektal poliplerin özellikleri ve patoloji sonuçlarının değerlendiril-
mesi amaçlandı.

MATERYAL-METOD: Bu çalışma Ankara Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği endoskopi ünitesinde 
Mayıs 2019-Haziren 2020 tarihleri arasında 65 yaş üzerinde kolonoskopi yapılan 234 hasta retros-
pektif olarak analiz edildi. Bu hastalar arasında polip saptanan 154 değerlendirildi. 65 yaş altındaki 
hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 154 hastanın 48’i (%31 ) kadın ve 106’sı (%68) erkekti. Hasta-
ların yaşları 65-95 arsında idi. Poliplerin lokalizasyonları değerlendirildiğinde rektum 53 (% 34), 
sigmoid kolon 26 (%17), inen kolon 16 (%10), transvers kolon 30 (%20), çıkan kolon 15 (%10) ve 
çekum 14 (%9) olarak bulundu. Poliplerin tipilerine göre oranlarına bakıldığında sapsız polip 34 
(%22), saplı polip 31 (% 20), dimünitif polip 67 (%44) ve malign görünümlü polip 22 (%14) olarak 
saptandı. Patoloji sonuçlarımız ise hiperplastik polip 30 (%20), tubuler adenom 69 (%45), tübülo-
villöz adenom 12 (%8), villöz adenom 6 (%4), adenokanser 22 (%15), malign epitelial tümör 1 (%1), 
inflamatuar polip 9 (%6) ve normal kolon mukozası 5 (%3) olarak tespit edildi. Kanser tanısı alan 
hastaların 20’si (% 91) 80 yaş ve altında ve 2’si (% 9) 80 yaş üstünde idi.

SONUÇ: Kolonoskopi ve otopsi çalışmalarında saptanan poliplerin sıklığı bölgesel ve toplumsal 
farklılıklar göstermektedir. Literatürde, kolorektal poliplerin sıklığı erkeklerde %53-59, kadınlarda 
%40-46 olarak bildirilmektedir. Kolon polipleri görünüm olarak saplı veya sapsız (sesil), tek veya 
birden fazla sayıda, mukozayla aynı veya farklı görünümde olabilirler. Sayıca en fazla rektosigmoid 
bölgede görülürken, çekuma doğru görülme sıklıkları azalmaktadır. Bu çalışmada, poliplerin dağılı-
mı literatürle uyumlu bulunmuştur. 65 yaş üzerinde kolonoskopi yapılan hastaların polip veya kitle 
görülme oranı % 66 olarak bulundu. Bu çalışma ile bulunan sonuçlar yaş artıkça poliplein sayısının 
artabileceği fikrini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, Polip özellikleri, Geriatrik hasta
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S-007

Hakkari’de Gastrointestinal Kanserin Endoskopik 
Prevalansı

Mehmet Ali Kösekli (0000-0002-3172-8200)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD.

GİRİŞ-AMAÇ: Ülkemizde Gastrointestinal Sistem(GİS) malignitelerin görülme sıklığı coğrafi bölgele-
re göre farklılıklar göstermektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
GİS kanserleri diğer bölgelerimize göre daha sık görülmektedir(1). Hakkari’de endoskopi ünitemiz-
de son 1 yılda tespit ettiğimiz GİS kanserli olguları bildirerek GİS malignite sıklığına dikkat çekmeyi 
amaçladık.

MATERYAL-METOD: Temmuz 2013 - Ağustos 2014 döneminde ünitemizde endoskopi yapılan has-
talar içinde malignite şüphesi uyandıran ve biyopsi alınarak malignite tanısı doğrulanan vakalar 
kaydedildi. Daha önce tanı almış, başka merkezce takipli hastalar dışlandı. Ayrıca uygun koşulları 
sağlayan olguların histopatolojik mide biyopsi raporları değerlendirildi.

BULGULAR: 1149 GİS endoskopisinde (790 özofagogastroduodenoskopi, 359 kolonoskopi) top-
lam 23 malignite saptandı. En sık Mide Karsinoması (10 vaka) saptanırken (endoskopik prevalansı 
%1.35), Özofagus Ca’ lı 7 vaka (endoskopik prevalansı %0,88) vardı. 4 kolon ca, 1 ampulla tümo-
rü tanısı kondu. Sarılık nedeniyle GİS endoskopisi normal bulunan hastada radyolojik ve post op 
olarak 1 safra kesesi karsinomu tespit edildi. Hastaların yaş ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 1 de 
gösterildi. Endoskopik olarak Erkeklerde Mide Ca Kadınlarda ise Özofagus Ca sık görülmektedir. 
Helicobacter araştırma koşullarını sağlayan vakalarda histopatolojik yöntemle H.pylori sıklığı %58, 
atrofik gastrik %7.5, intestinal metaplazi %4.7 saptanmıştır.

TARTIŞMA: Hakkari ili gastrointestinal kanser kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin diğer bölgele-
rinde erkeklerde akciğer ve prostat, kadınlarda meme ve genital kanserler ön planda yer alırken bu 
bölgede GİS kanserleri ilk sıralarda yer almaktadır (1).

Endoskopik prevalans Mide Ca için %1.35, Özofagus Ca için %0.88’dir. Mide Ca için Van yöresinde 
bu oran %7.5, Özofagus Ca için %6 olarak bildirilmiştir(2). Erzurum’da bu oranlar sırasıyla %6 ve 
%4’tür(3). Türkiye genelinde bu oranların %1 civarındadır. 2017-2018 yıllarını kapsayan 631 ma-
lignite vakasının değerlendirildiği çalışmada Hakkari’de her iki cinste mide ve özofagus kanseri sık 
görülen kanserler arasında yer almıştır(4).

Coğrafi koşulları ve konumu nedeniyle kış mevsiminin uzun, yazın kısa sürmesi, güneş ışınlarına 
maruziyetin kısıtlı olması yanında, coğrafi nedenlerle taze meyve sebze tüketimi kısıtlıdır. Kalaba-
lık nüfus yapısı ve meyve-sebze fiyatlarının yüksek olması da tüketimi kısıtlamaktadır. Geleneksel 
yöntemlerle saklanan peynir, kaçak çay ve sigara tüketimi GİS malignitelerinin prevalansının yüksek 
olmasında katkıda bulunabilir. Ayrıca tandır veya odunlu fırınlarda pişirilen ekmeğin tüketilmesi de 
bir faktör olabilir. Elimizde toprak veya suda bulunan kanserojenlere dair veri yoktur. Kalabalık ev 
hane nüfusu ve Hp pozitifliği de etkendir. İleri sürülen olasılıkların uzman görüşü düzeyinde olması, 
çalışmamızın 1 yıllık verilere dayalı olması kısıtlılıktır.
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Bu verileri sunarak bu bölgede yaşayan insanlara ve kanserle savasın ulusal bir politika olarak yürü-
tüldüğü sağlık bakanlığının ilgili birimlerinin bir kere daha dikkatini çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, GİS Kanseri, Hakkari, Mide Ca, Özofagus Ca,

Türkiye Kanser Haritası

GİS Kanserli Olguların Dağılımı

Malignite Kadın Erkek Toplam Yaş med Range

Mide Ca 2 8 10 62,3 36-80

Özofagus Ca 5 2 7 64 38-85

Kolon Ca 2 2 4 59,2 42-73

Ampulla tm 1 1 67 67

Safra kesesi 1 1 51 51
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S-008

Kas Retraksiyonu Endikasyonuyla Per-Anal Endoskopik 
Miyektomi (PAEM) Yapılan Rektosigmoid Adenom/

Karsinomlarda Klinikopatolojik Özellikler

Orhun Çığ Taşkın1, Fatih Aslan2

1Koç Üniversitesi Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ: İleri endoskopik rezeksiyon teknikleri -başta endoskopik submukozal diseksiyon olmak üzere-, 
lateral yayılımlı kolorektal lezyonların tedavisinde kullanılan minimal invaziv girişim yöntemleridir. De-
rin tümör invazyonu (derin submukoza veya muskularis propriya) ve/veya fibrozis nedeniyle kas ret-
raksiyonu gösteren olgularda endoskopik submukozal diseksiyon yönteminin başarısı kısıtlanmaktadır. 
Çalışmamızda, bu özel olgu grubunun ileri endoskopik tedavisi için yeni geliştirilmiş bir yöntem olan 
“Per-anal Endoskopik Miyektomi” (PAEM) vakalarımızın klinikopatolojik özelliklerini ve kısa takip bilgile-
rini derlemeyi, bu sayede bu yöntemin uygulanabilirliğini ve güvenilirliğini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM: 2018-2020 tarihleri arasında Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yapılmış ardışık 16 PAEM olgusu 
çalışmaya dahil edildi. Spesimenler endoskopi ünitesinde oryante edilip iğnelerle fikse edildikten sonra 
patoloji laboratuvarına ulaştırıldı. Tüm spesimenler fotoğraflama ve makroskopik inceleme sonrası ta-
mamı takibe alınarak mikroskopik olarak incelendi. Histopatolojik inceleme ve raporlama yapıldı. İnva-
ziv karsinomlar patolojik (pT1a, pT1b, pT2) olarak evrelendirildi. En-blok rezeksiyon durumu, mukozal 
ve derin sınırlar (R0, R1, Rx) değerlendirildi. Klinik/histopatolojik parametreler güncel takip/tedavi bilgi-
leriyle birlikte gözden geçirildi.

SONUÇLAR: 16 hastanın (K/E=5/11) yaş ortalaması 65 idi (aralık: 23-85). Ortalama boyutu 4,7 cm (ara-
lık: 1,6–15,5cm) olan lezyonların 11’i rektumda, 5’i sigmoid kolonda lokalizeydi. 12 invaziv adenokarsi-
nom [pT1a (n=1), pT1b (n=7), pT2 (n=4)], 3 tubuler/tubulovillöz/villöz adenom, 1 skuamöz hücreli karsi-
nom tanısı doğrulandı. Tüm lezyonlar tek parça çıkarılmıştı (en-blok oranı %100), üç invaziv karsinomda 
derin sınır pozitifliği (R0 oranı 81%) izlendi. Lenfovasküler invazyon iki olguda izlendi. İşlem sonrasında 
komplikasyon izlenmedi. Takiplerde tamamlayıcı cerrahi rezeksiyona giden bir olguda [ilk patoloji sonu-
cu pT2, az diferansiye alanlı, lenfatik invazyon (+), cerrahi sınır (+)] bir lenf nodunda metastaz izlendi, 
rezidü tümör görülmedi. Bir diğer olgu da [ilk patoloji sonucu pT1, lenfatik invazyon (+), cerrahi sınır (-)] 
adjuvan tedaviye yönlendirildi. Endoskopik kontrolleri devam eden 5 hastada rezidü tümör görülmedi.

TARTIŞMA: Nadir merkezde yapılmakta olan PAEM, fibrozis veya yüzeyel muskularis propriya invazyonu 
nedenli kas retraksiyon bulguları gösteren, standart endoskopik yöntemlerle çıkarılamayacak olan kolo-
rektal tümörlerde, güvenli bir şekilde en-blok rezeksiyon imkânı sağlamaktadır. Detaylı histopatolojik in-
celeme, tamamlayıcı cerrahi girişim veya adjuvan tedavi belirlenmesi açısından kritik role sahiptir. Uzun 
takip süreleri ile yapılacak sağkalım analizleri prognostik belirteçlerin aydınlatılmasında faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kolon, rektum, adenokarsinom, PAEM, ileri endoskopik yöntemler
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S-009

Obez Hastalarda Mide Botilinum Toksin Enjeksiyonu 
Deneyimimiz

Sevil Özer Sarı1 (0000-0001-8830-0371), Hatice Çilem Binicier2 (0000-0002-3245-2939)
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İzmir

2Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ: Obezite tüm dünyadaki en önemli sağlık problemlerinden biri olup her yıl insidansında artış 
görülmektedir. Kronik bir hastalık olan obezite artmış morbidite ve mortalite ile birliktelik gösterir. 
Oluşturduğu ciddi klinik problemlerin yanısıra tedavisi güç bir sağlık sorunudur. Obezite tedavi-
sinde en sık uygulanan yöntemler diyet, egzersiz, farmakolojik tedaviler, cerrahi tedavi, endosko-
pik yöntemlerle uygulanan gastrik balon ve gastrik botilinum toksin enjeksiyonudur. Bu çalışmada 
merkezimizde mideye botilinum toksin enjeksiyonu uygulanan hastaların verileri değerlendirildi.

METOD: Çalışmaya Mayıs 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında kliniğimizde 18-55 yaş arası, beden 
kitle indeksi (BKİ) 25 kg/m² üzerinde olan ve mideye 100 mg botilinum toksin enjeksiyonu uygula-
nan 33 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri, başlangıç ve uygulama sonrası üç ve altıncı 
ay BKİ’leri, laboratuvar verileri kaydedildi. Tüm hastalara işlem tek endoskopist tarafından uygu-
landı. Gebelik, endokrin obezite, malignite öyküsü, mide cerrahi öyküsü, kronik gastrointestinal 
sistem hastalık varlığı, nöromüsküler hastalık öyküsü ve kanama diyatezi olanlara işlem yapılmadı.

BULGULAR: Hastaların 28’i (%84.8) kadın, 5’i (%15.2) erkekti. Yaş ortalaması 38±9.37’ydi (19-54). 
Başlangıç BKI 32.41±4.66 olarak bulundu. BKI 25-29.99 arasında 11 (%33.3), 30-34.99 arasında 
14 (%42.4), ≥35 olan 8 (%24,2) hasta mevcuttu. Başlangıç BKI ortalaması ile üçüncü ay BKI orta-
laması (32.41±4.66 vs 30.98±4.96 p=0.0001) ve altıncı ay (32.41±4.66 vs.30.87±4.99 p=0.0001) 
BKI ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı düşüş izlendi. Buna karşın 3.ay BKI ile altıncı ay 
BKI arasında anlamlı düşüşün devam etmediği saptandı (p=0.52). Başlangıç BKI 25-34.99 arasında 
olan hastalarda hem 3. hem de 6. aylarda BKI’de anlamlı düşüş saptanmış olmakla birlikte BKI>35 
olanlarda sadece 3. ayda anlamlı düşüş saptanmış (p=0.004), başlangıç değerler 6. ay ile karşılaştı-
rıldığında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir (p=0.072).

TARTIŞMA-SONUÇ: Günümüzde fast food beslenme tarzının da yaygınlaşması ile yüksek karbon-
hidrat ve yağ tüketimine karşın sedanter yaşam nedeni ile obezite hızla artmaktadır. Mide botilinum 
toksin enjeksiyonunda halen standardize edilmiş bir uygulama yöntemi yoktur. Yapılan çalışmaların 
bazılarında botilinum toksin enjeksiyonunun obezitede etkin ve güvenilir bir yöntem olduğu belir-
tilmesine rağmen bazılarında da kilo kaybında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş oluşturmadığı 
saptanmıştır. Bizim çalışmamız da 100 mg botilinum toksin enjeksiyonu ile 3. ve 6. aylarda başlan-
gıç BKI ortalamasına göre anlamlı düşüş olduğu gösterilmiş olup işlem sonrası takiplerde hastaların 
hiçbirinde yan etkiye rastlanmamıştır. Ayrıca başlangıç BKI değerleri <35 kg/m² olanlarda botilinum 
toksin enjeksiyonunun BKİ≥35 kg/m² olanlara göre daha etkili olduğu görülmüştür. Daha geniş 
vaka serileri ile yapılacak çalışmalarla bu sonuçların desteklenmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, botilinum toksin enjeksiyonu, beden kitle indeksi
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1-Beden kitle indeksinin aylara göre değişimi
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S-010

Gastrointestinal Sistem Kanamalarında ANKAFERD 
deneyimlerimiz

Berk Baş (0000-0002-0652-2147), Talat Ayyıldız, Ufuk Avcıoğlu (0000-0001-6905-4494)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Giriş: Üst ve alt gastrointestinal sistem(GİS) kanaması klinikte oldukça sık karşımıza çıkan, gelişen 
endoskopik ve medikal tedavi yöntemlerine rağmen halen yüksek mortalite oranlarına sahip du-
rumlardır. GİS kanamalarında tedavinin temelini halen endoskopik işlemler oluşturmaktadır. Tüm 
endoskopik işlemlerin başarısı endoskopistin becerisi ve tecrübesi ile yakından ilişkilidir. Ankaferd 
Kan Durdurucu(Ankaferd) beş bitkisel içeriğin karışımıyla hazırlanan hemostatik bir ajandır. Temel 
etki mekanizması eritroid aggregasyonu için odak oluşturan enkapsüle bir protein ağı meydana 
getirmesidir. Çalışmamızda, pek çok kanamada kullanılma endikasyonu bulunan, Ankaferd’in klini-
ğimize GİS kanaması ile başvuran hastalardaki kullanım deneyimlerini paylaştık.

Materyal Metod: Çalışmaya kliniğimize 2019-2020 yılları arası başvuran 18 yaşın üstünde alt veya 
üst gastrointestinal sistem kanaması ile başvuran 64 hasta dahil edildi. Hastaların 50’si üst GİS 
kanama ile 14’ü alt GİS kanama ile başvurdu ve tamamı hastaneye başvuru sonrası ilk 24 saat içe-
risinde endoskopiye alındı.

Hastaların demografik özellikleri ve kanama yerine göre sınıflandırılması Tablo 1’de, kanama se-
beplerine göre sınıflandırması Tablo 2’de, kanama ile başvuran hastalara uygulanan tedavi yöntem-
leri Tablo 3’te gösterilmiştir.

Ankaferd skleroterapi iğnesi vasıtası ile kanama şiddetine göre 5-10 cc olarak kanayan bölgenin 
üzerine uygulandı. Kullanım nedeni standart yöntemler ile kanama kontrolünün sağlanamama-
sıydı. Ankaferd uygulanması sonrası hastalar erken ve geç dönem tekrar kanama açısından da de-
ğerlendirildi. 64 hastanın sadece 1’inde(%1.5) geç tekrar kanama meydana geldi. Bu hasta kardiya 
tümörü sebebiyle başvurmuştu. Erken tekrar kanama hiçbir hastada izlenmedi. Kanama sebebiyle 
Ankaferd uygulanan hiçbir hastada mortalite izlenmedi.

Tartışma: Kanama bozukluğu olan hastalarda ve GİS kanserine bağlı kanamalarda standart tedavi 
yöntemleri ile kanamayı durdurmak zor olabilmektedir. Ankaferd hızlı ve teknik olarak kolay uygu-
lanabilirliği ile önemli bir tedavi alternatifi gibi durmaktadır. Çalışmamız Ankaferd’in GİS kanamala-
rında kullanıldığı en çok hasta içeren çalışmalardan birisi olması, bir aylık takipte yalnızca 1 hasta-
da tekrar kanama olması ve hiçbir hastanın kanama sebebiyle kaybedilmemesi açısından oldukça 
dikkat çekicidir.

Varis kanamaları mortalitesi yüksek kanamalardır özellikle daha önce tekrarlayan ligasyon öyküsü 
olan hastalarda kimi zaman endoskopik müdahaleler oldukça zorlaşmaktadır. Çalışmamızda varis 
kanaması sebebiyle Ankaferd uygulanan hastaların hepsinin kanamasının durması da önemsenme-
si gereken bir başka durumdur. Bu durum daha büyük çalışmalarla desteklendiğinde Ankaferd’in 
varis kanamalarında önemli bir alternatif tedavi seçeneği olabileceğini göstermektedir. Ankaferd 
kullanımını ülkemiz için kısıtlayan en önemli faktör geri ödeme kapsamında olmamasıdır. Buna 
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rağmen diğer yöntemlerle kontrol alınamayan gastrointestinal kanamalar için önemli bir tedavi 
seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Ankaferd blood stopper, gastrointestinal kanama, endoskopi

Tablo 1

Kadın Erkek Tüm Hastalar

Hasta Sayısı 22 (%34.3) 42 (%65.6) 64

Yaş Ortalaması 51.8 54.3 53.5

Üst GİS Kanama 16 (%25) 34 (%53.2) 50 (%78.2)

Alt GİS Kanama 6(%27.2) 8(%19) 14(%21.8)

Hastaların Demografik özellikleri ve kanama yerine göre sınıflandırılması

Tablo 2

KANAMA NEDENİ HASTA SAYISI

Bulbus ülseri 22(%34)

Mide Ülseri 10(%16)

Mide Kanseri 8(%12)

Varis kanaması 5(%7)

Mallory Weiss 2(%3)

Sfinkterotomi sonrası 2(%3)

GAVE 1(%2)

Kolon Kanseri 8(%13)

Polipektomi Sonrası 2(%3)

Rektum Ülseri 2(%3)

Hemoroid Kanaması 1(%2)

ESD sonrası 1(%2)

Ankaferd uygulanan hastaların kanama nedenleri

Tablo 3

1.Yöntem 2. yöntem Hasta sayısı

Ankaferd - 14(%21.8)

Ankaferd APC 38(%59.3)

Ankaferd Hemoklips 10(%15.6)

Ankaferd Adrenalin 2(%3.1)

GİS kanama ile başvuran Ankaferd uygulanan hastalara uygulanan tedavi yöntemleri
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S-012

İrritabl Bağırsak Sendromlu Çocuklarda Emosyonel 
Regülasyon

Ferit Durankuş (0000-0001-5031-1497)

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
İstanbul

GİRİŞ: Irritable Bağırsak Sendromu (İBS) kronik abdominal ağrı ve dışkılama sıklığında ya da mik-
tarında değişiklikler ile karakterize bir hastalıktır. Bu semptomların herhangi anatomik ya da biyo-
kimyasal sebebe bağlı olmaması gerekir. İBS’nin çocuklarda Dünya genelindeki sıklığının %9 olduğu 
tahmin edilmektedir. İBS’den muzdarip olan çocukların yaklaşık yarısında şikayetler erişkinlikte de 
devam etmektedir.

İBS’li çocuklar ile sağlıklı kontroller karşılaştırıldığında, İBS’li çocuklarda anksiyete ve depresyon 
düzeylerinin ve stres düzeylerinin sağlıklı kontrollere göre daha yüksek olduğu bildirilmektedir. 
İBS’li çocuklarda stres düzeyinin artışı hastalığa bir reaksiyon olabilir. Ancak İBS’li çocuklarda artmış 
anksiyete ve depresif semptomların şiddetinin İBS’nin biyopsikososyal modelini açıkladığını göste-
ren çalışmalar da bulunmaktadır.Uzun zamandinsanlar emosyonlarını nasıl yöneteceklerini merak 
etmişlerdir. Son yıllarda ise bu konu bağımsız bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu araştırma-
lara öncüllük eden çalışmalar ise oldukça eskiye dayanır. Emosyon regulasyonu kavramı ruhsal sa-
vunmalar, stres ve başetme, bağlanma ile ilgili çalışmalarda da ilgi odağı olmuştur. Emosyonlar, 
uyuma yönelik olan veya olmayan davranışların güçlü tetikleyicileridir. Kişinin emosyonlarını değiş-
tirebilme/yönetebilme yetisi sağ kalım ve uyum için önemlidir.Literatürde erişkin İBS’li hastalar ve 
emosyonel regülasyon ile ilgili çalışmalar olmasının yanısıra; İBS’li çocuklarda emosyonel regülas-
yon konusunu inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır.

YÖNTEM: Bu çalışmada İBS’li çocuklar ile sağlıklı kontrollerin emosyonel regülasyon düzeylerini 
karşılaştırmak ve semptom şiddeti ile arasında ilişki olup olmadığını belirlemeyi amaçlandı. Çocuk 
Gastroenteroloji Polikliniğinde Rome IV kriterlerine göre 30 İBS tanısı ile takip edilen ve 55 sağlıklı 
çocuklar Emosyonel Regülasyon açısından karşılaştırıldı.

SONUÇLAR: Duygu ayarlama ölçeği toplam skorunun İBS grubunda kontrol grubuna göre istatis-
tiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu bulunmuştur (p<0.001). Diğer demografik değişkenler 
açısından gruplar benzer olarak bulunmuştur.

TARTIŞMA: İBS’li çocukların İBS’li yetişkinler gibi duygu regülasyonunda sağlıklı kontrollere nazaran 
daha zayıf olduğu, çocukluk çağı İBS’nun etyolojisinde de psikolojik faktörlerin olabileceği ve emos-
yon regülasyonun tedaviye olumlu katkılar sunabileceği düşünülmektedir. Emosyon regülasyonun 
semptomlar üzerine etkisini inceleyecek boylamsal çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: barsak, emosyon,irritable, regülasyon
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S-013

RAND VSQ9 (Visit-Specific Satisfaction Questionnaire) 
Ölçeğinin Crohn Hastalarında Geçerlilik ve Güvenlik 

Çalışması

Hasan Yılmaz (0000-0003-1850-8825), Sadettin Hülagü (0000-0001-6659-1286)

Kocaeli Üniversitesi,Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ: Crohn Hastalığı hastalara fiziksel maddi ve psikolojik yükü ağır bir inflamatuvar bağırsak 
hastalığıdır. Hastaların muayenlerinden duydukları memnuniyetin artırılması tedaviye uyumları ve 
hastalık yükün hafifletilmesinde yardımcı bir faktördür. Hasta memnuniyetinin ölçülmesi için kulla-
nılan ölçeklerin doğru kullanımı ve gelecekte yapılacak bilimsel araştırmalarda kullanılabilmesi için 
validasyonun yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı RAND VSQ9 (visit-specific satisfaction 
questionnaire) muayeneye özgül tatmin ölçeğinin Türkçe formunun Crohn Hastalarında geçerlilik 
ve güvenliğini araştırmaktır.

YÖNTEM: Mart 2020 -Haziran 2020 tarihleri arasında Kocaeli Ünivesitesi inflamatuvar barsak has-
talıkları polikliğine başvuran ve çalışmaya katılmaya onam veren 140 hasta çalışmaya dahil edilmiş 
ve testi eksiksiz tamamlayan 109 hasta analiz edilmiştir. Hastalardan poliklinik muayenleri sonunda 
ayrı bir odada memnuniyet anketinde bulunan 9 öğeyi zayıf, makul, iyi, çokiyi ve mükemmel olacak 
şekilde değerlendirmeleri istenmiştir.(Resim 1)

BULGULAR: Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesinde Faktör Analizi (FA) kullanıldı. Açıklayıcı faktör 
analizi (AFA) sonucunda, ölçeğe ilişkin KMO değeri 0,899; Bartlett test istatistiği ise χ^2=471.565 
(p<0.001) şeklinde hesaplanarak ölçeğin faktör analizi için uygun olduğu sonucuna varıldı. Ölçekte 
2 faktörlü bir yapı olduğu saptanarak Hastalık Bilgilendirme, Doktor Kabiliyeti, Genel Değerlen-
dirme, Doktorla Geçirilen Süre, Kişisel Tavır ve Muayene Odası değişkenlerinin 1. Faktör üzerine; 
Randevu Süresi, Sıra Bekleme ve Telefonla Ulaşma değişkenlerinin ise 2. Faktör üzerine yüklendiği 
belirlendi (Tablo 1, Figür 1). İki faktörün birlikte toplam varyansın %65,7’sini açıkladığı görüldü.

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,878 olarak elde edilerek yüksek derecede iç tutarlılığa 
sahip olduğu belirlendi. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda χ^2=33,294 (sd=26; p=0.154) 
ve RMSEA=0,051 şeklinde hesaplandı AFA sonucu görülen 2 faktörlü yapı DFA ile de desteklendi.

SONUÇ: Bu veriler doğrultusunda Türkçe’ye çevrilen 9 Öğeli Vizite Özgül Tatmin Ölçeği’nin, RAND 
VSQ9, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: CROHN HASTALIĞI,GEÇERLİLİK, GÜVENLİK,VSQ9
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Faktör Yükleri Faktör Yükleri Scree Plot

VSQ9 Ölçek Soruları
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S-014

Crohn Hastalığında Serum Histon H4 Düzeyleri Mukozal 
İyileşmeyi Öngörebilir mi ?

İbrahim Hakkı Köker (0000-0002-4513-6927)

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Gastroenteroloji BD, İstanbul

GİRİŞ: Mukozal iyileşme (Mİ) Crohn Hastalığı (CH) tedavisine biyolojik ajanların girişinden itibaren 
tedavinin hedefi haline gelmiştir. Serum Histon H4 kronik inflamasyonla artan bir biyomarkerdır. 
Amacımız serum Histon H4 düzeyinin Mİ’yi öngörebilmekteki rolünü araştırmaktı.

YÖNTEMLER: Çalışmamıza endoskopi ünitesine ileokolonoskopik değerlendirme için başvuran ile-
oçekal CH tanılı 44 hastayı ve 26 sağlıklı kontrolü aldık. Endoskopik inceleme öncesinde serum His-
ton H4 analizi için kan örnekleri alındı. İleokolonoskopik değerlendirme sırasında saptanan ülser ya 
da erezyon bulgularının varlığına göre hastaları Mİ olan ve olmayanlar şeklinde iki guruba ayırdık. 
Serum Histon H4 düzeylerini ilk olarak CH’ı olanlarla sağlıklı kontrol gurubu arasında, daha sonra 
da CH’ı gurubunda Mİ olanlarla olmayanlar arasında karşılaştırdık. Son olarak ta CH gurubunda 
Mİ veya semptom varlığına göre oluşturulan alt guruplar arasında CRP, ESR ve serum Histon H4 
düzeylerini karşılaştırdık.

BULGULAR: Serum Histon H4 düzeylerini ileokolonik CH’ı olgularında sağlıklı kontrol grubuna göre 
belirgin olarak daha yüksek saptadık (p=0.002). Crohn hastalığı gurubunda serum Histon H4 düzey-
lerini Mİ olmayanlarda (p=0.028) ve semptomatik hastalarda (p=0.033) anlamlı olarak daha yüksek 
saptadık. Son olarak ta CH olguları arasında CRP ve ESR düzeyleri arasında Mİ olanlarda (sırasıyla 
p=0.281 ve p=0.203) ya da semptomatik olanlar arasında (sırasıyla p=0.779 ve p=0.652) belirgin bir 
farklılık saptamadık.

SONUÇ: Serum Histon H4 ileokolonik CH olgularında Mİ’yi öngörmede kullanışlı bir biyomarker 
olabilir. Daha büyük hasta guruplarında validasyonu gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, Mukozal İyileşme, Serum Histon H4
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S-015

Ülseratif Kolitli Hastalarda Hastalık Aktivitesini 
Belirlemede Noninvaziv Bir Belirteç Olarak Plateletkrit

İlker Şen (0000000162305457)

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

AMAÇ: Ülseratif kolitli hastalarda, hastalık aktivitesini belirlemede endoskopik ve histolojik ince-
lemeler altın standarttır. Aktivasyonu tam düşündürmeyen müphem semptomların varlığında ve 
klinik izlemde karar vermek için girişimsel endoskopik işlemler, radyolojik incelemeler veya her 
zaman ulaşılamayan pahalı serolojik incelemeler yapılmaktadır. İnflamatuar bağırsak hastalıklarını 
meydana getiren enflamatuar yolaklarda, endotelyal, mezenkimal hücreler ve trombositler gibi 
hücrelerin nedensel rollerini ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. Biz bu çalışmamızda Şişli Hamidiye 
Etfal Eğitim Araştırma hastanesi Gastroennteroloji kliniğinde takipli Ülseratif kolitli hasta grubu-
muzda MPV ve platelet sayısı çarpımı ile saptanan plateletkrit (PCT=MPV x Plt sayısı) değerinin 
hastalık aktivasyonundaki öngörmedeki yerini incelemeyi amaçladık.

YÖNTEM: 90 Ülseratif kolit hastası retrospektif olarak Ocak 2016 ve aralık 2018 tarihleri arasında-
ki kayıtlarından, aktivasyon ve rutin kontrolleri sırasındaki değerleri üzerinden incelendi. Platelet 
indeksleri, Ülseratif kolit hastalık aktivitesi için Rachmilewitz endoscopic activity index (REAİ) kulla-
nıldı. Platelet sayısı (PLT), mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW) ve plate-
letcrit (PCT) değerleri alındı. Ayrıca C-reaktif protein ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) incelendi.

BULGULAR: Hastalığı aktif Ülseratif kolitlilerde PLT, MPV, PDW, PCT değerleri remisyondaki hasta-
lara göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.01). Aynı hastalarda farklı zamanlarda ki aktivasyon ve re-
misyon dönemlerindeki ölçümlerde de anlamlı fark saptandı. Aktivite tespitinde CRP’ye göre daha 
güçlü olmamakla birlikte ile REAİ ilişkisi anlamlıydı.

SONUÇ: Ülseratif kolitli hastaların takibinde Platelet indekslerinden biri olan plateletkrit, hastalık 
aktivitesini belirlemede yardımcıdır. Diğer enflamatuar durumlardan etkilenebileceği de göz önün-
de bulundurularak, tek başına olmasa bile diğer testlerle birlikte kullanılabilecek maliyet etkin, 
non-invaziv ve faydalı bir biyomarkerdır.

Anahtar Kelimeler: ülseratif kolit, aktivite, plateletkrit, non-invasiv, biyomarker
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S-016

İnflamatuar Barsak Hastalığı Tanılı Ergenlere Psikiyatrik 
Bir Bakış: Pilot Çalışma

Fatma İlknur Varol1, İlknur Ucuz2

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, 
Malatya

2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: İnflamatuar Barsak Hastalığı (İBH), gastrointestinal sistemin kronik veya tekrarlayan 
bağışıklık aktivasyonu ve inflamasyonu ile karakterize kronik inflamatuar bozukluğudur. Kronik is-
hal, karın ağrısı, gastrointestinal kanama, malabsorpsiyon, kilo kaybı İBH’nin ana belirtileridir. Has-
talık, kronik nükseden kalıplarla tekrarladığı için okul, iş, sosyal ve aile yaşamı gibi pek çok alanda 
zorluklara sebep olabilir. Ayrıca bu hastalarda anksiyete ve depresyonun sık görüldüğü yapılan ça-
lışmalarda vurgulanmaktadır. Hastalığın seyri belirsizdir, bu nedenle tedavi komplikasyonların ön-
lenmesi, remisyonun indüksiyonu ve sürdürülmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve korunması 
üzerine odaklanmalıdır. Hastaların yaşam kalitesini etkileyen önemli durumlardan biri de psikiyat-
rik komorbidite varlığıdır. Bu çalışmada inflamatuar barsak hastalığı tanısı ile takip ve tedavisi ya-
pılan ergen hastalarda psikiyatrik komorbiditenin değerlendirilmesi ile literatüre katkı sağlanması 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışma kesitsel türde tasarlanmış olup, pilot çalışma şeklinde dizayn edilmiştir. Çalışma-
ya İnönü Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Bölümünde 
Ülseratif Kolit tanısı ile takip ve tedavisi yapılan 13-17 yaş arası 15 ergenin verileri dahil edildi. 
Çalışmaya dahil edilen tüm ergenlere psikiyatrik değerlendirme için sosyodemografik veri formu-
nun yanısıra, Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Çocukluk Çağı Depresyon Ölçeği (ÇDÖ), Çocuklarda 
Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği (ÇATÖ) doldurtuldu.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen ergenlerin yaş ortalaması 17 (min-max:13-18), Erkek/Kız oranı 
1.14 idi. ÇATÖ’ de 25 ve üzeri puanın, kaygı bozukluğu için uyarı niteliği taşıdığı kabul edilmekte-
dir. Çalışmamıza dahil edilen ergenlerin 5 tanesi (%33.3) ÇATÖ’de 25 puanın üstünde bir almıştır. 
ÇDÖ’de depresyon için kesme puanı 18 olarak alındığında 4 ergenin (%26.6) 18 ve üstü puan aldığı 
saptanmıştır. BUÖ’de ise 0-3 puan: normal, 4-8 puan: hafif, 9-14 puan (sık takip): orta, >15 puan: 
şiddetli (intihara meyil) umutsuzluk düzeyini göstermektedir. Çalışmamıza dahil edilen ergenlerden 
6 tanesi (%40) hafif düzey, 1 tanesi (%6.6) orta düzeyde umutsuzluk seviyesi tespit edilmiştir.

TARTIŞMA: Çalışmamızın sonuçları İBH tanılı ergenlerde, küçük örneklem büyüklüğüne rağmen, 
normal popülasyona göre daha fazla psikiyatrik tanı için risk oluşturduğunu göstermektedir. Bu 
sonuçlar İBH tanılı ergenlerde psikiyatrik değerlendirmenin önemine vurgu yapmakta olup, takip-
lerde psikiyatrik tedavi desteği alınmasının önemine vurgu yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: inflamatuar barsak hastalığı, ergen, psikiyatri, umutsuzluk, kaygı, depresyon.
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S-017

Aktif Crohn Hastalığında Potansiyel Marker olarak MPV

Kader İrak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi  
Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Crohn Hastalığı (CH), transmural enflamasyon yapar. % 80’inde ileit, % 50’de ileokolit, % 
20 kolonda, 1/3 perianal, % 5-15’i ağız veya gastroduodenal, daha azında özofagus ve proksimal 
ince bağırsak tutulur. Karın ağrısı ve ishal yaygındır. Enflamasyon fibrotik darlıkla sonuçlanabilir. 
Hafif hastalıkta aminosalisilatlar, akut alevlenmelerde; korikosteroidler immünosupresifler önerilir. 
Şiddetli hastalıkta ve / veya kortikosteroid bağımlı tolerans göstermeyenler biyolojik ajanlar (inflik-
simab, adalimumab, sertolizumab pegol, natalizumab, vedolizumab ustekinumab) ile tedavi edilir. 
Yine cevapsızlık varsa kolorektal cerrahi ile değerlendirilmelidir.

Geçmişte medikal yanıt, kliniğe ve C-reaktif protein (CRP)’ye dayanmaktaydı. Mukozal iyileşme 
terapötik hedef olarak düşünülmektedir. Hastalık aktivitesi kolonoskopi ile takip edilmelidir. CH 
hastalık aktivitesi ve nüksü tahmin eden biyobelirteçler; CRP, eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), 
lökosit, trombosit, dışkı kalprotektin ve laktoferrin önerilmiştir. Hastaların genelde aktif yaşamları 
olduğu için, hastane başvuruyu azaltacak stratejiler, yaşam kalitelerinin iyileştirecektir. Çalışma-
lar, trombositlerin de CH patogenezinde rol oynayabileceğini öngörmüştür. Ortalama trombosit 
hacminin (MPV), IBH hastalığı aktivitesinin bağımsız bir laboratuvar belirteci olduğu bildirilmiştir. 
MPV, trombosit aktivitesi ve agregasyonunu gösterir. MPV, ateroskleroz, iskemi ve serebrovasküler 
olaylar gibi aterotrombotik bozukluklarla ilişkili bulunmuştur. Son çalışmalar, MPV’nin belirli enfla-
matuar bozukluklarda bir belirteç olduğunu göstermiştir. Ülseratif kolit (ÜK) ve CH ‘da inflamasyon-
dan ters olarak etkilenmiş olup azalmış MPVnin hastalığın aktivitesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Çalışmamızda MPV’nin, CH›da inflamasyonun yararlı biyobelirteci olabileceğini ve bu nedenle, ak-
tivasyonu, tedaviye yanıtın sürdürülmesini veya kaybını öngörebileceğini varsaydık. MPV, klinisyen-
ler tarafından gözden kaçan hemogramda oluşturulan parametredir.

GEREÇ-YÖNTEM: Sağlık Bilimleri üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma. Hasta-
nesinde 2017 ve 2019 tarihleri arasında Crohn hastalığı tanısı alan 48 hasta ve 44 kontrol grubu 
çalışmamıza alındı. %30 kadın, %70 erkek idi. Hastalık klinik aktivasyonu CDAI’ ye, endoskopik akti-
vasyon SES-CD skoruna göre yapıldı.

BULGULAR: MPV Crohn hastalarında 9,4 kontrol grubunda 10,6 olup anlamlı fark saptanmadı (p: 
0,07). CDAI ye göre MPV p: 0,9 ve SES CD ye göre p: 0,25 idi. İki parametre ile anlamlı fark saptan-
madı. Tablo 1 ve 2’de sonuçlar verilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Enflamasyonda MPV değişimleri son yayınlarda ele alınmışsa da, literatürde 
MPV ve CH’nin ilişkisini araştıran çalışmalar sınırlıdır. CH aktivitesinin belirlenmesinde MPV’nin bir 
belirteç olarak kullanılmasında dikkatliolmalıdır.

Çalışmamızda, sağlıklı kontrollere kıyasla CH hastalarında MPV›de çalışmaların aksine anlamlı fark 
yoktu. Sonuçta, MPV›nin, CH aktivitesini hızlıca değerlendirilmesinde CRP veya ESR için doğrulayıcı 
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ucuz test olarak faydalı olabilir. Sonuçlar dikkatle yorumlanmalıdır çünkü MPV farklılıkları çok azdır 
ve teknik nedenlerle değişebilir, aktivite indeksleri ile tutarlı olmayabilir. MPV›nin klinik faydası ve 
geçerliliğinin değerlendirilmesi, çok merkezli ileri araştırmaları hak etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Crohn Hastalığı, aktivite,ortalama trombosit hacmi, MPV

TABLO 1: Hasta özellikleri

Crohn Kontrol P

Yaş 31 29

CRP 48 2 0,001

Hgb 12,1 14 0,001

Wbc 9,8 7,7 0,001

Nöt 6,8 4,5 0,001

Len 1,8 2,2 0,002

Plt 388 248 0,001

MPV 9,4 10,6 0,07

NLR 4,09 2,15 0,001

PLR 233 115 0,0001

Tablo 2: Tablo 2: MPV ve diğer laboratuar parametrelerinin CDAI ve SES-CD skoru ile korelasyo-
nu

SES- CD P: CDAI P:

CRP 0,001 0,001

Hgb 0,03 0,07

Wbc 0,5 0,3

Nöt 0,16 0,1

Len 0,002 0,003

MPV 0,25 0,9

NLR 0,001 0,0001

PLR 0,007 0,001
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S-018

Hemoroidal Hastalıkta Minimal İnvaziv Girişim Olarak 
Lazer Hemoroidoplasti

Hüseyin Kazim Bektaşoğlu (0000-0002-2184-0514)

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ: Hemoroidal hastalık tedavisinde çok sayıda cerrahi ve minimal invaziv yaklaşımlar tanımlan-
mıştır. Lazer hemoroid tedavisi ise son yıllarda popülarite kazanmış ve giderek yaygınlaşan bir tek-
niktir. Postoperatif hasta memnuniyeti ve kısa işe dönüş süresi başlıca avantajlarıdır. Bu çalışmada, 
lazer hemoroidoplasti uyguladığımız hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık.

HASTALAR ve YÖNTEM: Eylül 2018 – Mart 2020 tarihleri arasında kliniğimizde hemoroidal hasta-
lık nedeniyle lazer hemoroidoplasti yapılan hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Tüm 
hastalarda 1470 nm diod lazer, 6w gücünde, 3sn interval modda kullanıldı. Demografik veriler, 
antiagregan/antikoagülan kullanımı, hastalığın evresi, operasyon süresi, hastanede yatış süresi, pe-
rioperatif komplikasyon gelişimi, postoperatif narkotik analjezik ihtiyacı, işe dönüş süresi, hastalık 
evresinde gerileme, semptomlarda iyileşme sorgulandı.

BULGULAR: 12’si kadın, 21’i erkek olmak üzere toplamda 33 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortanca 
yaş 37 yıldı (23-71). 3 (%9) hastada antiagregan/antikoagülan kullanım öyküsü vardı. 9 (%27) has-
tanın evre II, 22 (%67) hastanın ise evre III hemoroidal hastalığı vardı. Ortanca operasyon süresi 
18 dakika (11-40), hastanede yatış süresi ise tüm hastalarda 1 gündü. Hiçbir hastada intraoperatif 
komplikasyon görülmedi. 3 (%9) hastada postoperatif narkotik analjezik gereksinimi oldu. Antiko-
agülan kullanım öyküsü olan bir hastada postoperatif minör kanama görüldü. Konservatif tedavi 
ile geriledi. 4 (%12) hastada ise postoperatif ödem gelişti. Konservatif medikal tedavi ile geriledi. 
Cerrahi alan enfeksiyonu görülmedi. Ortanca işe dönüş süresi 5 gündü (2-14). Ortanca takip süresi 
3 ay (1-8) olup bu süre içerisinde 27 (%82) hastada hastalık evresinde gerileme, 30 (%91) hastada 
ise semptomlarda iyileşme görüldü.

TARTIŞMA: Lazer hemoroidoplasti prosedürü minimal invaziv girişim olarak, kısa operasyon süresi, 
perioperatif komplikasyonlarının sınırlı olması, kısa işe dönüş süresi, düşük postoperatif analjezik 
gereksinimi ile etkin semptom kontrolü avantajlarını taşımaktadır. Klasik cerrahinin getirdiği uzun 
dönem komplikasyonlara ise (striktür, pruritus ani, anal ıslaklık gibi) yol açmamaktadır. Postope-
ratif dönemde gerektiğinde klasik cerrahiye de imkan tanımaktadır. Bu özellikleriye hemoroidal 
hastalık tedavisinde güvenle tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: lazer, hemoroid, minimal invaziv
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S-019

Evre II/III Kolon Kanserli Postmenopozal Kadın 
Hastalarda Kötü Prognozun Öngörülmesinde Kansere 

Bağlı Enflamatuar Hücrlerinin Rolü

Mehmet Zengin1, İrfan Karahan2

1Kırıkkale Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

AMAÇ: Kolon kanseri (KK) dünyada üçüncü en sık görülen kanserdir. Tedavi yöntemlerindeki iler-
lemelere rağmen, klinik sonuçlar relaps ve metastaz açısından hala yetersizdir. KK hastalarının sağ 
kalım tahminleri TNM evreleme sistemi ile yapılmaktadır. Ancak, aynı TNM evresi olan hastalarda 
prognoz açısından hala heterojenite vardır. Yani, bu sistemin hastaları prognoz açısından doğru 
bir şekilde sınıflandıramadığı gri bir bölge vardır. Bu, KK hastalarının doğru klinik yönetimi için ek 
biyobelirteçlerin araştırılması için çok yer bırakır.

Kanserle bağlı inflamasyon (KBİ) hücrelerinin (lenfositler, nötrofiller, eozinofiller, plazma hücreleri 
ve makrofajlar) rolünün kanserin ilerlemesinde önemli olduğu bilinmektedir. Literatürde bu hüc-
relerin çeşitli kombinasyonlarını içeren parametreler kullanılmıştır. Örneğin nötrofil-lenfosit oranı 
(NLR), KK dahil çeşitli tümörler için umut verici bir prognostik belirteçtir. Ancak, değerlendirme 
yöntemi açısından birçok farklı görüş vardır. Ek olarak, lenfositler dışındaki inflamatuar hücreler 
üzerindeki çalışmalar çok sınırlıdır. Sonuç olarak, farklı KBİ hücrelerinin kombinasyonunun KK üze-
rindeki prognostik etkisinin analizi araştırmayı hak etmektedir.

Literatürde, cinsiyetin prognoz üzerine etkisi ile ilgili bulgulardaki tutarlılık çok düşüktür. Kadınlar-
da insidans ve mortalite oranlarının erkeklere göre daha düşük olduğunu bildiren birçok çalışma 
olsa da, prognoz açısından cinsiyetler arasında fark olmadığını bildiren çalışmalar da bulunmakta-
dır. Bu nedenle, KK’de cinsiyetin hayatta kalma üzerindeki rolünü açıklığa kavuşturmak için daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Bu çalışmada evre II/III KK hastalarında cinsiyet ve menopoz durumu göz önüne alınarak çeşitli KRİ 
hücre kombinasyonlarını inceledik. Başka bir deyişle, gelecek vaat eden bir belirteç ile cinsiyet ve 
hormon durumu arasındaki ilişkiyi standart bir yaklaşımla araştırdık.

YÖNTEMLER: Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Etik Kurulu tarafınan onaylanmıştır (2019.11.10). 
1995-2015 yılları arasında küratif cerrahi uygulanan 163 evre II/III KK hastası çalışmaya alındı. KBİ 
hücreleri arasındaki ilişki incelendi.

BULGULAR: NLR, özellikle postmenopozal kadınlarda prognostik faktörlerle daha iyi ilişkiliydi (cin-
siyet, p = 0.037, pozitif cerrahi sınır, p = 0.001; MSI, p <0.001; Crohn benzeri reaksiyon, p = 0.001, 
vb.). Ayrıca çalışmanın tekrarlanabilirliği postmenopozal kadınlarda daha iyi idi (gözlemci içi an-
laşma = 0.72, sınıf içi korelasyon = 0.722, tahminlerin korelasyonu = 0.718). Tek değişkenli ana-
lizde, yüksek NLR’li postmenopozal kadınlarda 5 yıllık sağkalım daha kötüydü (OS, p = 0.001; RFS, 
p <0.001). Çok değişkenli analizde postmenopozal kadınlarda yüksek NLR, OS (tehlike oranı [HR], 
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1.29;% 95 CI, 1.18 ila 2.12; p = 0.001) ve RFS (HR, 1.30;% 95 CI, 1.21 ila 2.59; p <0.001) için bağımsız 
olarak daha kötü bir biyolojik belirteç olduğu görüldü.

SONUÇ: NLR postmenopozal kadın hastalarda bağımsız bir kötü prognostik öneme sahiptİ. Bu pa-
rametrenin özellikle pastmenapozal kadınlarda hayatta kalma açısından göz önüne alınması gerek-
tiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kansere bağlı inflamasyon, nötrofil-lenfosit oranı, cinsiyet, kolon kanseri, evre 
II / III

Şekil 1

Kansere bağlı enflamatuar (KBİ) için temsili 
örnekler. Tüm slaytlar, KBİ puanlarken tarandı. 

Görüş alanı içinde esas olarak enflamatuar 
hücreler (oklar) içeren bir alan seçildi. CRI 

hücreleri 10 HPF’de ayrı ayrı skorlandı [a (x4, 
H&E), b (x10, H&E), c (x20, LCA), d(x20, CD15), 

e (x20, CD4), f (x20, CD8), g (x20, CD15), h 
(x20, CD38), ı (x20, CD68)]. Kısaltmalar: H&E: 
Hematoksilin ve eozin, HPF: Büyük büyütme 

alanı, LCA: LCA pozitif lenfosit, CD4: CD4 pozitif 
lenfosit, CD8: CD8 pozitif lenfosit, CD15: CD15 

pozitif lenfosit, CD38: CD38 pozitif lökosit, 
CD68: CD68 pozitif lökosit

Şekil 2

Postmenopozal kadınlarda NLR, cinsiyet (4a), 
sağkalım (4b) ve sürekli değişkenler (4c) ara-
sındaki ilişki. Kısaltmalar: preM: Premenopo-
zal, postM: Postmenopozal, NLR: Nötrofil-len-

fosit oranı, L: LCA pozitif lenfosit, CD4: CD4 
pozitif lenfosit, CD8: CD8 pozitif lenfosit, ELR: 

Eozinofil-lenfosit oranı.
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Şekil 3

Postmenopozal kadın hastalarda NLR’nin 5 yıllık genel sağkalım ve nükssüz sağkalım eğrileri. Kısaltmalar: NLR: Nötro-
fil-lenfosit oranı

Tablo 1
ELR
P-value Low High

CD8/L
P-value Low High

CD8/L
P-value Low High

NLR
P-value Low High

Gender Female
Male

0.668
23(35) 37(38)
43 (65) 60 (62)

0.714
21 (35) 39(34)
39 (65) 64(66)

0.129
19 (30) 41(41)
45 (70) 58(59)

0.037*
18 (27) 42(44)
48 (78) 55 (56)

Female** PostM PreM
0.664
19 (68) 20 (62)
9 (32) 12(38)

0.515
17 (60) 22(68)
11 (40) 10(32)

0.020*
13 (48) 24(87)
14 (52) 7(13)

0.004*
12 (44) 25(80)
15 (56) 6(20)

Size <6 cm
≥6 cm

0.341
28 (42) 34(35)
38 (58) 63(65)

0.693
24 (40) 38(36)
36 (60) 65(64)

0.227
28 (43) 34 (34)
36 (57) 65(66)

0.107
30 (45) 32(32)
36 (55) 65(68)

Age ≥66
<66

0.668
40 (60) 62(63)
26 (40) 35(37)

0.410
40 (66) 62 (60)
20 (34) 41 (40)

0.179
36 (56) 66 (67)
28 (44) 33(33)

0.222
45 (68) 57(58)
21 (32) 40 (42)

Localization Right
Left

0.373
44 (66) 58(59)
22 (34) 39(41)

0.818
42 (70) 60 (58)
28 (30) 43(42)

0.497
38 (59) 64(65)
26 (41) 35(35)

0.002*
32 (48) 70 (72)
34 (52) 27(28)

Lymphatic
invasion

No
Yes

0.559
42 (63) 66(68)
24 (37) 31(32)

0.109
34 (56) 74(71)
26 (44) 29(29)

0.135
38 (59) 70(71)
26 (41) 29(29)

0.009*
36 (55) 72(74)
30 (45) 25(26)

Perineural
invasion

No
Yes

0.443
46 (69) 62(63)
20 (31) 35 (37)

0.440
42 (70) 66(64)
18 (30) 37(36)

0.066
37 (57) 71(72)
27 (43) 28(28)

0.110
39 (59) 69(71)
27 (41) 28 (29)

Grade
Low grade
Moderate/High 
grade

0.717
44 (66) 62 (63)
22 (34) 35(37)

0.738
40 (66) 66 (64)
20 (34) 37 (36)

0.585
40 (62) 66(67)
24 (48) 33(33)

0.080
35 (53) 71(73)
31 (47) 26 (27)

Stage Stage III
Stage II

0.521
48 (72) 66(68)
18 (28) 31(32)

0.160
38 (63) 76(73)
22 (37) 27(27)

0.138
49 (76) 65(66)
15 (24) 34 (34)

0.001*
56 (84) 58(59)
10 (16) 39(41)

Invasive
pattern

No
Yes

0.872
40 (60) 60(61)
26 (40) 37(39)

0.787
36 (60) 64(62)
24 (40) 39 (38)

0.677
38 (59) 62(63)
26 (41) 37(37)

0.414
38 (57) 62 (63)
28 (43) 35(57)

MSI Status MMR-P
MMR-D

0.854
44 (66) 66(68)
22 (34) 31 (32)

0.864
40 (66) 70(67)
20 (34) 33(33)

<0.001*
54 (84) 56(57)
10 (16) 43(43)

<0.001*
56 (84) 54(57)
10 (16) 43(43)

Surgical margin Negative
Positive

0.583
38 (57) 60(61)
28 (43) 37(39)

0.043*
30 (50) 68(66)
30 (50) 35(34)

0.005*
30 (46) 68(69)
34 (54) 31(31)

0.001*
30 (45) 68 (70)
36 (55) 29(30)

Crohn’s-like reaction No
Yes

0.984
38 (57) 56(57)
28 (43) 41(43)

0.895
35 (58) 59(57)
25 (42) 44(43)

0.003*
28 (43) 66(67)
36 (57) 33(33)

0.001*
28 (43) 66(68)
38 (57) 31(32)

KBİ hücrelerinin oranları ile prognostik faktörler arasındaki ilişki. Enflamatuar hücreler ayrı ayrı incelenmiştir, ancak en iyi 
sonuçlar burada örnek olarak verilmiştir. **: Kadın hastaların ek analizi. *: P-değerinin anlamlılık düzeyi 0.05’tir. Kısaltmalar: 
NLR: Nötrofil-lenfosit oranı, ELR: Eozinofil-lenfosit oranı, L: LCA pozitif lenfosit, CD4: CD4 pozitif lenfosit, CD8: CD8 pozitif 
lenfosit, MSI: Mikrosatellit instabilitesi, MMR-P: Uyuşmazlık onarım proteinleri yeterliliği, MMR-P D: Uyumsuzluk onarım 
proteinleri eksikliği
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Tablo 2

NLR CD4/L CD8/L ELR

Male
ICC

K

0.684 (0.571-0.862)

0.70 (A&B), 0.69 
(B&C),0.70 (A&C)

0.667 (0.492-0.776)

0.69 (A&B), 0.68 
(B&C), 0.67 (A&C)

0.651 (0.449-0.753)

0.67 (A&B), 0.65 
(B&C),0.65 (A&C)

0.632 (0.413-0.738)

0.64 (A&B), 0.64 
(B&C), 0.63 (A&C)

Female 
(preM)

ICC

K

0.722 (0.588-0.815)

0.65 (A&B), 0.63 
(B&C),0.64 (A&C)

0.712 (0.541-0.802)

0.63 (A&B), 0.64 
(B&C), 0.64 (A&C)

0.694 (0.456-0.758)

0.61 (A&B), 0.61 
(B&C),0.59 (A&C)

0.675 (0.503-0.786)

0.61 (A&B), 0.60 
(B&C), 0.60 (A&C)

Female 
(postM)

ICC

K

0.655 (0.551-0.841)

0.72 (A&B), 0.71 (B&C), 
0.70 (A&C)

0.637 (0.478-0.759)

0.71 (A&B), 0.70 
(B&C), 0.69 (A&C)

0.607 (0.426-0.733)

0.69 (A&B), 0.67 (B&C), 
0.69 (A&C)

0.561 (0.403-0.719)

0.67 (A&B), 0.63 
(B&C), 0.65 (A&C)

Tümör heterojenliği ve gözlemciler arası anlaşma. Enflamatuar hücreler ayrı ayrı incelenmiştir ve en iyi so-
nuçlar burada örnek olarak verilmiştir. Kısaltmalar: NLR: Nötrofil-lenfosit oranı, ELR: Eozinofil-lenfosit oranı, 
L: LCA pozitif lenfosit, CD4: CD4 pozitif lenfosit, CD8: CD8 pozitif lenfosit, M: Erkek, F: Kadın, preM: Premeno-
pozal, postM: Postmenopozal, postM: Postmenopozal, CI: Güven aralığı, ICC: Sınıf İçi Korelasyon, K: Kappa 
değeri, A: İlk gözlemci, B: İkinci gözlemci, C: Üçüncü gözlemci

Tablo 3

Univariable 
Analysis
OS- P value

Univariable 
Analysis
RFS-P value

Multivariable Analysis
OS- P value (HR 95% CI)

Multivariable Analysis
RFS- P value (HR 95% CI)

Gender Female
Male 0.098 0.048* 0.283

4.78(0.61-8.12) 0.394

Female** PreM
PostM 0.027* 0.001*

0.098
3.72
(0.83-7.68)

0.037*
4.13
(1.65-5.22)

Size <6
≥6 0.646 0.738 - -

Age <66
≥66 0.438 0.371 - -

Localization Right
Left 0.806 0.743 - -

Lymphatic
invasion

No
Yes 0.241 0.218 - -

Perineural
invasion

No
Yes 0.233 0.196 - -

Grade
Low grade
Moderate/
High grade

0.471 0.354 - -

Stage Stage III
Stage II 0.101 0.024*

0.291
4.93
(0.55-8.53)

0.364
5.19
(0.48-8.27)

Invasive
pattern

No
Yes 0.179 0.068 - -

Surgical
Margin

No
Yes 0.029* 0.008*

0.084
3.65
(0.86-6.71)

0.044*
3.96(1.56-4.19)

MSI MMR-P
MMR-D 0.001* 0.001*

0.027*
2.24
(1.29-4.19)

0.038*
2.36
(1.34-4.56)

Crohn’s-like 
reaction

No
Yes 0.098 0.038* 0.334

3.58(0.56-6.46)
0.175
3.31 (0.77-6.39)
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NLR
(postM)

Low
High 0.001* <0.001* 0.003*

1.29(1.18-2.12)
<0.001*
1.30 (1.21-2.59)

NLR
(Male)

Low
High 0.024* 0.040* 0.196

3.77(0.78-4.96)

0.259
3.98
(0.82-6.56)

CD4/L
(postM)

Low
High 0.435 0.295 - -

ELR
(postM)

Low
High 0.653 0.392 - -

KBİ hücrelerinin sağkalım analizi. Enflamatuar hücreler ayrı ayrı incelenmiştir ve en iyi sonuçlar 
burada örnek olarak verilmiştir. P-değerinin anlamlılık düzeyi 0.05’tir. *: **: Kadın hastaların ek 
analizi. Kısaltmalar: NLR: Nötrofil-lenfosit oranı, ELR: Eozinofıl-lenfosit oranı, L: LCA pozitif lenfo-
sit, CD4: CD4 pozitif lenfosit, CD8: CD8 pozitif lenfosit, preM: Premenopozal, postM: Postmeno-
pozal, MSI: Mikrosatellit instabilitesi MMR-P: Uyumsuzluk onarım proteinleri yeterliliği, MMR-D: 
Uyumsuzluk onarım proteinleri eksikliği, OS: Genel sağkalım, RFS: Nükssüz sağkalım, CI: Güven 
aralığı, HR: Tehlike oranı.
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S-020

Rektal Kanserlerde Sağkalım ve Lokal Nüksün 
Retrospektif İncelenmesi

Murat Mehmet Çağ1 (0000-0003-4006-4079),  
Sevda Yeşim Özdemir2 (0000-0002-4398-2767)

1Strasbourg Üniversitesi, Kardiovasküler cerrahi ve transplantation ünitesi, Strasbourg, France
2Üsküdar Üniversitesi, Genetik Anabilim Dalı, Üsküdar, İstanbul

1994-98 arasında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD B servisinde rektal kanser tanısı ile 
miles operasyonu veya low-anterior rezeksiyon ile tedavi edilen 213 hasta retrospektif incelen-
miştir.57 hasta paliatif tedavi nedeni ile çalışmamızdan çıkarılmıştır.156 hastanın 56sı kadın 100ü 
erkektir.40 yaş üstü hastalar %90.3tür.alt rektum tümörleri hastaların yüzde 37.18ile en büyük 
gruptur. En sık görülen tip non müsinöz adenokanserdir. Onyedi lokal nüks ve dört uzak nüks sap-
tanmıştır.nükslerde ortalama süre 28.22 aydır. Tüm evreler için 5 yıllık sağkalım yüzde 69 hastalıksız 
5 yıllık sağkalım yüzde 56 olarak saptanmıştır.her iki girişim arasında sağkalım ve hastalıksız sağ-
kalım yönünden anlamlı fark bulunamamıştır. (sırasıyla p>0,68 ve p>0,55. Sonuç olarak verilerin 
ışığında sadece cerrahi yönteminlokal nüksün ve sağkalımın tüm parametrelerini açıklayamayacağı 
kesindir. Özellikle sağkalımın, büyük oranda tümörün biyolojik ve genetik özelliklerine bağlı olduğu 
gösterilmiştir.bu araştırma bir cerrahın sözü edilen temel teknikleri en iyi şekilde uygulamaya ve 
ardından gelenler bırakmak üzere en uygun ve ayrıntılı verileri araştırmaya, toplamaya ve genetik 
anabilimdalı ile yakın çalışmaya zorunlu olduğunu hatırlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: adenokanser, genetik, lowanteriorrezeksiyon, nüks, rektal kanser,
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S-021

Çölyak Hastalığı Olan Erişkin Hastaların Tanı Anında 
Kemik Mineral Dansitesi Sonuçlarının Analizi

Süleyman Sayar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentroloji Kliniği

GİRİŞ-AMAÇ: Osteomalazi, osteopeni ve osteoporoz ÇH’nın prezentasyon şekli veya ekstraintes-
tinal bulgusu olarak görülebilir. Bildiğimiz kadarı ile ülkemizde çölyak hastalığı (ÇH) olan erişkin 
bireylerin osteopeni ve osteoporoz sıklığı ile ilgili yeterli veri yoktur. Bu çalışmada ÇH’da tanı anında 
osteopeni, osteoporoz prevelansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL-METOD: 2010 Ocak-2019 Aralık tarihleri arasında çölyak hastalığı tanısı konulan erişkin 
139 olguya ait veriler takip dosyaları ve bilgisayar veritabanından retrospektif olarak tarandı. 17 
yaş altında tanı konulan, tanı sırasında doku transglutaminaz immunoglubulin A (t-TGA) ve Endo-
misyum immunoglubulin A (EMA) negatif saptanan olgular, son 3 ayda steroid kullanma öyküsü 
olanlar, endokrinolojik (hiper-hipotiroidizm, hipogonadizm, chushing hastalığı, primer hiperpara-
tiroidizm, diyabetes mellitus), malign hastalık varlığı dışlama kriterleri olarak belirlendi. Tanı sıra-
sındae dual-energy x-ray absorptiometri (DEXA) ile değerlendirilen olgular çalışmaya dahil edildi. 
Osteoporoz herhangi bir lokalizasyonda T skorunun ≤ -2,5 olması; osteopeni -1> T skoru>-2.5 ara-
lığında olması; normal KMD ise T skorunun ≥-1 olması olarak kabul edildi. Hastaların demografik, 
klinik özellikleri ve DEXA sonuçları analiz edildi.

BULGULAR: Tanı anında Erişkin ÇH hastalarının (n:139), 33.8%’ ünün (n:47) tanı anında DEXA ile ta-
randığı saptandı. Hipertirodizm tanılı bir hasta dışlandı. Çalışmaya 46 hasta dahil edildi. Hastaların 
tanı anındaki ortalama yaşı 35,3±9,8/yıl, 37 (%80,5)’si kadın idi. Tanı anında sırası ile osteopeni ve 
osteoporoz sıklığı lomber omurgada; %67,3 (n:31) ve %15,2 (n:7), femur boynunda; %43,4 (n:20) 
ve %10,8 (n:5) idi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri tablo-1’de gösterildi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Literatür verileri tedavi edilmemiş hastalarda tanı anında düşük KMD (oste-
openi ve osteoporoz) sıklığını 50-74% aralığında bildirilmekle beraber, yakın zamanda Pantaleoni 
ve ark. 169 ÇH değerlendirdikleri çalışmada; tanı anında lomber vertebra ve femur boynunda os-
teopeni, osteoporoz sıklığını sırası ile %37, %21 ve %44, %13 olarak bildirmiştir. Bildiğimiz kadarı 
ile Ülkemize ait erişkin ÇH’da osteopeni veya osteoporoz sıklığına ait veri yoktur. Literatür verileri 
ile bu çalışmaya ait verileri karşılaştımanın araştırılan kohortların hem osteoporoz açısından risk 
faktörleri (diyet ile alınan kalsiyum miktarı, yaş, menopoz varlığı, sigara, alkol tüketimi, cinsiyet, 
egzersiz miktarı ve genetik faktörler), hemde ÇH ile ilişkili faktörlerin (prezetasyon şekli, gecikmiş 
tanı, villöz atrofinin şiddeti vb.) farklılıkları nedeni ile güç olduğunu düşünmekteyiz. Bununla bir-
likte tanı anında bizim hastalarımızın üçte ikisinen fazlası düşük KMD’ye sahiptir. Düşük KMD sahip 
hasta oranının yüksekliği, hastalarımızın birçoğunun aşikâr klinik bulgular (anemi ve kronik ishal 
gibi) geliştikten sonra tanı almış olması ile ilişkili olabilir.

ÇH tanılı hastaların kemik kütlesinin arttırılması hedefi ile uygulanacak tedavi, takip özelliklerinin 
belirlenmesi için tanı anında KMD’nin değerlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, Kemik mineral dansitesi, Osteopeni, Osteoporoz
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Hastaların genel özellikleri (n:46)

Parameters

Yaş (Ort±SD) 35,3±9,8

Cinsiyet, n (%)

Erkek

Kadın

9 (%19,5)

37(%80,5)

BKI(kg/m2) (Ort±SD) 23,3 ± 4,1

Klinik Prezentasyon, n (%)

Anemi

Kronik diyare

Dispepsi

Karın ağrısı

Diğer

17 (%36,9)

19 (%41,3)

4 (%8,6)

5 (%10,8)

1 (%2,1)

Positif EMA veya t-TGA 46 (%100)

Duodenal Histopatholoji n(%)

Marsh 2

Marsh 3A

Marsh 3B

Marsh 3C

1 (%2,1)

14(%30,4)

19(%41,3)

12 (%26)

Menopozal kadın, n (%) 8 (%17,3)

Sigara, n (%) 8 (%17,3)

Alkol, n (%) -

BKI: Beden kitle indexi; EMA: Endomisyum immunoglubulin A; SD: Standard Deviation; t-TGA: 
Doku transglutaminaz immunoglubulin A
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S-022

Mezenterik İskemi ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

Yurdakul Deniz Fırat (0000-0002-1854-4765)

SBÜ Bursa yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesi, Genel Cerrahi kliniği

GİRİŞ: Akut mezenter iskemide tanı koymak oldukça zordur, teşhisin konulamaması veya teşhiste 
gecikme mortal seyredebilir. Mezenterik damarların genellikle arterial tıkanıklıkları sonucunda ge-
lişir. Birçok biyokimyasal marker tanıda kullanılmasına rağmen spesifik hala tanımlanmamıştır. Biz 
de bu çalışmamızda akut mezenterik iskemi nedeniyle opere olan hastaların laboratuvar ve klinik 
sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

MATERYAL-METOD: Calismamiza Ocak 2017-Ocak 2020 tarihleri arasinda akut mezenter iskemi 
tanisi alan 33 hasta dahil edilmistir. Hastaların hastane kayıtlarından demografik verileri, komorbid 
hastalıkları, hastaneye başvurma süreleri, kan lökosit, platelet, amilaz, laktat, Ph, HCO3 ve laktat 
dehidrogenaz değerleri, preoperatif çekilen abdominal computer tomografi (CT) sonuçları, ameli-
yata alınma süreleri, hastaların klinik seyrine göre postoperatif 48. saatte sekond look ve ek rezek-
siyon ihtiyacı, portoperatif klinik takipleri not edilmiştir.

SONUCLAR: Hastalarin K/E oranı 6/5, ortalama yaşı 69.4 ±12.0 yıldır. 24 hastada (%72.7) süperior 
mezenterik arterda (SMA) tromboz veya emboliye bağlı tıkanıklık geliştiği gözlenmiştir. 21hastada 
(%63,6) 48 saat sonra sekond look yapilmis 12`ine ek rezeksiyon gerekmistir. Mortal seyreden has-
talarda ≥ 12 saat üstü ameliyata alınma suresi ile yaşayan hastalardan anlamlı olarak daha yüksekti. 
Mortal seyreden grupta laktat değeri yaşayan gruptan anlamlı olarak daha yüksekti. Ek rezeksiyon 
olan hastalarda postop lökosit değeri ilk operasyonun postop döneminde preop doneme gore an-
lamlı oranda artmıştır.

TARTİSMA VE SONUC: Acil servise karın ağrısı ile başvuran, yasli, komorbid hastalığı olan hasta-
larda Akut mezenterik iskemi unutulmamalı ve bu hastalara şüpheyle yaklaşılmalıdır. Hastaların 
yüksek lökosit ve laktat seviyelerine sahip olması klinisyenin bu fikirlerine destek olabilmektedir. 
Ayrıca postoperatif dönemde lökosit değerlerindeki yükselme iskeminin ilerlediği ve hastanın se-
kond look ihtiyacı olduğunu destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Mezenter iskemi, lokositoz, laktat
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S-023

Kronik Hepatit B Hastalarımızın Demografik Özellikleri 
İle Karaciğer Biyopsi Sonuçları Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi

Atilla Bulur

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü

GİRİŞ: Kronik Hepatit B (Kr. HBV) enfeksiyonu, altı aydan uzun süre devam eden HBs antijen pozitifliği 
ile tanımlanır. Kronik Hepatit B ise altı aydan süren, bariz viral replikasyon bulgularının (HBV DNA yük-
sekliği, karaciğerde belirgin inflamasyon bulguları ve bazı vakalarda ALT yüksekliği) var olduğu karaci-
ğer hasarını ifade eder. Daha ileri nekroinflamasyon ve fibrozis ile karaciğer sirozu gelişebilmektedir. 
Çalışmamızda Kr. HBV bulguları nedeniyle karaciğer biyopsisi yaptığımız hastalarımızın demografik 
özellikleri ve biyopsilerindeki nekroinflamatuvar özellikler irdelenmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM: 2016-2019 yılları arasında Üsküdar Devlet Hastanesi gastroenteroloji polikliniğince 
takip edilen Kr. HBV tanısı ile karaciğer biyopsisi yapılmış hastaların demografik verileri ve karaciğer 
biyopsilerinin histopatolojik sonuçları retrospektif olarak taranmıştır. Biyopsiler İshak skorlamasına 
göre değerlendirilmiş; hepatik aktivite indeksi (HAİ) 0-15, fibrozis (F) 0-6 olarak rapor edilmiştir. Has-
talar F0-F3 non sirotik ve F4-6 hastalar siroz grubu olacak şekilde iki grupta incelenmiştir. Her iki grup 
arasında demografik ve histopatolojik veriler karşılaştırılmış ve elde edilen veriler arasında istatistik-
sel olarak anlamlı farklılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR: Polikliğimizden takipli 54 adet Kr.HBV bulguları olan hastaya karaciğer biyopsisi yapılmış-
tır. Hastaların 35 (%64.8)’i erkek, 19 (%35.2)’u kadındı. Hastaların yaş ortalaması 46,78±13,02 yıldı. 
Yapılan karaciğer biyopsilerinin İshak skorlama sistemine göre fibrozis sonuçları; 3 (%5.6) hastada F0, 
9 (%16.7) hastada F1, 17 (%31.5) hastada F2, 12 (%22.2) hastada F3, 4 (%7.4) hastada F4, 6 (%11.1) 
hastada F5, 3 (%5.6) hastada F6 fibroz saptanmıştır. 13 (%24.1) hastada F4,F5 ve F6 fibrozis saptanmış 
olup siroz olarak kabul edilmişken, 41 (%75.9) hastanın da non-sirotik olduğu görülmüştür. Non-si-
rotik hastalarının yaş ortalaması 44,29±12,23 yıl, %31.7’si kadın, %68.3’ü erkek iken, sirotik hastala-
rın yaş ortalaması 54,62±12,76 yıl, %46.2’si kadın, %53.8’i erkekti. İstatistiksel olarak her iki grubun 
yaş ortalamaları arasında anlamlı farklılık (p: 0.014) saptanmış olup sirotik grubun yaş ortalaması 
daha yüksek iken, cinsiyet dağılımları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Non sirotik grubun 
HAİ skoru ortalaması 6,49±1,89 iken sirotik grupta 8,92±2,36 olarak saptanmıştır. Her iki grubun HAİ 
ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p=0.001) saptanmış olup sirotik grubun HAİ 
ölçümleri daha yüksektir.

SONUÇ: HBV; akut hepatit, kronik hepatit tablolarının yanısıra, siroz ve HCC’ye neden olabilen dünya 
çapında önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada üç yıllık zaman sürecinde tek merkezde, tek gast-
roenterolog tarafından takip edilen ve karaciğer biyopsisi yapılan azınsanmayacak sayıda Kr. HBV has-
tası olduğu görülmektedir. Çalışmada siroz hastalarındaki yüksek HAİ skorunun yanısıra, cinsiyetten 
bağımsız olarak Kr. HBV’li bir hastada yaş ilerledikçe siroz ile karşılaşma olasılığının anlamlı derecede 
arttığı görülmüştür. Bu nedenle toplumsal bilinçlendirme, aşı ile immünizasyon, erken tanı ve tedavi-
nin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kronik Hepatit B, siroz, karaciğer biyopsisi, fibroz, hepatik aktivite indeksi, yaş
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S-024

Karaciğer Transplantasyon Hazırlığında Portal Ven 
Trombozu Prevelansı ve Portal Ven Trombozu Risk 

İndeksi

Aylin Acar1 (0000-0003-2378-4197), Pınar Gökçen2 (0000-0002-6742-6976),  
Abdulbaki Ağaçkıran3 (0000-0002-5119-5843), Tolga Canbak1 (0000-0002-2096-6975), 

Gupse Adalı2 (0000-0003-2157-0304), Levent Doğanay2 (0000-0002-2263-6689),  
Kamil Özdil2 (0000-0003-2556-3064)

1SBÜ Ümraniye EAH Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2SBÜ Ümraniye EAH Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

3SBÜ Ümraniye EAH Radyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Portal ven trombozu (PVT) varlığı karaciğer transplantasyonu öncesi ve sonrasında progno-
zu olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Karaciğer transplant adaylarının %30’unda portal ven trom-
bozu görülebilmektedir (1). Yakın zamanda validasyonu yapılmış olan portal ven trombozu risk 
indeksi (PVT-Rİ) ile yüksek riskli hastalar belirlenerek yakın takip ve erken farmakolojik profilaksi 
başlanarak morbidite ve mortalite azaltılabilir (2). Çalışmamızda kliniğimizde transplantasyon ada-
yı olarak değerlendirilen hastalarda PVT-Rİ hesaplanmıştır ve PVT varlığı ile arasındaki ilişki değer-
lendirilmiştir.

MATERYAL-METOD: Kliniğimize 2018 Mart – 2020 Haziran arası başvuran ve karaciğer transplan-
tasyon adayı olarak değerlendirilen 18 yaş üstü 103 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. PVT 
varlığı transplantasyon hazırlık amacıyla çekilen bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. PVT-Rİ; 
NASH varlığı, MELD skoru, orta-ciddi asit varlığı, ırk ve yaş bilgileri girilerek ilgili uygulamadan he-
saplandı (https://app-phs.hmc.psu.edu/pvtriskindex/).

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik verileri Tablo-1’de verilmiştir. Çalışmaya 
dahil edilen 103 hastanın %30,1 (n=31)’inde portal ven trombozu saptanmıştır. Hastaların çoğunda 
n=76 (%73,8) portal ven trombozu risk indeksleri orta derecede riskli saptanmıştır. Hepatosellüler 
karsinom (HCC) 50 hastada (%48,5) vardı, bu hastaların %26’sında (n=13) portal ven trombozu 
vardı. PVT varlığı ile PVT-Rİ arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. PVT oranlarında Child-Pugh 
sınıflamasına göre anlamlı farklılık saptanmıştır (Şekil 1).

SONUÇ: Validasyonu yeni yapılmış olan PVT-Rİ ile PVT varlığı arasında çalışmamızda bir ilişki sap-
tanmamıştır. PVT oranı literatür ile uyumlu olarak bulunmuştur. Çalışmamız retrospektif olarak ve 
az sayıda hasta ile yapılmıştır ve perioperatif olarak saptanan PVT varlığı dahil edilmemiştir. Has-
taların ortalama MELD skoru 15 idi ve PVT-Rİ yüksek olan hasta oranı düşük (%5,8) idi. PVT-Rİ’ni 
prospektif olarak daha fazla hasta sayısı ile transplantasyon hazırlığı yapılan ve bekleme listesinde 
takipte olan hastalarda uygulayarak yeni çalışmalar planlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer transplantasyon, portal ven trombozu, siroz,
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Tablo 1
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S-025

Çocukluk Çağı Şişmanlığında Tri-ponderal Kitle Ölçeği İle 
Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığının İlişkisi

Bahar Özcabı (0000-0002-1089-9326)

SBÜ, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Kliniği, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ: Şişman çocuklarda tri-ponderal kitle ölçeği (TMİ) yağ kitlesini göstermede etkin bir ölçek 
olarak tanımlanmıştır. Amaç alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) ile bu ölçeğin ilişkisini 
değerlendirmektir.

GEREÇ-YÖNTEM: Yaş aralığı 6-18 yaş, basit şişmanlık tanılı 103 (50 kız) olgunun kayıtları incelendi. 
Vücut ağırlığı (VA), boy ve SDS değerleri, bel çevresi ölçümleri, ergenlik evreleri ve kan basıncı (TA) 
değerleri kaydedildi. Olgularda TMİ=VA (kg)/boy (m)3 formülü ile hesaplandı. Kan glukoz, insülin, 
HOMA-İR, yağ ve lipoprotein değerleri ile kolesterol/HDL oranı, ürik asit, aspartat transferaz (ALT), 
alanin transferaz ve total bilirubin düzeyleri kaydedildi; ultrasonografi incelemesinde hepatostea-
toz ve steatohepatit saptanan hastalar ‘NAFLD var’, olmayanlar ise ‘NAFLD yok’ olarak iki alt gruba 
ayrıldı. İki grup arasında klinik ve laboratuvar bulguları karşılaştırıldı; anlamlı farklılık gösteren TMİ 
değeri NAFLD gelişimi sonlanım noktası alınarak ile tek değişkenli regresyon analizi yapıldı.

ÇIKARIMLAR: İki alt grup arasında yaş (p=0,015), cinsiyet (p=0,031), puberte (p=0,005), VA 
(p<0,001), VA SDS (p=0,002), boy (p=0,003), bel çevresi (p<0,001), sistolik TA (p=0,038), açlık insü-
lin (p=0,001), HOMA-İR (p<0,001), trigliserit (p=0,017), ürik asit (p<0,001) ve ALT (p<0,001) değiş-
kenleri anlamlı olarak farklı idi; sayısal değişkenler “NAFLD var” grubunda daha yüksekti. “ NAFLD 
yok” grubunda TMİ 19,07 (2,6) kg/m3 iken “NAFLD var” grubunda 19,88 (3,2) kg/m3 idi ve iki grup 
arasında anlamlı farklılık mevcut idi (p=0,01). Tek değişkenli regresyon analizinde NAFLD gelişimi 
sonlanım noktası olarak kabul edildiğinde, TMİ’deki her bir birim artışın istatistiksel olarak anlamlı 
ve güven aralığında NAFLD gelişme oranını arttırdığı gözlendi (OR:1,26 GA:1,036-153, p=0.02)

SONUÇ: NAFLD saptanan olgularda TMİ, NAFLD saptanmayanlara göre anlamlı yüksektir. TMİ de-
ğerindeki her bir birim artış NAFLD olma riskini 1,26 kat artırmaktadır. Bu çalışma şişman çocuklar-
da TMİ ve NAFLD ilişkisini irdeleyen ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı, çocukluk çağı şişmanlığı, tri-ponderal 
kitle ölçeği (TMİ)
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S-026

Diyabetik Hastada Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Erken 
Tanısı İçin Yöntem Arayışı ve Antidiyabetik Tedavi Seçenekleri

Banu Büyükaydın, Elmas Biberci Keskin

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Diabet tanılı hastalarda non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) erken tanısında kullanımı 
kolay biyobelirteçleri araştırmaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemiz dahiliye polikliniğine Mayıs 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında başvur-
muş olan Tip 2 Diyabet tanılı olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hba1c %7 ve üzerinde 
olan hastalar değerlendirildi. Böbrek yetmezliği olan hastalar analize dahil edilmedi. Hastaların Glukoz, 
Hba1c, low dansity lipoprotein kolesterol (LDL-C), trigliserid, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat ami-
notransferaz (AST), serum kreatinin, tiroid stimulan hormon (TSH), Vitamin B12, spot idrar protein/
kreatinin oranı ve ortalama trombosit hacmi (OTH) sonuçları kayıt edildi. AST to Platelet Ratio Index 
(APRI) ve Fibrosis-4 (FIB-4) skor hesaplamaları yapıldı. Batın görüntülemesi olan hastalarda yağlı karaci-
ğer varlığı ve evresi kayıt edildi. Son 6 ay içerisinde kullanılan antihiperlipidemik ve antidiyabetik ilaçlar 
belirlendi. Risk skorları ile biyokimyasal parametreler ve görüntüleme evresi karşılaştırıldı. Kullanılan 
ilaçlara göre parametrelerin değişimi incelendi.
BULGULAR: Toplam 103 hastanın (72 kadın, 31 erkek) sonuçları değerlendirildi. Hastaların yaş ortala-
ması 57,6±10,4 yıldı. Serum glukoz ve Hba1c ortalamaları 185,9±64,5 mg/dl ve %8,67±1,3 şeklindeydi. 
Ortalama FIB-4 skoru 0,91±0,43, APRI skoru 0,22±0,11 ve OTH 8,29±1,55 olarak saptandı. Yaş ilerledikçe 
LDL-C, ALT ve trombosit sayısı azalmaktaydı (p<0,05). APRI ve FIB-4 birbiri ile korele idi (p<0,05, r=0,739). 
LDL-C, FIB-4 skoru ile negatif yönde korele idi ancak APRI ile bir korelasyon saptanmadı (p<0,05, p=0,16). 
OTH ile serum glukoz, APRI ve FIB-4 arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardı (p<0,05). Hastaların 
62 sinde (%60,2) batın görüntülemesi yoktu. Görüntülemesi olan hastaların 17 sinde (%16,5) evre I, 13 
hastada (%12,6) evre II ve 7 hastada (%6,8) evre III NAFLD raporlanmıştı. NAFLD evresi FIB-4 skoru ile 
negatif yönde koreleydi, APRI ile anlamlı bir korelasyonu yoktu (p= 0,165). 33 hasta (%32) antihiperlipi-
demik, 78 hasta (%75,7) metformin, 43 hasta (%41,7) Dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4) inhibitörü, 35 hasta 
(%34) insülin tedavisi, 29 hasta (%28,2) sülfonilüre, 15 hasta (%14,6) Sodyum Glukoz Co-Transporter-2 
(SGLT-2) inhibitörü ve 5 hasta (%4,9) pioglitazon tedavisini farklı kombinasyonlar içinde kullanmaktaydı. 
İlaç grupları kendi içerisinde değerlendirildiğinde insülin kullanan olgularda LDL-C, serum trigliserit ve 
ALT düzeyi daha düşüktü (p <0.05). SGLT-2 inhibitörü kullanan olgularda AST ve APRI anlamlı derecede 
daha düşüktü (p <0.05).
SONUÇ: Diyabetik olgularda normal karaciğer fonksiyon testi ile beraber biopsi kanıtlı steatohepatit 
sıklığı %20 oranındadır. Çalışmamızda FIB -4 ve APRI skoru prediktif değerden düşüktü ancak görüntü-
lemelerde %90 oranında farklı düzeylerde steatoz vardı. Pioglitazon en az kullanılan tedaviydi. Bu olgu-
larda NAFLD erken tanısında pratik yöntemlere ve yeni nesil oral antidiyabetiklerin olası olumlu etkileri 
konusunda kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu fikrindeyiz.
Anahtar Kelimeler: diabetes mellitus, non alkolik yağlı karaciğer hastalığı, tanı yöntemi, oral antidiya-
betikler
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S-027

Oral İzotretinoin Tedavisi Alan Hastalarda Karaciğer 
Enzim ve Lipit Değerlerinin Yakın Takibi Gerekli mi?

Duygu Gülseren

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Oral izotretinoin, şiddetli inflamatuvar aknede etkili bir tedavi seçeneğidir. Tedaviye 
bağlı hastaların karaciğer enzim ve lipid değerlerinde yükselme görülebilmektedir ancak bu değer-
lerin takibi konusunda ortak bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, oral izotreti-
noin tedavisi alan hastalarda karaciğer enzim ve lipit değerlerindeki değişikliği saptamaktır.

YÖNTEM: Şiddetli akne nedeni ile oral izotretinoin tedavisi alan 100 hastaya (25 Erkek; 75 Kadın) 
ait tıbbi veriler elektronik kayıt sistemlerinden yararlanılarak geriye dönük olarak değerlendirildi. 
Hastaların tedavi öncesi, 1. ay, 3. ay ve 6. ay Alanin Aminotransferaz (ALT), Aspartat Aminotransfe-
raz (AST), Low Density Lipoprotein-Kolesterol (LDL-Kol), High density Lipoprotein-Kolesterol (HDL-
Kol), Total Kolesterol (TKol), Trigliserid (TG) değerleri kayıt edildi. Ardışık verilerin karşılaştırılmasın-
da genelleştirilmiş tahmin denklemleri kullanıldı.

BULGULAR: Hastaların 1. ay ortalama AST, LDL-Kol, HDL-Kol, TKol, ve TG değerlerinde tedavi ön-
cesi döneme göre istatistiksel olarak anlamlı bir yükselme saptandı. (p= 0.001, p=0.001,p=0.005, 
p=0.001, p=0.001). Ancak bu yükselme normal referans değerleri arasındaydı. Tedavinin 3. ve 6.ay-
larında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilemedi (p>0.05, tümü).

SONUÇ: Oral izotretinoin tedavisi alan hastalarda tedavinin 1. ayında karaciğer enzim ve lipit de-
ğerlerinde hafif bir yükselme görülebilmektedir ancak bu yükseklik, ilerleyen aylarda devam etme-
mektedir. Bu nedenle oral izotretinoin tedavisi alan hastalarda uzun süreli karaciğer enzim ve lipit 
değerlerinin takibi gerekmeyebilir.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, izotretinoin, lipit, karaciğer
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S-028

Kist Hidatik Olgularında Preoperatif Değerlendirmede 
Real-Time Strain Elastografi Metodunun Yeri ve 

Kullanımı

Emrah Karatay (0000-0002-8667-1125)

T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği

GİRİŞ-AMAÇ: Kist hidatik çoğunlukla karaciğeri etkileyen, ülkemizin doğu kesiminde daha sık görü-
len parazitik ve endemik bir halk sağlığı sorunudur.

Bu hastalıkta görülen kistler içeriğine göre Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) sınıflamasına göre beş tipe 
ayrılmıştır(I,II,III,IV,V). Tip 1 pür kistik lezyon olup, Tip 5’e doğru kist içeriği katılaşıp kalsifiye olmak-
tadır. Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi bu hastalıktaki kistlerin değerlendirilmesinde primer 
görüntüleme modaliteleridir.

Real-Time Strain Elastografi ise son yıllarda giderek daha sık kullanılan ve ultrason eşliğinde uygu-
lanan, non-inzaviv ve radyasyon içermeyen bir metoddur. Meme, tiroid bezi, prostat, lenf nodları 
ve karaciğer görüntüleme ve lezyon değerlendirmede ultrasonografiye ek olarak sık olarak kul-
lanılmakla birlikte, Kist hidatik olgularında bu metodun kullanımına yönelik literatürde az sayıda 
çalışmaya rastlanılmıştır.

Bu çalışmada preoperatif karaciğer ultrasonu uygulanan kist hidatik olgularında eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilen Strain Elastografi metodunun etkinliğinin değerlendirilmesi, yanısıra bu metod ile 
elde edilen strain ratio değerleri ile DSÖ’nün sınıflamasındaki kist hidatik tipleri ilişkilendirilmeye 
çalışılmıştır.

YÖNTEM-GEREÇLER: Ocak 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında preoperatif karaciğer ultrasonu uy-
gulanan kist hidatik olguları retrospektif olarak tarandı. Sonuç olarak ultrasona ek olarak Real-Time 
Strain Elastografi de uygulanmış 25 hasta tespit edilerek çalışmaya dahil edildi. Mevcut olgularda 
kistlerin boyutlarının yanısıra, DSÖ sınıflamaya göre kistlerin 1’den 5’e dek tiplemesi mevcuttu. 
Ayrıca her bir hasta için eş zamanlı yapılan Strain Elastografi ile elde edilen strain ratio değerleri de 
kaydedilerek sırası ile değerlendirildi.

Tüm istatistiksel analizler için IBM SPSS sürüm 22 kullanılmıştır.Verilerin dağılımını analiz etmek için 
Tek Örnek Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Strain ratio değerleri ve Hidatik kist tipleri ara-
sındaki korelasyonları hesaplamak için Spearman’ın rho korelasyon katsayısı kullanıldı. Anlamlılık 
düzeyi p <0.05 olarak belirlendi.

SONUÇLAR: Real-time Strain Elastografi metodu ile elde edilen strain ratio değerleri ile DSÖ kist 
hidatik sınıflamasına göre kistlerin tipleri analiz edilerek her bir tip için strain ratio değerlerinin or-
talamaları elde edildi. 25 olgunun hiçbirinde tip 4 ve tip 5 hidatik kiste rastlanmadı. Tüm hastalarda 
en sık olarak tip 1 ve tip 2 hidatik kistler bulunmaktaydı.

TARTIŞMA: Kist hidatik olgularının preoperatif değerlendirilmesinde ultrasonografi ile eş zamanlı 
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Strain Elastografi metodu uygulanabilmekte, yanısıra bu metod ile elde edilen strain ratio değerleri 
kistleri tiplendirmede fayda sağlayarak tanısal doğruluğu arttırabilmektedir. Non-invaziv ve radyas-
yon içermeyen bu metod ile kist hidatik olgu yöntemi ve DSÖ sınıflamasındaki tipleme başarısının 
artabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, Real-Time Strain Elastografi, ultrasonografi,preoperatif ultrason, 
DSÖ kist hidatik evreleme

Resim 1.

Preoperatif ultrasonografide karaciğer sol lobda yerleşimli DSÖ’ye göre tip1 hidatik kist izlenmek-
tedir.

Resim 2

Ultrasonografi ile eş zamanlı Real-time Strain Elastografi metodunda, karaciğer parankimi ve 
hidatik kist içerisinden ölçümler yapılarak strain ratio değeri elde edilmiştir.
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S-029

Akciğer Tutulumu Olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
Olan Hastalarda Transaminaz Yüksekliğinin Prognozla 

İlişkisi

Halil İbrahim Yakar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Tokat

AMAÇ: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Bunyaviridea ailesinden Nairovirüs’le insanlara özel-
likle Hyalomma cinsi kene türleri aracılığıyla bulaşan ve mortal seyredebilen önemli bir zoonotik 
hastalıktır. KKKA birçok organı tutabilmektedir. Çalışmamızda merkezimizde KKKA tanısı konulan 
hastaların radyolojik olarak akciğer tutulumunun karaciğer transaminaz yüksekliği ile prognostik 
ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

MATERYAL-METOD: 2016-2020 yılları arasında kesin tanısı PCR ile konulmuş ve hastanemizde hos-
pitalize edilerek tedavi altına alınan hastalardan radyolojik, laboratuar ve klinik kayıtları, prognoz-
ları eksiksiz olan toplam 276 KKKA vakası retrospektif olarak incelenerek çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların başvuru anındaki klinik, laboratuar ve demografik özellikleri takip ve tedavi esnasında 
mevcut olan pulmoner bulguları araştırıldı. İstatiksel analizler, SPSS versiyon 20.0 kullanılarak ger-
çekleştirildi. P değeri <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmamıza yaş ortalaması 49,3±19,3 olan toplam 276 hasta (183 (%66,3) erkek ve 
93 (%33,7) kadın) dahil edildi. Toplam 79 (%28,6) hastada radyolojik olarak akciğer tutulumu bul-
gusu vardı. Transaminaz yüksekliği 238 (%86,2) hastada görüldü. Akciğer tutulumu olan hastalarda 
transaminaz yüksekliği, akciğer tutulumu olmayanlara göre anlamlı daha yüksek bulundu (sırasıyla 
74 (%93,7), 164 (%83,2), p= 0,02) Yaş gruplarına göre hastalar 40 yaş altı, 40-60 yaş ve 60 yaş üstü 
olarak gruplandırıldığında transaminaz yüksekliğinin gruplar arasında benzer olduğu bulundu (sıra-
sıyla 70 (%29,5), 83 (%35,0), 84 (%35,4) p=0,66)). Akciğer tutulumu ile birlikte transaminaz yüksek-
liği olan 74 hastanın 19’ u (% 25,6) öldü. Bunun aksine akciğer tutulumu olduğu halde transaminaz 
yüksekliği olmayan (n=5, % 6,3) ve akciğer tutulumu olmayan hastalarda (n=197) hiç ölüm olmadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: KKKA, yaygın kanamaya eğilim, akciğer tutulumu ve karaciğer fonksiyonla-
rında bozulma nedeniyle mortal seyredebilen akut viral bir hastalıktır. Bu çalışma, akciğer tutulumu 
ve transaminaz yüksekliğinin birlikte olduğu vakaların mortalite açısından daha yakın takip edilme-
si gerektiğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Akciğer Tutulumu, Transaminaz Yüksekliği
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Tablo 1

Transaminaz Yüksekliği ve Akciğer Tutulumu İlişkisi
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S-030

Karaciğer Biyopsisi Sonrası İstirahat Pozisyonunun İşlem 
Sonrası Ağrı ve Komplikasyonlar Üzerine Etkisi

Hasan Yılmaz (0000-0003-1850-8825)

Kocaeli Üniversitesi,Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ: Perkütanöz karaciğer biyopsisi (PKB) gelişen non invaziv tanı yöntemlerine rağmen halen 
karaciğer patolojilerinin aydınlatılmasında altın standart tanı yöntemi olmaya devam etmektedir. 
Gastroenteroloji kliniklerinde PKB sonrası geleneksel olarak hastalar kanama ve safra kaçağı gibi 
komplikasyonların daha az olacağı ön görüsü ile sağ yan pozisyonda bir kum torbası üzerine yatırı-
larak gözlenmektedirler. Bu çalışmanın amacı non alkolik karaciğer yağlanması ile PKB uygulanan 
hastalarda biyopsi sonrası üç farklı istirahat pozisyonu arasında ağrı, komplikasyonlar ve işlemin 
tolere edilebilirliğini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM: 1 Haziran 2020 – 15 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji 
Kliniği’ne steatohepatit öntanısı ile karaciğer biyopsisine refere edilen 33 hasta çalışmaya dahil 
edildi. PKB tek operatör tarafından (HY) işlem öncesi USG ile biyopsi bölgesi işaretlenerek gerçek-
leştirildi. İşlem öncesi tüm hastalara 50 mg tramadol ve 15mg midazolam ile premedikasyon uygu-
landı. 5cc prilokain ile lokal anestezi uygulanarak 16G Menghini tip iğne ile biyopsi gerçekleştirildi. 
Biyopsi sonrası hastalar sağ yan (SYP, n=14) sırt üstü (SIP, n=9) ve serbest (SEP, n=10) pozisyonda 4 
saat gözleme alındılar. Gözlem süresince görsel analog skala (visiual analog scale -VAS) ile ağrı sevi-
yeleri ölçüldü, komplikasyonlar açısından takip edildiler. İşlem sonrası hemogram ve kontrol batın 
ultrasonografisi gerçekleştirilen hastalar ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildiler.
BULGULAR: Analizler sonrası 30.dk 2. saat ve 4.saat VAS ağrı skorları açısından SYP, SIP ve SEP grup-
ları arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0. 59 p=0.44, p=0.51)
Hastaların (29/33) %88’inde tek iğne girişi ile biyopsi alınırken (4/33) %12’sinde iki ve daha fazla 
iğne girişi gerekli oldu.Toplamda hastaların (23/33) %72’si tıbbi gereklilik halinde tekrar karaciğer 
biyopsisi yaptırmaya istekli olduklarını bildirdiler fakat gruplar arasında fark saptanmadı. Gözlem 
süresinde diledikleri pozisyonda istirahat etmelerine izin verilen (SEP) hastaların %88’inin gözlem 
süresinin çoğunluğunda sırt üstü pozisyonda kaldıkları tespit edildi. PKB öncesi USG ile belirlenen 
cilt karaciğer kapsül arası mesafe ile ağrı skolarları arasında ilişki tespit edilmedi. Biyopsi sonrasın-
da premedikasyona rağmen hastaların (7/33) %21’inde ek ağrı kesici ihtiyacı oldu ve 1gr intravenöz 
parasetamol yada ek 50mg tramadol ile analjezi sağlandı. Bir hastada ek ağrı kesiciye rağmen ağ-
rının gerilememesi üzerine hospitalize edilerek izlendi. Batın BT’de kanama safra kaçağı peritonit 
bulgusu izlenmedi. Grupların tamamında majör komplikasyon görülmedi.
SONUÇ: Karaciğer biyopsisi sonrası gözlem sırasında hastaların sağ yan,sırt üstü, serbest olarak 
gözlenmeleri arasında ağrı ve majör komplikasyonlar açısından fark yoktur. Hastalar istirahat pozis-
yonda serbest bırakıldıklarında sağ yan pozisyon yerine sırt üstü pozisyonda istirahat etmeyi tercih 
etmektedirler.Cilt karaciğer kapsül arası mesafesi uzun olan obez bireylerde ağrı skoları açısından 
ve işlemin tolere edilebilirliği açısından fark tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Karaciğer biyopsisi, Komplikasyon, Ağrı
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Figür1: 30.dk Ağrı Skorları

Figür2:VAS 4. Saat Ağrı Skorları

Figür3: VAS 2. Saat Ağrı Skorları
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S-031

Kronik B Ve C Hepatitli Gebelerde Oksidatif Stresin 
Değerlendirilmesi

Mustafa Akar1 (0000-0002-5589-2849), Gülden Başkol2, Figen Narin2, 
Mehmet Yücesoy3

1T.C. SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Bursa
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD

3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

AMAÇ: Hepatit B ve C virüsleri kronik hepatit ve hepatoselüler karsinomun en önemli iki nedenidir. 
Deneysel çalışmalar kronik viral hepatitde (KVH) karaciğer hasarının oluşumunda konağa ve virüse 
ait faktörlerin sorumlu olabileceğini göstermiştir. Oksidatif stresin KVH, gebelik diabeti (GD), gebeliğe 
bağlı hipertansiyon (GBH) ve preeklampsi gibi birçok hastalığın patogenezinde rol oynadığı ileriye 
sürülmüştür. Bu çalışmada, kronik B ve C hepatitli gebelerde oksidatif stresin artıp artmadığını araştır-
mayı amaçladık. Bu amaçla, antioksidan [süperoksit dismutaz (SOD), paraoksanaz (PON) ve glutatyon 
peroksidaz (GSH-Px)] ve oksidatif stres [8-Hidroksideoksiguanozin (8-OHdG), malondialdehit (MDA), 
ksantin oksidaz (XO), ileri oksidasyon protein ürünleri (AOPP), nitrik oksit (NO) ve tiyol] parametre 
düzeylerini araştırdık.
HASTALAR VE YÖNTEM: Çalışmaya son trimestirdeki 20 kronik hepatit B’li (KHB), 20 kronik hepatit 
C’li (KHC) ve 20 sağlıklı gebe dahil edildi. Tiyol, XO, GSH-Px, PON, MDA ve AOPP düzeyleri spektrofo-
tometrik, NO, SOD ve 8-OHdG düzeyleri ise elisa metodu ile ölçüldü.
BULGULAR: Oksidatif stres belirteçleri olan AOPP ve XO düzeyleri KHB ve KHC’li gebe hastalarda sağ-
lıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). NO ve tiyol düzeyleri KHB ve KHC’li grup-
larda kontrollere göre anlamlı olarak daha düşüktü (NO için p<0.05, tiyol için p<0.001). Bu düşüklük 
NO ile AOPP ve tiyol ile XO arasında olan negatif korelasyonla ilgili olabilir. Antioksidan belirteçlerden 
PON ve GSH-Px düzeyleri KHB ve KHC’li gebe hastalarda sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha 
düşüktü (p<0.001). SOD düzeyleri KHB ve KHC’li gebe hastalarda sağlıklı kontrollere göre daha dü-
şüktü, fakat fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.76). MDA ve 8-OHdG değerlerinde KHB’li ve 
KHC’li gebe hastalar ve sağlıklı kontroller arasında anlamlı fark yoktu (MDA için p=0.42, 8-OHdG için 
p>0.05). XO, MDA, 8-OHdG ve NO değerleri KHB’li grupta KHC’li gruba göre daha yüksekti, fakat fark 
istatistiksel olarak anlamlı değildi (XO ve 8-OHdG için p>0.05, MDA için p=0.42, NO için p=0.16). Tiyol 
ise KHB’li grupta KHC’li gruba göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.001). Antioksidan belirteçler 
olan PON ve GSH-Px değerleri KHB’li grupta KHC’li gruba göre daha düşüktü, fakat fark istatistiksel 
olarak anlamlı değildi (PON için p=0.59, GSH-Px için p=0.91). Bu sonuçlar KHB infeksiyonunda oksida-
tif stresin KHC’ye göre daha yüksek olduğu düşündürmektedir.
SONUÇ: Bu çalışmada hepatit B ve hepatit C ile infekte gebelerde oksidatif stresin sağlıklı gebele-
re göre anlamlı şekilde arttığı tespit edildi. Artmış oksidatif stresin GD, GBH ve preeklampsinin de 
patogenezinde rol oynadığı bilindiğinden, hepatit B ve hepatit C ile infekte gebelerin GD, GBH ve 
preeklampsi açısından daha yakından takip edilmesi ve konu ile ilgili daha ileri çalışmaların yapılması 
uygun olur kanısındayız.



99

25-26 Eylül 2020
ONLINE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

4. Gastroenteroloji Günleri
Sözlü Sunumlar

Anahtar Kelimeler: Antioksidan aktivite, gebelik, kronik hepatit B, kronik hepatit C, oksidatif stres.
KHB’li ve kontrol grubunun oksidatif stres-antioksidan parametre özellikleri

Oksidatif stres-antioksidan
parametreler

Kr.B Hepatitli grup
(n: 20)

Kontrol grubu
(n: 20) p

AOPP (µmol/L) (x ± ss) 211.6±31 122.7±30 <0.001
XO*(%25-75) (U/mL) 5.4 (3.9-7.7) 3.2 (3.0-3.5) <0.001
NO (µmol/L) (x ± ss) 4.7±2.5 6.4±2.0 0.02
TİYOL (µmol/L) (x ± ss) 198.2±98.6 556.4±258.5 <0.001
PON (U/L) (x ± ss) 66.8±41.3 138.4±44.0 <0.001
SOD (U/mL) (x ± ss) 0.91±0.4 0.95±0.4 0.76
GSH-Px (U/mL) (x ± ss) 175.3±26.0 223.9±29.6 <0.001
MDA (µmol/L) (x ± ss) 0.80±0.04 0.80±0.07 0.42
8-OHdG (ng/mL) (x ± ss) 0.88±0.09 0.90±0.04 0.81
*: Nonparametrik test uygulandığı için ortanca değerler (%25-75) alınmıştır.

KHC’li ve kontrol grubunun oksidatif stres-antioksidan parametre özellikleri

Oksidatif stres-antioksidan
parametreler

Kr.C Hepatitli grup
(n: 20)

Kontrol grubu
(n: 20) p

AOPP (µmol/L) (x ± ss) 249.6±50.7 122.7±30 <0.001
XO*(%25-75) (U/mL) 4.0 (3.7-4.5) 3.2 (3.0-3.5) <0.001
NO (µmol/L) (x ± ss) 3.9±2.2 6.4±2.0 0.01
TİYOL (µmol/L) (x ± ss) 336.3±116.2 556.4±258.5 <0.001
PON (U/L) (x ± ss) 90.1±34.3 138.4±44.0 <0.001
SOD (U/mL) (x ± ss) 0.86±0.38 0.95±0.4 0.76
GSH-Px (U/mL) (x ± ss) 189.2±25.0 223.9±29.6 <0.001
MDA (µmol/L) (x ± ss) 0.78±0.09 0.80±0.07 0.42
8-OHdG (ng/mL) (x ± ss) 0.88±0.08 0.90±0.04 0.81
*: Nonparametrik test uygulandığı için median değerler (%25-75) alınmıştır.

KHB ve KHC’li grubun oksidatif stres-antioksidan parametre özellikleri

Oksidatif stres-antioksidan
parametreler

B Hepatitli grup
(n: 20)

C Hepatitli grup
(n: 20) p

AOPP (µmol/L) (x ± ss) 211.6±31 249.6±50.7 0.07
XO*(%25-75) (U/mL) 5.4 (3.9-7.7) 4.0 (3.7-4.5) 0.07
NO (µmol/L) (x ± ss) 4.7±2.5 3.9±2.2 0.16
TİYOL (µmol/L) (x ± ss) 198.2±98.6 336.3±116.2 <0.001
PON (U/L) (x ± ss) 66.8±41.3 90.1±34.3 0.59
SOD (U/mL) (x ± ss) 0.91±0.4 0.86±0.38 0.73
GSH-Px (U/mL) (x ± ss) 175.3±26.0 189.2±25.0 0.91
MDA (µmol/L) (x ± ss) 0.80±0.04 0.78±0.09 0.42
8-OHdG (ng/mL) (x ± ss) 0.88±0.09 0.88±0.08 0.93
*: Nonparametrik test uygulandığı için median değerler (%25-75) alınmıştır.



100

25-26 Eylül 2020
ONLINE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

4. Gastroenteroloji Günleri
Sözlü Sunumlar

S-032

Kliniğimizde Tenofovir Alafenamid Fumarat Deneyimi

Pınar Gökçen (0000-0002-6742-6976), Gupse Adalı (0000-0003-2157-0304),  
Oğuzhan Öztürk (0000-0002-7718-8684), Hamdi Levent Doğanay (0000-0002-2263-6689), 

Kamil Özdil (0000-0003-2556-3064)

SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Kronik Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu tedavisinde yada immunsupresif tedavi alan hasta-
larda HBV reaktivasyonunu önlemek için birinci basamak tedavide tercih edilen güçlü bariyer etkili 
antiviral ajanlar; entekavir (ETV), tenofovir disoproksilfumarat (TDF) ve tenofovir alafenamidfumarat 
(TAF)’dır.1 TAF; özellikle böbrek ve kemik fonksiyonlarını koruması ve yüksek oranlarda alaninaminot-
ransferaz (ALT) normalizasyonu sağlamasıyla TDF’ye üstün olduğunu belirten yayınlar mevcuttur.2,3 
Çalışmamızda, kliniğimizde takip edilen hastalarda TAF tedavisi endikasyonlarını, klinik ve laboratuar 
parametrelere kısa süreli izlemde etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya TAF dışındaki antiviral ajanlarla tedavi edilen ve Şubat 2019- Haziran 
2020 tarihleri arasında endikasyon dahilinde TAF tedavisine geçilen 40 kronik HBV enfeksiyonlu hasta 
dahil edildi. TAF tedavisinin başlangıcında demografik veriler, önceki antiviral ilaç seçimi ve süresi, TAF 
tedavisine geçiş endikasyonları retrospektif olarak incelendi. TAF tedavisinin başlangıcında ve tedavi 
süresince kreatinin, glomerüler filtrasyon hızı, fosfor, spot idrarda kreatinin ve protein, idrarda prote-
in ve kreatinin oranı, ALT düzeyleri ve kemik mineral dansite bulguları kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 40 hastanın yaş ortalaması 60.1 ± 8.1yıl olup 22’si (%55) kadındı. Kadın 
hastaların 17’si (%47,2) menopozda olup ortalama menopoz yaşı 45.2 ± 3.4yıl idi. Hastaların 8 (%20) 
‘inde diyabetes mellitus ve 18 ‘inde (%45) karaciğer sirozu mevcuttu. 12 hastaya (%30) karaciğer nakli 
yapılmıştı. TAF öncesi antiviral süresi ortalama 49.2 ± 31.9 ay olup en çok tercih edilen antiviral ajan 
TDF idi (%67.5). TAF tedavisine geçmenin en sık endikasyonu osteoporoz (%52.5) ve TAF kullanım 
süresi ortalama 8.38 ± 1.10 ay saptandı (Tablo-1).
TAF tedavisinin başlangıç anında ve tedavinin üçüncü ve altıncı aylarında kreatinin, glomerüler filt-
rasyon hızı, parathormon, fosfor, spot idrarda kreatinin ve protein düzeylerinde istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmadı. ALT düzeyleri başlangıç, üçüncü ve altıncı aylarda sırasıyla 25.39 ± 20.08, 
19.94 ± 15.93, 18.24 ± 14.42 olup azalma istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p=0.011) (Tablo-2). 
Karaciğer transplantlı hastalar transplant olmamış hastalar ile karşılaştırıldığında takip süresi boyunca 
renal laboratuar parametreleri arasında anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: HBV tedavisinde kullanılan ilaçlarla viral replikasyon baskılanmakla birlikte HBsAg kaybı 
birçok hastada sağlanamamaktadır. Tedavinin ömür boyu devam ettiği bu hastalar ilaç yan etkile-
ri bakımından iyi analiz edilmelidir. Çalışmamızda TAF‘ın renal parametreler üzerine olumlu bir etki 
göstermesinin; çalışma süresinin kısa ve hasta sayısının az olması ile açıklanabileceği düşünülmekte-
dir. Ayrıca ortalama TAF kullanım süresi, kemik mineral dansitesindeki değişikleri değerlendirmeye 
yetecek kadar uzun değildir. ALT düzeylerinde ise kısa sürede bile TAF tedavisi ile anlamlı azalma 
görülmüştür. TAF tedavisine geçilen hastalarda renal, kemik dansitesi ve biyokimyasal parametrele-
rindeki beklenen pozitif etkilerin elde edilmesi için daha uzun dönem takip süresi gerektiği kanaatine 
varılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: entekavir,glomerüler filtrasyon hızı, hepatit B, osteoporoz, tenofovir alafenamid 
fumarat, tenofovir disoproksil fumarat

Tablo-1. TAF tedavisi başlanan hastaların demografik ve klinik özellikleri

Parametre Değer
Hasta sayısı, n 40
Yaş (yıl) ± SD 60.15 ± 8.15
Cinsiyet, kadın n (%) 22 (55)
Vücut kitle indeksi ± SD 28.81 ± 6.34
Sigara kullanımı, n (%) 9 (30)
Alkol kullanımı, n (%) 2 (6.7)
Diyabetes mellitus, n (%) 8 (20)
Karaciğer sirozu, n (%) 18 (45)
Karaciğer nakli, n (%) 12 (30)
İmmunsupresyon, n (%) 19 (47.5)
PPI kullanımı, n (%) 23 (57.5)
Kadınlarda
Doğum sayısı ± SD 2.55 ± 1.70
Menopoz varlığı, n (%) 17 (47.2)
Menopoz yaşı (yıl) ± SD 45.25 ± 3.47
TAF öncesi antiviral seçimi, n (%)
yok 2 (5)
TDF 27 (67.5)
ETV 8 (20)
LAM 3 (7.5)
TAF öncesi antiviral süresi (ay) ± SD 49.21 ± 31.99
TAF’a geçme nedeni
Osteoporoz 21 (52.5)
E-GFR düşüklüğü 16 (40)
İmmunsupresyon 3 (7.5)
TAF kullanım süresi (ay) ± SD 8.38 ± 1.10

E-GFR: Glomerüler filtrasyon hızı; ETV: entekavir; LAM: lamivudin; SD: standart sapma; PPI: pro-
ton pompa inhibitörü; TAF: tenofovir alafenamid fumarat; TDF: tenofovir disoproksil fumarat

Tablo-2. TAF tedavisi altında laboratuar verilerdeki değişimler

TAF süresi
Laboratuar veriler 0.ay 3.ay 6.ay p değeri
Kreatinin mg/dl ± SD 1.48 ± 0.62 1.41 ± 0.61 1.43 ± 0.63 0.529
E-GFR ± SD 55.70 ± 26.09 60.09 ± 26.87 55.68 ± 23.86 0.053
ALT U/L ± SD 25.39 ± 20.08 19.94 ± 15.93 18.24 ± 14.42 0.011
Spot idrarda protein mg/dl ± SD 215.67 ± 334.19 16.33 ± 12.06 15.67 ± 9.71 0.223
Spot idrarda kreatinin mg/dl ±SD 102.77 ± 51.22 138.24 ± 84.10 110.0 ± 26.87 NA
Spot idrar protein/ kreatinin oranı mg/g ±SD 646.40±1238.06 188.0±220.61 195.00±91.92 NA
Parathormon pg/mL ± SD 92.51 ± 60.96 67.40 ± 55.69 168.50 ±78.49 NA
Fosfor mg/dl ± SD 3.48 ± 0.85 3.48 ± 0.94 3.25 ± 0.66 0.497
DEXA
Lomber T skor ± SD -2.5 ± 1.10 NA NA NA
Femur T skor ± SD -1,41 ± 1.21 NA NA NA
ALT: Alanin aminotransferaz; DEXA: Dual Energy X-Ray Absorbsiyometri; E-GFR: Glomerüler filt-

rasyon hızı; SD: standart sapma; TAF: tenofovir alafenamid fumarat; Normal idrar protein kreati-
nin oranı 200 mg/g(4)
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S-033

Gebeliğin İntrahepatik Kolestazında Maternal ve 
Perinatal Sonuçların Değerlendirilmesi

Zeynep Soyman (0000-0002-2678-8989)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, 
İstanbul

GİRİŞ: Gebeliğin intrahepatik kolestazı (GİK) genellikle gebeliğin 3. trimesterinde ortaya çıkan ve 
nadir görülen bir karaciğer hastalığıdır. Etiyolojisi net olarak bilinmemektedir. Sonraki gebelikte 
tekrarlama riski %45-70 arasında değişmektedir. Maternal prognoz iyi olmasına rağmen fetal mor-
talite ve morbidite artmaktadır. Çalışmamızda GİK tanısı alan olguların maternal ve perinatal so-
nuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2017-Ağustos 2019 tarihleri arasında kliniği-
mizde antenatal takibi yapılan ve GİK tanısı alan 61 olgu dahil edildi. Maternal yaş, kolestaz öyküsü, 
tanıda ve doğumdaki gebelik haftası, doğum şekli, antenatal komplikasyonlar, laboratuvar sonuç-
ları, yenidoğan sonuçları (kilo, apgar vs.), yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı ve perinatal mortalite 
verileri kullanıldı. Gebeliğe bağlı kolestaz tanı kriterleri: gebeliğin ikinci veya üçüncü trimesterinde 
kolestaz ve kaşıntının olması, total safra asitlerinin >10 μmol/L olması, kaşıntı ve sarılık yapan diğer 
etiyolojilerin dışlanmış olması olarak tanımlandı. İstatistiksel analizler SPSS 26.0 versiyon kullanı-
larak yapıldı.

BULGULAR: Olguların ortalama yaşı 29.3 ± 5.6 idi. Obstetrik kolestazın ortalama tanı haftası 35.14 ± 
3.28 hafta olarak bulundu. Doğumdaki gebelik haftası 36.80 ± 1.76 idi. Ellisekiz olguda tekil gebelik, 
3 (%4.9) olguda ikiz gebelik mevcuttu. Önceki gebelikte kolestaz öyküsü %8.2 oranında bulundu. 
GİK tanısına ek olarak dokuz (%14.8) gebede preeklampsi, 6 (%9.8) gebede gestasyonel diyabet ve 
2 (%3.3) gebede intrauterin gelişme geriliği eşlik etmekteydi. Preterm doğum oranı %50.8 (n=31) 
idi. Gebelerin %70.5’inin sezaryen ile doğum yaptığı, %29.5’inin vajinal yol ile doğum yaptığı tespit 
edildi. En sık görülen sezaryen endikasyonu %34.8 (n=15) oranıyla ağrılı mükerrer sezaryen, ikinci 
sık görülen endikasyon %16.2 (n=7) oranıyla fetal distress idi. Yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı %9.3 
(n=6) olarak bulundu. Perinatal mortalite %1.6 (n=1) olarak tespit edildi.

TARTIŞMA: GİK’te gestasyonel diyabet, preeklampsi, preterm doğum, fetal distress ve ani intra-
uterin fetal ölüm gibi riskler artmaktadır. GİK tanılı hastaların yönetiminde görüş birliği yoktur. 
Maternal semptomları azaltmak için farmakolojik tedavi kullanılabilir, en sık tercih edilen ajan ur-
sodeoksikolik asittir. Kardiyotokografi, doppler ile uteroplasental fonksiyonların değerlendirilmesi, 
ultrasonografi ile amniyon sıvı ölçümü ve fetal büyümenin değerlendirilmesi düzenli ve yeterli bir 
şekilde yapılmalıdır. GİK’te erken tanı konulmasının yanı sıra antenatal dönemde yakın fetal ve 
maternal izlem olumsuz sonuçların azaltılması bakımından önem taşımaktadır. Bu hastalarda uzun 
dönemde safra taşı, pankreatit, siroz veya hepatobiliyer hastalıkların gelişme riskinin arttığını gös-
teren çalışmalar olduğu için doğum sonrası izleme devam edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, intrahepatik kolestaz, maternal sonuçlar, perinatal sonuçlar
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S-034

Hepatoselüler Karsinomda Makrovasküler İnvazyon 
Varlığı Karaciğer Nakli İçin Kontrendikasyon mu?

Hikmet Aktaş

Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ: Ekstrahepatik metastaz ve makrovasküler invazyon (MVİ) varlığı, hepatoselüler karsinom 
(HSK) hastalarında karaciğer nakli için mutlak kontrendikasyon kabul edilmektedir. Ancak son dö-
nemde literatürde özellikle portal ven tümör trombüsü olan hastalarla ilgili iyimser sonuçlar bil-
dirlmektedir. Bizim çalışmamızda, HSK nedeniyle nakil yapılan ancak postoperatif patolojik bulgu 
olarak MVİ tespit edilen hastaların sonuçları değerlendirildi.

METOT/HASTALAR: 2012 Mart- 2020 Şubat arası dönemde kliniğimizde toplam 872 karaciğer nakli 
yapıldı. Bu hastalardan 177’inde nakil endikasyonu HSK idi (%20,2). Bu hastaların verileri retros-
pektif incelendi ve preoperatif radyolojik değerlendirmede herhangi bir bulgu tespit edilmemiş 
ancak patolojik piyeste MVI tespit edilen 9 hastanın verileri, nüks durumları ve mortalite oranları 
incelendi.

BULGULAR: Hastalardan 106’sı Milan içi (%59,8) iken, 71 hasta Milan Dışı (%40,2) idi. Nüks oranı 
%14,6 (26 hasta) idi. Milan dışı olup nakil yapılan grupta nüks oranı %29,5 (21/71) iken Milan içi 
grupta oran sadece %4,7 (5/106) idi. Toplam sağkalım oranı %70 idi (53/177).

MVİ tespit edilen 9 hastanın ikisinde portal ven trombüsü malign iken diğer 7 hastada intrahe-
patik major hepatik ven ve portal ven invazyonu mevcuttu. Hastaların 6’sı erkek ve 3’ü kadın idi 
(E/K:%66,6/%33,4). Ortalama yaş 53,7 idi.

MVİ olan hastaların ortalama takip süresi 42 ay idi. 4 hastada nüks tespit edildi (%44,4). Sadece 
1 hasta nakil sonrası 36.ayında nükse bağlı olarak kaybedildi. Bu grupta sağkalım oranı %88,8 idi.

SONUÇ: Son iki dekadda, HSK hastalarında nakil endikasyon kriterlerinin genişletilmesi sonucu 
elde edilen sonuçlar yüz güldürücüdür. MVİ varlığı halen genel olarak karaciğer nakli için kontren-
dikasyon kabul edilse de literatürde bildirilen ve bizim vakalarımızda ortaya çıkan nüks ve mortalite 
oranları ile nakil dışı onkolojik tedavi alan hastaların sonuçları ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak 
iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Sözkonusu MVİ kriterinin preoperatif tespit edildiğinde red edilmesinden doğal sonucu olarak 
incelenen hasta sayısı sınırlıdır ve etkin bir istatistiki değerlendirme yapılmasını engellemektedir. 
Ancak, sonuçlar özellikle Milan Dışı grupla karşılaştrıldığında MVİ varlığının kontrendikasyon kriteri 
olarak yeniden gözden geçirilmesini gerektirdiğini düşündürtmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatoselüler karsinom, Karaciğer nakli, Makrovasküler invazyon
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S-035

Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesine Varis Dışı 
Üst Gastrointestinal Sistem Kanama Tanısı İle Yatan 

Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Burhan Sami Kalın1 (0000-0003-2624-6175), İhsan Solmaz2 (0000-0002-6624-8063)
1SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi

2Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

AMAÇ: Gastrointestinal sistem kanaması, yoğun bakım hastaları için önemli morbidite ve mortalite 
sebebidir. Özellikle yeni nesil oral ve intravenöz anti-koagulan ve anti-agregan ilaçların kullanımının 
artış göstermesi ile yoğun bakımlarda sık olarak gastrointestinal sistem kanama takibi yapılmakta-
dır. Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesine üst gastrointestinal sistem kanama tanısı ile yatırılan 
hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM: Ağustos 2019-Ağustos 2020 tarihleri arasında, üst gastrointestinal sistem kanaması tanı-
sı ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde takip 
edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait veriler hasta dosyaları ve hastane 
bilgi yönetim sistemindeki kayıtlı epikriz ve laboratuvar sonuçlarından elde edildi.

BULGULAR: Çalışmaya 38 hasta dahil edildi. Hastaların 24(%63.2)’ ü erkek idi. Yaş ortalaması 62±17 
yıl idi. Mortalite oranı %0’ idi. Medyan yatış süresi 5[4-6] gün idi. Hastaların 13(%34.2)’ ünde ko-
roner arter hastalığı, 10(%26.3)’ unda hipertansiyon, 2(%5.3)’ sinde hemodiyaliz gerektirmeyen 
kronik böbrek yetmezliği, 4(%10.5)’ ünde geçirilmiş serebrovasküler hastalık, 5(%13.2)’inde diya-
betes mellitus, 3(%7.9)’ ünde konjestif kalp yetmezliği, 3(%7.9)’ ünde kronik obstriktif akciğer has-
talığı, 2(%5.3)’ sinde malignite öyküsü vardı. Hastaların yoğun bakım ünitesine kabulünde; ortala-
ma arter basıncı 80±12 mmHg, ortalama nabız 86±14 /dk idi. Hastaların yoğun bakıma kabulünde 
ortalama hemoglobin değeri 8.1±1.6 g/dL, hastaneden taburculuğu sırasında hemoglobin değeri 
9.6±0.9 gr/dL idi. Hastaların 26(%68.4)’ sında oral anti-koagulan ve/veya anti-agregan ilaç kullanım 
öyküsü vardı. 12(%31.6) hasta non-steroidal anti-inflamatuar ajan, 10(%26.3) hasta asetilsalisilik 
asit, 9(%23.7) hasta klopidogrel, 2(%5.3) hasta rivaroksaban, 2(%5.3) hasta edoxaban, 1(%2.6) 
hasta tikagrelor ve 1(%2.6) hasta kumadin kullanmakta idi. Endoskopik olarak 9(%23.7) hastada 
forrest 1b, 11(%28.9) hastada forrest 2a, 1(%2.6) hastada forrest 2b, 2(%5.3) hastada forrest 2c ve 
15(%39.4) hastada forrest 3 bulgusu saptandı. Hastaların medyan Rockall skoru 4.5[3-7], medyan 
Glasgow-Blatchford skoru 12[11-13] idi. Hastaların 34(%89.4)’ üne eritrosit süspansiyonu replas-
manı yapıldı. Totalde 97 ünite eritrosit süspansiyonu replase edildi. Hastaların hiçbirinde servis ve 
yoğun bakım takiplerinde yeniden kanama durumu gözlenmedi.

SONUÇ: Üst gastrointestinal sistem kanama vakalarının büyük çoğunluğunda NSAİİ, asetilsalisilik 
asit, yeni oral antikoagulan, varfarin gibi anti-agregan ve/veya anti-koagulan kullanımını tesbit et-
tik. Mevcut ajanların kullanım oranlarının azaltılması ile olası vakaların azalacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: üst gastrointestinal sistem kanaması, endoskopi, kritik hasta, anti-agregan 
ilaçlar, anti-koagulan ilaçlar
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S-036

COVID 19 Tanısı ile İzlenen Hastaların Gastrointestinal 
Semptomlarının Değerlendirilmesi: 

Tek Merkez Deneyimi

Dilek Güller1, Alper Gündüz3, Nafiye Urgancı1, Nazan Dalgıç2, Ayşe Merve Usta2, 
İlyas Dökmetaş3

1SBÜ Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Kliniği
2SBÜ  Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği

3SBÜ Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniği

AMAÇ: Koronovirüs hastalığı dünyadaki bilinen adıyla COVID 19 aralık 2019 yılında Çin’in Wuhan 
eyaletinde saptanmış, hızlıca tüm dünyaya yayılmıştır. Hastalığın seyri ve ölümler tüm dünyada art-
maktadır. Bu noktada hastalığın karakterini anlamak önemlidir. COVID 19 solunumu yolu patojeni 
olarak tanımlanmış olmakla birlikte yapılan çalışmalarda sadece gastrointestinal sistem tutulumu 
olan vakalarda bildirilmiştir. Bu çalışmada hastanemiz enfeksiyon ve çocuk enfeksiyon kliniğinde 
COVİD 19 tanısı ile takip edilen hastaların gastrointestinal sistem tutulumu değerlendirilmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Bu çalışma retrospektif olarak Nisan-Haziran 2020 tarihleri arasında CO-
VİD 19 tanısı ile takip edilen 118 hastanın dermografik, klinik ve laboratuar verileri dosya verile-
rinden elde edilmiştir. Hastalık şiddet sınıflandırılması hafif, orta, ağır olarak değerlendirildi. ALT 
ve AST yükseklikleri için üst sınır 40, D dimer üst düzeyi 400 olarak alındı. İstatistiksel anlamlılık 
seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi.

BULGULAR: Nisan-Haziran 2020 tarihleri arasında, yaş ortalaması 36,7±27,9, toplam 118 (51 erkek, 
67 kadın) COVİD 19 tanılı hastanın verileri değerlendirildi. Çocuk hasta sayısı 51 (% 43), erişkin 
hasta sayısı 67 (%56) saptandı. Çocuk hastaların ek hastalık, HT, DM, KAH oranları erişkinlere göre 
istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (p<0,001). 18 yaş altı ve üstü hastaların hastalık derecesi sınıf-
lamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Çocukların hafif derecede hastalık oranı yüksek, 
orta ve ağır hastalık dereceleri düşüktü. Çocukların gastrointestinal semptomları, mide bulantısı, 
epigastrik hassasiyet, kas ağrısı, baş ağrısı, nefes almada zorluk semptom oranları erişkin hasta gru-
buna göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü. Hastalık şiddet sınıflaması ile AST ve ALT düzeyleri 
arasındaki ilişki değerlendirildiğinde her iki yaş grubunda da hastalığı hafif geçirenlerde Alt ve AST 
değerleri anlamlı düşük saptandı (p<0,001). Çocuk ve erişkin yaş gruplarının ALT ve AST yüksek-
likleri ile gis semptomları arasında anlamlı farklılık saptanmadı. D dimer değerleri incelendiğinde 
çocuk ve erişkin yaş grupları arasında, karaciğer enzim yüksekliği olanlar ile olmayanlar arasında 
anlamlı fark saptanmadı.

SONUÇ: COVİD 19 hastalığının ilk verilerinde gastrointestinal semptom sıklığı % 2-20 olarak bildi-
rilmiştir. İshal erişkin ve çocuklarda en sık karşılaşılan semptomdur. Gastrointestinal sistem bul-
guları pandeminin geç dönemlerinde erken dönemlere göre yükselme eğilimindedir. Bizim hasta 
grubumuz pandeminin Türkiye’deki erken dönem verileri olmakla birlikte, gis semptomları toplam 
olgularda % 20 iken, bunu çocuklarda % 2 olarak saptadık. Bu çalışmada tek merkez olarak verile-
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rimizi sunmak ve gastrointestinal sistem bulguları olan hastalarda da pandemi döneminde COVID 
19 açısından değerlendirilmesini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: COVID 19, gastrointestinal sistem, karaciğer enzim yüksekliği

COVID 19 hastaların demografik dağılımı
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S-037

Tümör Tomurcuklanmasının Pre-Operatif Biyopsi 
Örneklerinde Tanımlanması, Erken Evre (pN0) Kolon 
Kanserlerinde Yüksek Riskli Hastaları Belirlemek İçin 

Yararlı Bir Prognostik Belirteçtir

Mehmet Zengin1, Aydın Çifçi2

1Kırıkkale Üniversitesi, Patoloji Anabilim dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim dalı, Kırıkkale

AMAÇ: Kolon kanseri (KK) batı dünyasında en yaygın kanserlerden biridir ve hastaların yaklaşık 
üçte birinde erken evre (pN0) hastalık mevcuttur. KK’de prognoz tahmini TNM sistemi ile yapıl-
maktadır. Ancak, bu sistemde bile, klinik seyri bireysel olarak tahmin etmek zordur. Bu, hastaların 
yaklaşık% 20-30’unda 5 yıllık kötü prognoz görülen erken evre KK hastaları için de geçerlidir. Bu 
hasta popülasyonunda adjuvan kemoterapinin rutin kullanımı ve adjuvan tedavi için ideal hasta 
seçimi halen belirsizliğini korumaktadır. Bu nedenle, daha iyi bir klinik yönetim için ek prognostik 
belirteçlere ihtiyaç vardır.

Tümör tomurcuklanması (TT), invaziv cephede tek tek ve/veya 5’den az hücreden oluşan küçük 
gruplar halinde tümör hücrelerinin varlığı olarak tanımlanmaktadır. Birçok çalışma TT sayısındaki 
artışın kötü prognoz ile ilişkili olduğunu bildirmektedir. Ayrıca, Uluslararası Tümör Tomurcuklan-
ması Fikir Birliği Konferans Grubu TT’nin KK’de yüksek risk faktörlerine eklenmesini önermektedir. 
Ancak literatürde TT ile ilgili çalışmalar metodoloji açısından oldukça farklılık göstermektedir ve 
çok az sayıda çalışma sadece erken evre ve preoperatif biyopsiyi araştırmıştır. Bu çalışmada, TT›nin 
erken evre (pN0) KK›de tümör progresyonu üzerindeki prediktif etkisini araştırdık. Bu çalışmanın 
ayırt edici bir özelliği, oldukça homojen bir popülasyonu temsil etmesi ve standart bir metodoloji 
kullanmasıdır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma Kırıkkale Ünivesitesi Etik Kurulu tarafından onaylandı (2020.01.18). 
1997-2013 yılları arasında preoperatif biyopsi sonrası cerrahi yapılan seksen iki pN0 KK hastası 
çalışmaya dahil edildi. Değerlendirme için oldukça standart bir yöntem kullanıldı.

BULGULAR: Yüksek TT, kötü prognostik faktörlerle (lenfatik invazyon [p = 0.008], perinöral invaz-
yon [p = 0.041], ileri pT [p = 0.015], invaziv marj [p = 0.008] ve sınır tutulumu [p = 0.019 ]) anlamlı 
olarak ilişkili idi. Ayrıca, çalışmanın tekrarlanabilirliği (Κappa = 0.68 - 0.73), cut-off değerinin kul-
lanışlılığı (ROC = 0.746 [0.663 - 0.829]), ve TT değerleri arasındaki korelasyon ile ilgili analizler (r = 
0.613 - 0.696) tatmin ediciydi. Tek değişkenli analizde, yüksek TT’li hastalarda 5 yıllık sağkalım kötü 
idi (nükssüz sağkalım [RFS]:% 71, p <0.001; genel sağkalım [OS]:% 73, p = 0.004, lokal rekürrens 
[LR]: % 18, p = 0.032). Çok değişkenli analiz, yüksek TT’nin RFS (Hazard Ratio [HR]: 1.53 [1.14 - 
2.80], p = 0.015), OS (HR: 1.44 [1.17 - 2.75], p = 0.032), ve LR için (HR: 1.59 [1.05 - 2.76], p = 0.045) 
bağımsız bir kötü sağkalım parametresi olduğunu doğruladı.

SONUÇ: Verilerimiz, TT’nin erken evre (pN0) KK için preoperatif biyopsi örneklerinde değerli prog-
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nostik bilgiler sağladığını ve mevcut risk sınıflamasına TT eklenmesinin daha iyi hasta seçimine 
katkıda bulunacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tümör tomurcuklanması, kolon kanseri, erken evre (pN0), prognostik belir-
teçler.

Şekil 1

Şekil 1: Tümör tomurcuklanması (TT) sayımı için 
temsili örnekler En yüksek ve en düşük tomurcuklara 

sahip alanları belirlemek için tüm slaytları x10›luk 
lens kullanarak taradık. Görüş alanında ağırlıklı ola-
rak tümör tomurcukları içeren bir alan seçtik. Tümör 

tomurcukları seçilen görüntü alanının tüm sınırla-
rında mevcuttu. TT›yi (yıldız işaretleri) 10 yüksek 
büyütme alanında puanladık. Son olarak olguları 

yüksek TT (a - b - c) ve düşük TT (d - e - f) olarak iki 
gruba ayırdık.

Şekil 2

Şekil 2: TT için optimum kesme değeri AUC manuel 
yöntemle analiz edilmiştir. Kısaltmalar: TT: Tümör 

tomurcuklanması, ROC: Receiver Operating Charac-
teristic, AUC: ROC eğrilerinin altındaki alan.

Şekil 3

Şekil 3: TT için sağkalım ve rekürrens eğrileri Genel sağkalım (a), nükssüz sağkalım (b), lokal rekürrens (c) ve 
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uzak rekürrens (d) için Kaplan-Meier sağkalım eğrileri kullanıldı. P - değeri için anlamlılık düzeyi 0.05’tir.

Tablo 1
Biopsy
Low
BD High P-
BD value

Resection
Low
BD High
BD P- value

Age
< 72
≥ 72

0.432
15 (53) 24 (44)
13 (47) 30 (56)

0.135
15 (60) 24 (42)
10 (40) 33 (58)

Size
< 4 cm
≥ 4 cm

0.119
17 (60) 23 (42)
11 (40) 31 (58)

0.067
16 (64) 24 (42)
9 (36) 33 (58)

Gender
Female
Male

0.281
9 (32) 24 (44)
19 (68) 30 (56)

0.313
8 (32) 25 (43)
17 (68) 32 (57)

Lymphatic
invasion
No
Yes

0.008*
19 (67) 20 (37)
9 (33) 34 (63)

0.014*
17 (68) 22 (38)
8 (32) 35 (62)

Perineural
invasion
No
Yes

0.041*
17 (60) 20 (37)
11 (40) 34 (63)

0.022*
16 (64) 21 (36)
9 (36) 36 (64)

LIR
No
Yes

0.759
15 (53) 27 (50)
13 (47) 27 (50)

0.925
13 (52) 29 (51)
12 (48) 28 (49)

pT - stage
pT1
pT2

0.015*
16 (57) 16 (29)
12 (43) 38 (71)

0.009*
15 (60) 17 (29)
10 (40) 40 (71)

Invasive
margin
No
Yes

0.008*
20 (71) 22 (40)
8 (29) 32 (60)

0.002*
19 (76) 23 (40)
6 (24) 34 (60)

Margin involvement
No
Yes

0.019*
19 (67) 22 (40)
9 (33) 32 (60)

0.008*
18 (72) 23 (40)
7 (28) 34 (60)

MSI Status
MMR - P
MMR - D

0.275
16 (57) 24 (44)
12 (43) 30 (56)

0.386
14 (56) 26 (45)
11 (44) 31 (55)

Grade
Low grade
Moderate /
High grade

0.782
9 (50) 19 (44)
19 (50) 35 (56)

0.459
10 (40) 18 (31)
15 (60) 39 (69)

Tumour necrosis
No
Yes

0.351
16 (57) 25 (46)
12 (43) 29 (54)

0.258
13 (52) 22 (38)
12 (48) 35 (62)

Tablo 1: TT ve prognostik faktörler arasındaki ilişki *. P - değeri için anlamlılık düzeyi 0.05’tir. Kısaltmalar: TT: 
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Tümör tomurcuklanması, LIR: Lokal inflamatuar yanıt, MSI: Mikrosatellit instabilitesi, MMR - P: Uyuşmazlık 
onarım proteinleri yeterliliği, MMR - D: Uyumsuzluk onarım proteinleri eksikliği, pT: Patolojik tümör evresi

Tablo 2

ICC- Categorical
(95 % CI) ĸ values

BD (A & B)
(Resection) 0.677 (0.584 - 0.803) 0.73

BD (A & C)
(Biopsy) 0.654 (0.532 - 0.785) 0.71

BD (B & C)
(Resection) 0.638 (0.513 - 0.771) 0.68

Tablo 2: Çalışmanın tekrarlanabilirliği Kısaltmalar: TT: Tümör tomurcuklanması, ĸ: Kappa değerle-
ri, ICC: Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı, CI: Güven aralığı, A: İlk gözlemci, B: İkinci gözlemci, C: Üçüncü 

gözlemci

Tablo 3

OS
5-year (%) P-value

RFS
5-year (%) P-value

LR
5-year (%) P-value

DR
5-year (%) P-value

Age
< 72
≥ 72

0.736
88
82

0.644
89
81

0.686
14
16

0.744
14
16

Size
< 4 cm
≥ 4 cm

0.415
90
80

0.384
91
80

0.461
12
16

0.512
13
15

Gender
Female
Male

0.878
87
83

0.792
88
82

0.835
15
14

0.962
15
15

Lymphatic
İnvasion
No
Yes

0.257
91
78

0.182
92
78

0.212
10
15

0.374
11
15

Perineural
İnvasion
No
Yes

0.229
92
77

0.147
92
77

0.353
12
15

0.467
12
16

LIR
No
Yes

0.819
87
84

0.718
87
83

0.844
15
16

0.954
16
16

pT - stage
pT1
pT2

0.068
93
75

0.033*
94
72

0.199
8
16

0.286
9
16

Invasive
margin
No
Yes

0.274
91
78

0.156
80
84

0.465
12
15

0.779
14
15
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Margin
involvement
No
Yes

0.042*
94
74

0.014*
95
71

0.130
11
16

0.176
11
16

MSI Status
MMR -P
MMR -D

0.866
86
83

0.722
86
85

0.719
16
14

0.945
15
15

Grade
Low grade
Moderate /
High grade

0.945
85
84

0.894
85
84

0.831
15
16

0.714
14
16

Tumour necrosis
No
Yes

0.524
86
85

0.461
88
84

0.458
13
15

0.572
13
16

BD
(Biopsy)
Low
High

0.004*
95
73

0.001*
96
71

0.032*
6
18

0.065
7
16

BD
(Resection)
Low
High

0.001*
96
72

<0.001*
96
70

0.018*
5
18

0.042*
6
17

Tablo 3: TT’nin sağkalım analizi *. P - değeri için anlamlılık düzeyi 0.05’tir. Kısaltmalar: TT: Tümör 
tomurcuklanması, pT: Patolojik tümör evresi, LIR: Lokal inflamatuar yanıt, MSI: Mikrosatellit 
instabilitesi, MMR - P: Uyuşmazlık onarım proteinleri yeterliliği, MMR - D: Uyumsuzluk onarım 
proteinleri eksikliği, OS: Genel sağkalım, RFS: Relapse - serbest sağkalım, LR: Lokal rekürrens, DR: 
Uzak rekürrens
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S-038

Helikobakter Pilori Tanısında Kullanılan İnvaziv Testlerin 
(Histopatoloji, Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu) 

Başarısı ve Bu Testleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Mustafa Akar1 (0000-0002-5589-2849), Fuat Aydın2

1T.C. SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Bursa
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, Kayseri

AMAÇ: Genellikle çocukluk yaş döneminde oral yoldan alınarak gastrik mukozaya kolonize olan 
Helikobakter pilori, klinik olarak gastrit, peptik ülser ve mide malignitesine neden olabilmektedir. 
H. pylori varlığı kültür, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), hızlı üreaz testi ve histopatolojik inceleme 
gibi invaziv testler veya gaytada H. pylori antijen testi, üre nefes testi ve seroloji gibi non-invaziv 
testler ile tespit edilmektedir. Türkiye’de H. pilori tanısında kullanılan 3 invaziv testin (kültür, his-
topatoloji ve PCR) etkinliğinin ve bu testleri etkileyen faktörlerin değerlendirildiği çalışma sayısı 
oldukça azdır. Bu çalışmada; bu invaziv testlerin H. pilori tanısındaki etkinliğinin değerlendirilmesi 
ve bu testlerin sonucunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
HASTALAR VE YÖNTEM: Çalışmaya 422 erişkin dispeptik hasta dahil edilmiştir. H. pilori varlığı kül-
tür, histopatoloji ve PCR kullanılarak gösterilmiştir. H. pilori varlığı (prevalansı) için kriter; bu 3 test-
ten herhangi birinin pozitifliği kabul edilmiştir.
SONUÇLAR: Hastaların yaş ortalaması 50±15 ve 63%’ü kadın idi. H. pilori prevalansı 75.6% idi. H. 
pilori sıklığı kültür, histopatoloji ve PCR metoduna göre sırası ile; 35%, 53% ve 67% oranında sap-
tandı. Bu testlerin duyarlılık ve özgüllükleri kültür, histopatoloji ve PCR metoduna göre sırası ile; 
46-100%, 70-100% ve 88-100% olarak tespit edildi (Tablo-1). Ayrıca proton pompa inhibitörü (PPI) 
kullanımının invaziv testlerin başarısını anlamlı ölçüde etkilediği (p<0.05), diabetes mellitus (DM) 
varlığı ve sigara kullanımının ise bu testleri etkilemediği tespit edildi (Table 2).
TARTIŞMA: Yapılan çalışmalar bu invaziv testlerin H. pilori tanısındaki spesifitesinin 100%’e yakın 
olduğunu göstermiştir. Bundan dolayı çalışmamızda H. pilori tespitinde altın standart test olarak 
bu 3 testten herhangi birinin pozitifliği kabul edilmiştir. Bu testler içerisinde en duyarlı yöntemin 
PCR metodu olduğu anlaşılmıştır. Literatürde PPI kullanımının H. pilori’nin mide distalinden prok-
simaline doğru yer değiştirmesine ve yoğunluğunda azalmaya neden olduğunu bildirilmektedir. 
Ayrıca yapılan çalışmalarda; DM ile H. pilori varlığı arasındaki ilişkinin tartışmalı olduğu, sigara ile 
H. pilori varlığı arasında ise herhangi bir ilişkinin olmadığı gösterilmiştir. Bu çalışmada literatür ile 
benzer bir şekilde PPI kullanımının H. pilori sıklığını anlamlı ölçüde azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
PPI kullanımının H. pylori’yi tespit etmede kullanılan bu invaziv testleri olumsuz yönde etkilediği 
tespit edilmiştir (p<0.05). Bu nedenle bu invaziv tesler ile de olsa, H. pilori varlığı araştırıldığında 
PPI kullanımı dikkatlice sorgulanmalıdır. DM varlığı ve sigara kullanımının ise H. pilori prevelansını 
etkilemediği ve H. pilori varlığı araştırılırken bu durumların sorgulanmasının gerekli olmadığı sonu-
cuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Helikobakter pilori, invaziv testler, kültür, histopatoloji, polimeraz zincir reak-
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siyonu (PCR)
Helikobakter pilori tanısında kullanılan invaziv testlerin karşılaştırılması

Test Sensitivite
(%)

Spesifite
(%)

PPD
(%)

NPD
(%)

DO
(%) kappa değeri

Kültür 46 100 100 38 59 0,30

Histopatoloji 70 100 100 52 77 0,53

PCR 88 100 100 73 91 0,78

PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu, PPD: Pozitiv prediktiv değer, NPD: Negativ prediktiv değer, DO: 
Doğruluk oranı.

Helikobakter pilori tanısında kullanılan invaziv testleri etkileyen muhtemel faktörler

Faktör Sayı Hp prevalansı
(%) p Kültür

(%) p Histopatoloji
(%) p PCR

(%) p

PPI (+) 174 70 0,03 25 0,01 43 0,01 58 0,01

PPI (-) 248 79 42 60 73

Sigara (+) 85 81 0,2 46 0,02 66 0,02 72 0,2

Sigara (-) 337 74 32 50 65

DM (+) 77 75 0,3 33 0,6 51 0,6 64 0,5

DM (-) 345 76 36 54 67

PPI: Proton pumpa inhibitörü, DM: Diabetes mellitus, Hp: Helicobakter pilori, PCR: Polimeraz zin-
cir reaksiyonu, +: Evet, -: Hayır.
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S-039

Erken Mide Kanseri Nedeniyle Ameliyat Edilen 
Hastalarımızın Klinik Sonuçları

Orhan Uzun (0000-0001-6550-0936)

SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH, Gastroenteroloji Cerrahisi, İstanbul

AMAÇ: Mide kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastalar arasından erken evre tanılı olanların klini-
kopatolojik sonuçlarının değerlendirilmesi ve surveyleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

METOD: Bu çalışmada Şubat 2007-Eylül 2019 tarihleri arasında mide kanseri nedeniyle radikal 
cerrahi yapılsa bile uzak organ metastazı olan, peritoneal sitolojisi pozitif gelen hastalar çalışma-
ya alınmayarak 282 hastadan, histopatolojik değerlendirme sonucunda erken evre mide kanseri 
saptanan 32 hastanın klinikopatolojik özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir. Son takip süresi 
olarak 31 Temmuz 2020 alındı.

BULGULAR: Tüm mide kanseri hastalarının %11.3’ü erken evre mide kanseri olarak bulundu. Or-
tanca takip süresi 55 aydı. Hastaların %53.1’i erkek, ortalama yaş 61±12, % 71.9’u aşağı yerleşimli, 
%58.6’sı ülseroinfiltran görünümlü, %40’ı taşlı yüzük hücreli, %37.5’i iyi diferansiye histolojik tip-
te, hiçbir hastada lenf nodu tutulumu yok, %81.2’sinde cerrahi sonrası komplikasyon gelişmedi, 
%90.6’sında vaskuler ve perinöral invazyon negatifdi.. Tümör çapı ortalama 2.5±1.4 cm, toplam 
çıkarılan lenf nodu sayısı ortalama 21±10 ve hastanede kalış süresi ortalaması 11±5 gündü. Takip 
sonunda hastaların %90.6 sı halen yaşamaktadaydı. Kaybettiğimiz 3 hastada erkek cinsiyette olup 
üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle koroner yoğun bakımdan alınan hastalardı. Hasta-
ların 1 tanesi opere mitral kapak hastalığı ve ritim bozukluğu nedeniyle kardiyak pace olan, 2 tanesi 
anterior miyokard infarktüsü nedeniyle koroner stent işlemi yapılan hastalardı. Hastaların ortala-
ma yaşı 66±3, ortalama çıkarılan lenf nodu sayısı 10±2 ve hastanede cerrahisi sonrası yatış süresi 
11±2 gündü ve cerrahi sonrasında herhangi bir komplikasyon görülmedi. Bu hastaların ortalama 
takip süresi 3.2 aydı.

Postoperatif 7 hastada komplikasyon gelişti. Kanama 2 hastada, pnömoni 2 hastada, yara yeri en-
feksiyonu 2 hastada ve şilöz asit 1 hastada gelişti.

SONUÇ: Erken mide kanseri için uygun hastada en iyi tedavi seçeneği endoskopik yöntemlerdir. 
Endoskopik yöntem için uygun olmayan tümör veya hasta durumlarında da laparaskopik yada açık 
radikal cerrahi güvenle uygulanabilir. Mide kanserinde erken tanı en önemli prognostik faktörler-
den biri olup, ülkesel tanı programlarının geliştirilmesi ve ileri endoskopik yöntemlerin kolay ulaşı-
labilir olması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: erken evre mide kanseri, klinikopatolojik özellikler, radikal cerrahi
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S-040

Sleeve Gastrektomiden 5 Yıl Sonra Görülen Barrett Ülseri

Ozan Şen1 (0000-0002-6987-764X)
1Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Turkey

2Türkçapar Bariatrics Obezite Merkezi, İstanbul, Turkey

GİRİŞ-AMAÇ: Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) sonrası %30’a varan oranda görülebilen gast-
roözofageal reflü hastalığı (GERD) önemli bir sorundur. Diğer bir önemli sorun, GERD zeminde ge-
lişen barrett özofagustur (BÖ). LSG sonrası uzun dönemde BÖ insidansına yönelik net bir data yok-
tur. Biz burada ameliyat öncesi endoskopisi normal olan ve LSG’den 5 yıl sonra barret ülseri gelişen 
bir hastayı sunuyoruz.
YÖNTEM ve BULGULAR: Ameliyat öncesi GERD semptomları olmayan, vücut kitle indeksi 42 kg/m2 
olan 55 yaşındaki bayan hastaya 5 yıl önce LSG uygulandı. Biz klinik pratiğimizde LSG sonrası her 
hastaya 6 ay rutin proton pompa inhibitörü veriyoruz. Hastalarda rutin takip protokolümüzü 3., 6., 
12. ay ve sonrasında yıllık kontroller şeklinde planlıyoruz.
1 yıl sonunda fazla kilolarının %70’inden kurtulan hastada, tipik yeni reflü semptomları görüldü. 
Hasta PPI tedavisine tekrar başlatıldı ve semptomlar ortadan kalktı. Sonraki dönemde yıllık kont-
rollerine gelmeyen hasta ameliyattan 5 yıl sonra yapılan kontrol endoskopide distal özofagusta 
ülserler saptandı (Los Angeles clasification grade D). Multipli biyopsiler alındı. Patoloji sonucu BÖ 
olarak rapor edildi. Hastaya revizyonel cerrahi olarak roux-y gastrik bypass ameliyatı uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LSG sonrası endoskopik takip rutin bir uygulama değildir. Genellikle takipte 
GERD gelişenlerde ilk eğilim PPI tedavisine tekrar başlanması yönünde olmaktadır. GERD’de semp-
tomlarla endoskopik bulgular arasında bir korelasyon bulunmayabilir. Uzun süredir GERD’i olan ve 
barret metaplazi gelişen hastaların bazılarında özofagus mukozası duyarsızlaşmakta ve hastalar 
tamamen asemptomatik hale gelebilmektedir. Non displastik BÖ’de yükesek dereceli displaziye 
ve kansere ilerleyiş düşük olsa da BÖ, özofagus kanserinin öncü lezyonudur. Bu açıdan LSG sonrası 
GERD sıklığını ve BÖ insidansını daha net ortaya koyabilmek için endoskopik takip protokolleri ge-
liştirmek gerekir.
Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, sleeve gastrectomi, gastroözofageal reflü hastalığı, barrett 
özofagusu

Sleeve gastrektomiden 5 yıl sonra gelişen Barrett ülseri
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S-041

Ksantogranülomatöz Kolesistit: 96 Olgunun Gözde 
Geçirilmesi

Ayşe Nur Uğur Kilinç (0000-0002-0439-0101)

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

GİRİŞ-AMAÇ: Ksantogranülomatöz kolesistit (KGK) nadir görülen ve iyi huylu kronik bir safra kesesi 
enflamasyonu olup, genelde mukoza zedelenmesi sonrasında makrofajların safra kesesi duvarına 
infiltrasyon göstermesi sonucu meydana gelir. Radyolojik olarak safra kesesinde duvar kalınlaşması 
(>4 mm) görülmesi nedeniyle, safra kesesi tümörlerini yapı ve morfolojik görüntüsü ile taklit et-
mesi açısından tanısı önem taşımaktadır. Biz de sunumumuzda üçüncü basamak tek merkezde 10 
yıllık ksantogranülomatöz kolesistit sonuçlarımızı demografik ve patolojik veriler eşliğinde sunmayı 
amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Hastanemiz veri sisteminden 2010-2020 yılları arasında patoloji sonuçları 
arasında hastanemizde tanı alan tüm kolesistit olgularını ve bunların içerisinde ksantogranüloma-
töz kolesistit tanılı olanları tespit ettik. Olguların demografik verilerini, patolojik sonuçlarını elde 
ettik. Elde ettiğimiz sonuçları istatiksel olarak değerlendirdik.

BULGULAR: 2010-2020 yılları arasında hastanemizde 11293 olgu kolesistit tanısı almış olup bun-
lardan 96 tanesi (%0.8) ksantogranülomatöz kolesistit (KGK) olarak tanımlanmıştır. 96 olgunun 22 
tanesinde materyal bütünlüğü bozulduğundan lümende taş değerlendirilmesi yapılamamış, 64 
olguda (86%) lümende taş izlenmiş, 11 olguda(14%) ise kese lümeninde taş bulunmamaktadır. 
Olguların yaş ortalaması 59,6 olup erkeklerde 55% (53/96), kadınlarda ise 44% (43/96) oranında 
izlenmiştir. Sadece kolesistit tanılı 11293 hastada ise yaş ortalaması 51.3 bulunmuş olup kadınlarda 
76%, erkeklerde 24 % oranında tespit edilmiştir.

SONUÇ: Ksantogranülomatöz kolesistit, kronik kolesistitin nadir görülen yıkıcı bir formudur. Olgula-
rın çoğunda pre-operatif, intra-operatif bulgular safra kesesi karsinomu ile karışabilmektedir. Olgu-
larda genllikle etyolojide taş bulunmaktadır. Ksantogranülomatöz kolesistit olgularında normal ko-
lesistite göre ileri yaş ve erkek cinsiyet üstünlüğü dikkat çekmektedir. Operasyon esnasında çevre 
dokulara yapışıklık ve fistülizasyon oluşturabildiğinden geniş cerrahi rezeksiyon ve frozen çalışma 
gerekebilmektedir. Bu nadir görülen kolesistit tipi pre-operatif ve intraoperatif maligniteyi taklit 
eden bulgular oluşturması nedeni ile radyolog, genel cerrah ve patologların aklında bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ksatogranülomatöz kolesistit, malignite, safra kesesi
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figure 1

Ksantogranülomatöz kolesistit histopatolojik görünüm HE (200X)

figure 2

Ksantogranülomatöz kolsesistit olgusunda kese lümeninin makroskobik görünümü



118

25-26 Eylül 2020
ONLINE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

4. Gastroenteroloji Günleri
Sözlü Sunumlar

S-042

Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi 
İşlemlerinde Sedasyon Uygulamasında “Entegre 

Pulmoner indeks” Etkinliği

Ebru Tarıkçı Kılıç1, Resul Kahraman2, Süleyman Sayar2, Çağatay Ak2, Kemal Kürbüz2,  
Kamil Özdil2

1SBÜ,Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,istanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2SBÜ,Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul, Gastroenteroloji Kliniği

AMAÇ: Anestezistler ve gastroenterologlar tarafından havayolu ortak olarak kullanıldığından se-
dasyona bağlı gelişebilecek solunum yetmezliğinin gözlenmesi hemodinamik parametrelerin mo-
nitorizasyonunun yanında hayati önem taşımaktadır. “Entegre Pulmoner Indeks” (IPI) algoritması; 
dört solunum parametresini [end-tidal CO2, solunum sayısı (RR), nabız sayısı (PR) ve parsiyel ok-
sijen basıncı (SpO2 )], gerçek zamanlı devamlı ölçümlerin solunum profilinin temsil edildiği tek 
bir değere indirgenmesidir. IPI hastanın solunumsal durumunu hızlıca değerlendirerek; müdahale 
ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için yol gösterir. Çalışmamızda özellikle ileri yaş komorbiditesi 
olan hasta grubunda IPI monitorizasyonunun gerekli olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.

MATERYAL VE METOT: Çalışmamızda Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) için de-
rin sedasyon uygulanan 70 yaş üzeri 37 hastada kapnograf monitörü probu ile ETCO2 ve RR, SPO2, 
PR ölçüldü. IPI skoru, ETCO2, SPO2,PR, RR gözlenen solunum yetmezliği ve hava yolu müdahale 
endikasyonları tartışıldı.

Sedasyon için indüksiyonda 0.5 mg/kg ketamin, 0.5 mg/kg propofol ve idamesinde ketofol infüz-
yonu (ketamin+propofol) kullanıldı. Hemodinamik parametreler, ETCO2, RR, parmak probu ile de 
SPO2, PR işlem öncesi bazal değer ve sonrasında 5 dakika aralıklarla ölçüldü ve kaydedildi. Solu-
num yetmezliği apne ve maske ventilasyon endikasyonları ve görülen komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Toplamda 9’u erkek (% 24,3) ve 28’i kadın (% 75,7) olmak üzere 37 hasta çalışmaya alındı. 
Ortalama yaş 80.57 ± 6.11 ve 73-93 yaş aralığında idi. Ortalama işlem süresi 31,76 ± 1,83 dk, 30-38 
dk arasında değişiyordu. Dört hastada solunum yetmezliği gözlenmiş, bu hastaların 3’ünde SPO2 
normal iken; IPI düşük bulunmuştur.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR: Endoskopi uygulamaları ameliyathane dışı günübirlik işlemler olup, ge-
nellikle sedasyon ile yapılmaktadır. Yakın hasta takibi ve monitörizasyon çok önemlidir. IPI’nin anlık 
ölçümleri ile hastanın durum bilgisini güncellenir ve anesteziste erken dönem müdahale için fırsat 
verir. Çalışmamızda solunum yetmezliği gözlenen 4 hastanın 3’ünde SPO2 henüz normal iken; IPI 
düşüktü. IPI skoru, standart SPO2’ye göre; daha erken uyarı yaparak hasta güvenliğini sağlamakta 
yardımcı bir monitorizasyondur ayrıca monitörünün küçük, hafif ve noninvaziv bir yöntem olması, 
birlikte pek çok parametreyi tek bir ekranda göstermesi kullanım kolaylığı ve hasta güvenliği açı-
sından etkin kılmakta olup ameliyathane dışındaki endoskopi ünitelerinde özellikle derin sedasyon 
altındaki spontan solunumdaki kritik ileri yaştaki hasta takibini kolaylaştırır.
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Anahtar Kelimeler: ERCP,derin sedasyon, IPI,monitorizasyon

Entegre Pulmoner Endeks

IPI Değerleri Hasta Durumu

10 Normal

8-9 Normal sınırlar içinde kabul edilen

7 Normal sınıra yakın ama dikkat
gerektiren

5-6 Dikkat gerektiren ve müdahale
gerektirebilir

3-4 Müdahale gerektirir

1-2 Acil müdahale gerektirir

Entegre Pulmoner Endeks Değerlendirmesi
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S-043

Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Batın İçerisine 
Sızan Safra ve Taşların Batın İçi Etkilerinin Deneysel 

Çalışma İle Gösterilmesi

Nihat Gülaydın1 (0000-0001 7206-2831), Rafet Kaplan2

1Atlas Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bezm-i Alem Vakıf Gureba Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ: Laparoskopik kolesistektomi sırasında safra kesesi perforasyonu, safra kesesi taşlarının karın 
boşluğuna dökülmesi sıkça rastlanmaktadır.Amacımız periton için irritan olan safranın ve yabancı 
cisim özelliği gösteren taşların intraabdominal etkilerini ratlar üzerinde değerlendirmektir.

MATERYAL-METOD: Çalışmada her grup 15 rat olacak şekilde beş grup oluşturuldu.

Kontrol grubu olan ilk gruba intraperitoneal olarak 2 mililitre serum fizyolojik verildi. İkinci gruba 
steril tek taş, üçüncü gruba steril safra ile steril tek taş, dördüncü gruba steril safra ile steril çok taş, 
beşinci gruba ise infekte safra ile infekte çok taş laparotomiyle ratların batınına yerşeştirildi (Tablo 
1). Post-operatif 2,4,8. haftalarda tekrar laporotomi yapıldı ve doku numuneleri alındı. Kan nu-
muneleri ise 1.gün, 4. gün ve10. gün alındı. Bulgular, akut faz reaktanlarındaki değişimler ve doku 
örneklerinin histopatolojik inceleme sonuçları başlıkları altında değerlendirildi.

BULGULAR: Toplamda 6 denek değerlendirme öncesi exitus oldu. Tüm denek gruplarında toplam 
6 denekte CRP sonuçları pozitif olup,dördünün 4. gün alınan kan örnekleri gördük (Tablo 2). La-
parotomilerde adhezyon,apse, granülasyon, lenfadenopati, inflamasyon, vasküler staz ve nekroz 
değerlendirildi (Tablo 3, Resim 1-2-3).

TARTIŞMA: Yurdumuzda ve yurtdışında yapılan klinik ve deneysel çalışmalar batın içerisine düşen 
safra taşlarının ve sızan safranın morbiditeyi ve mortaliteyi artırdığını göstermiştir.

Bu çalışmalar ışığında geliştirilen metodlar ve araçlar (endo-pouch, özel irrigatör-aspiratör, forseps-
ler) yardımı ile materyaller batın dışına çıkartılmaya çalışmaktadır. Ancak hala bu amaca tam olarak 
ulaşabilecek bir araç ve metod geliştirlememiştir.

Bu komplikasyon, ameliyatı yapan cerrahın bilgi ve tecrübesine bağlı olduğu gibi, kullanılan teknik 
farklılıklara ve kesedeki değişimlere bağlı olabilir. Kullanılan aletlerinse (koter, hook, spatül, makas 
vs.) uygunsuz kullanıldığında birer silah olabileceğini unutmamak gerekir. Dikkatsiz bir makas dar-
besi yada koterin keseye çok yakın kullanılması safra kesesini perfore edebilir. Eğer umblikal insiz-
yonun büyüklüğü kesenin boyutu için yetersiz ise çıkartılan fazla traksiyon uygulanması, kesenin 
fundus kısmından perfore olması ile sonuçlanabilir.

Perforasyonu en aza indirmek için taşlar küçük ve az sayıda ise forsepsle ekstraksiyon, taşlar büyük 
ise grasperle tutmak yerine dormia basketi kullanmak, taşlar çok sayıda ise safra kesesini batın 
dışına alırken plastik torbalar kullanılabilir.
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Laparoskopik kolesistektomi sırasında, batın içerisinde sızan safranın ve düşen safra taşlarının de-
ğerlendirilmesinde bu materyallerin morbidite-mortaliteyi etkileyebileceğini ve kullanılan teknik-
neklerle komplikasyonların azaltılabileceğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Kolelithiazis, laparoskopik kolesistektomi, iatrojenik perforasyon

Resim 1

Resim 1: Omentumla karaciğer arası yapışık-
lıklar

Resim 2

Resim 2: Omentumla batın duvarı arası yapı-
şıklıklar

Resim 3

Resim 3: Taş çevresinde fibröz kapsül gelişimi ve iltihabi inflamasyo
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Tablo 1

Grup n İntraperitoneal injeksiyon Safra taşı

1 15 Serum Fizyoşojik ---

2 15 --- Steril tek taş

3 15 Steril safra Steril üç taş
4 15 Steril safra Steril çok taş

5 15 İnfekte safra İnfekte tek taş
Çalışma grupları

Tablo 2

Grup n 1. Gün 4. Gün 10. Gün

1 15 -- 1 --

2 14 -- 3 --

3 13 -- 1 --

4 14 -- -- --

5 13 1 -- --

Tablo 2: Gruplarda CRP pozitifliği ve dağılımı

Tablo 3
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Grup 1 15 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 1 -
Grup 2 14 2 3 1 - - - - - - - - - 2 1 2 1 2 2 1 - - 2 2 2 - 1 -
Grup 3 12 1 2 3 - - - - - - 2 - 1 1 3 2 1 - 1 - - - 2 2 - - - -
Grup 4 13 2 4 4 - 1 - - 1 - 1 - - 1 2 2 - - - - - - 1 1 - 1 1 1
Grup 5 12 2 3 5 - - - - - - 1 4 1 5 3 1 2 - - - - - 2 - 1 - - -

Tablo 3:Histopatolojik değerlendirme sonuçları
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S-044

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Ameliyatı Planlanan 
ve Asemptomatik Kolelitiazisi Olan Morbid Obezlerde 

Aynı Seansta Kolesistektomi De Gerekir Mi?

Ozan Şen1 (0000-0002-6987-764X)
1Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Turkey

2Türkçapar Bariatrics Obezite Merkezi, İstanbul, Turkey

GİRİŞ-AMAÇ: Hızlı kilo kaybı safra taşı oluşumu için bağımsız bir risk faktörüdür. Asemptomatik 
safra kesesi taşı olan ve bariatrik cerrahi planlanan morbid obezlerde aynı seansta kolesistektomi 
de yapılıp yapılmama konusu tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı asemptomatik kolelitiazisi olan, 
morbid obezite nedeniyle sadece laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatı geçiren hastaların 
semptomatik kolelitiazis açısından takip sonuçlarını paylaşmaktır.

GEREÇ- YÖNTEM: Asemptomatik kolelitiazisi olup laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan ve 
en az 1 yıllık takip süresini dolduran hastalar çalışmaya alındı. Ameliyatta hiçbir hastaya ayrıca ko-
lesistektomi uygulanmadı. Hastalar ameliyat sonrası semptomatik kolelitiazis ve diğer ilişkili komp-
likasyonlar açısından takip edildi.

BULGULAR: Mart 2018- Ocak 2020 tarihleri arasında 230 hastaya LSG uygulandı. 23 hastada aynı 
zamanda asemptomatik safra kesesi taşı da bulunmaktaydı. Bu hastalara kolesistektomi uygulan-
madı. 23 hastanın ortalama takip süresi 18±6 (12-28) aydı. Hastaların ortalama yaşı 42±7.1 (%67 
kadın), ameliyat öncesi ortalama vücut kitle index’i(VKİ) 44±6.5 kg/m2 olarak saptandı. 6. ayda 
ortalama VKİ 31.6±4.7 kg/m2’ye 1. yılda 27.8±3.5 kg/m2’ye geriledi. Takip süresince hiçbir hastada 
semptomatik kolelitiazis veya kolelitiazisle ilişkili bir komplikasyon gelişmedi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası asemptomatik safra taşlarının 
semtomatik hale gelme riski düşüktür. Bariatrik cerrahi öncesi asemptomatik safra taşı saptanan 
hastalarda ek kolesistektomiye gerek yoktur. Sağlıklı popülasyonda uygulanan gözlemsel yaklaşım 
bu popülasyonda da aynı şekilde uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, asemptomatik kolelitiazis, bariatrik cerrahi, laparoskopik sleeve gast-
rectomi, kolesistektomi
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S-045

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrasında 
Kolelithiazise Yaklaşım

Sinan Ömeroğlu1 (0000-0001-7992-5943), Emre Bozkurt2 (0000-0001-7971-3772)
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji 

Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ: Obezite ve bariatrik cerrahi sonrası hızlı kilo kaybı kolelithiazis gelişimi için risk faktörüdür. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da kolelithiazis insidansının normal populasyonda %5.9-21.9 
arasında olduğu tahmin edilmektedir. Morbid obez hastalarda kolelithiazis insidansı 3-5 kat kadar 
artmaktadır. Bariatrik cerrahi ile birlikte profilaktik kolesistektomi safra taşı ilişkili komplikasyonla-
rı önleyebilir ancak profilaktik kolesistektomi belirsizliğini korumaktadır. Kliniğimizde laparoskopik 
sleeve gastrektomi (LSG) uyguladığımız morbid obez hastaların preoperatif ve postoperatif takiple-
rinde safra taşı durumunu ve yaklaşımı sunmayı amaçladık.

MATERYAL-METOD: SBÜ Şişli Hamidiye Etfal EAH Genel Cerrahi Kliniği’nde Ocak 2013-Aralık 2016 
tarihleri arasında obezite nedeniyle LSG uygulanan, 18-65 yaş arasında, BMI (beden kitle indeksi) > 
40 kg/m2 128 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, BMI, safra kesesi hasta-
lığı, ameliyat verileri ve postoperatif komplikasyon durumu kayıt edildi.

BULGULAR: Toplam 128 hastanın yaş ortalaması 42±11.3 yıl, 31’i (%24.2) erkek, 97’si (%75.8) kadın 
idi. Hastaların tümü morbid obez grubunda olup ortalama BMI 47.2±6.3 kg/m2 olarak bulundu. 
Preoperatif tetkiklerinde kolelithiazis saptanan 7 hastaya (%5.5) eş zamanlı kolesistektomi uygu-
landı. İki yıllık takip süresinde 3 hastada akut kolesistit, 2 hastada bilier pankreatit, 5 hastada bilier 
kolik atakları gelişmesi üzerine toplam 10 (%8.2) hastaya kolesistektomi uygulanmıştır. Postopera-
tif dönemde insidental safra çamuru saptanan 6 (%4.95) asemptomatik hastada ursodeoksikolik 
asit (UDCA) kullanımını takiben safra kesesi problemi izlenmedi.

TARTIŞMA: Bu çalışma LSG sonrası iki yıllık takip sırasında kolelithiazis gelişimini vurgulamayı 
amaçlamaktadır. Bariatrik cerrahiden sonra safra taşı oluşumu hızlı kilo kaybına bağlı artmaktadır 
ve ameliyattan yaklaşık 16 ay sonra zirveye ulaştığı bildirilmiştir. Kliniğimizde preoperatif dönemde 
tüm hastalara rutin batın ultrasonografisi yapıldı ve kolelithiazis saptanan hastalara eş zamanlı 
kolesistektomi uygulandı. Postoperatif takiplerde hastalara rutin batın ultrasonografisi uygulama-
dığımızdan kolelithiazis gelişimi insidansı bu çalışma limitlerinde belirlenemedi.

Literatürde LSG’nin diğer bariartik cerrahi yöntemler gibi kolelithiazis riskini artırdığını gösteren ça-
lışmalar yer almaktadır. Bu çalışmada semptomatik 10 hastaya (%8.2) yapılan tetkikler sonucunda 
kolelithiazis olduğu saptandı ve kolesistektomi uygulandı. Yapılan başka çalışmalarda semptomatik 
safra kesesi taşlarına bağlı kolesistektomi insidansının LSG’den iki yıl sonrasına kadar yaklaşık %7.5 
olduğu gösterilmiştir.

Safra taşı oluşumunu engellemek için 6-12 ay süreyle rutin UDCA kullanımı literatürde tartışmalı 
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bir konu olup kliniğimizde postoperatif dönemde rutin UDCA tedavisi başlamamaktayız.

SONUÇ: Bariatrik cerrahi sonrası rutin takiplerde ultrasonografi kullanılmamaktadır. Yapılacak geniş 
hasta gruplarını içeren prospektif randomize çalışmalar eşliğinde batın ultrasonografisinin optimal 
zamanlama ile rutin takiplere yerleştirilmesini önermekteyiz. Böylece saptanabilecek asemptoma-
tik safra çamuru olan hastalarda UDCA’nın kullanılmasıyla safra taşı oluşumunu azaltabilir ve kole-
lithiazis gelişen hastalarda safra taşı ilişkili komplikasyonlar gelişmeden elektif cerrahi planlanabilir.

Anahtar Kelimeler: laparoskopik sleeve gastrektomi, kolelithiazis, bariatrik cerrahi, obezite
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S-046

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uygulama Eğitimi 
Gören Öğrencilerin Enteral Beslenme Bilgi Düzeylerinin 

Değerlendirilmesi

Güldan Kahveci1, Volkan Kızılay2, Selma Dağcı3, Sema Basat2

1SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nütrisyon Hemşireliği, İstanbul
2SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

3İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Özellikli Hizmetler Birimi

Beslenme gereksinimlerini oral yol ile karşılayamayan, fonksiyonel gastrointestinal sisteme sahip, 
yetersiz beslenen hastalarda enteral beslenme endikedir. Enteral beslenme nazoenterik veya gast-
rostomi yoluyla uygulanabilir. T.C Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Yönetmeliği’ne (2010) göre hemşire; 
“Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine 
göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun 
devamlılığını sağlar’’ denilmektedir.

AMAÇ: Çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesinde uygulama eğitimi gören öğrencilerin ente-
ral beslenme bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla Ağustos- Aralık- 2019 tarihleri arasında 
yapıldı.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmanın evrenini bir eğitim ve araştırma hastanesinin kliniklerinde uygulama 
eğitimi gören öğrenciler, örneklemini ise çalışmaya katılmaya kabul eden 268 öğrenci oluşturdu. 
Öğrencilerin bilgi düzeyleri Enteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Formu kullanılarak değer-
lendirildi. Veriler SPSS Statistics 22 programı kullanılarak, tanımlayıcı istatistiksel metotların yanı 
sıra, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında Kolmogorov Smirnov, One Way Anova ve t testi ile de-
ğerlendirildi. Çalışmaya katılmanın gönüllülük esasına bağlı olduğu bildirilerek ilgili kurumdan ve 
çalışmaya katılan öğrencilerden izin alındı.

BULGULAR: Örneklemin yaş ortalaması 19,5±2,1 (19-28), %82,1’i kadın ve % 63,1’i üniversite öğ-
rencisidir. Öğrencilerin %56,7’si hemşire, %22,8’ hemşire yardımcılığı, %6,7’si diyetisyen branşla-
rında eğitimlerini sürdürmekte idiler.

Öğrencilerin enteral beslenme uygulamaları konusunda düşük düzeyde bilgili (% 42,3) oldukları 
bulunurken; üniversite öğrencilerinin (%44,1) bilgi düzeyinin lise öğrencilerinden (%39,3) fazla ol-
duğu saptandı. En fazla yanlış yanıtlanan soruların; “komplikasyon riski düşük olduğu için enteral 
beslenme uygulanacak hastalarda polivinil tüpler yeğlenmelidir (%87,7), enteral beslenmede mi-
denin geç boşaldığını gösterir (%82,8), enteral beslenme solüsyonları sıvı gereksinimini tümüyle 
karşılar (%79,5)” uygulamalarına ilişkin sorular olduğu saptandı. En fazla doğru yanıtlanan sorula-
rın; “enteral beslenme amacıyla hangi tür solüsyonlar yeğlenmelidir? (%74,6), enteral beslenme 
uygularken beslenme torbası ve tüplerde bakteri üremesini engelleyen girişimler (%63,4), ente-
ral beslenen hastada nazogastrik tüpte tıkanıklıkları önlemek için hangi hemşirelik girişimlerinin 
planlanması ve enteral beslenen hastada bulantı-kusmanın önlenmesine yönelik yanlış girişimler 
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(%61,9)” uygulamalarına ilişkin sorular olduğu saptandı.

“Enteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Formu” puanları eğitim durumu toplam puanlarına 
göre istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinin, lise öğrenci-
lerine göre enteral beslenme uygulamalarına ilişkin bilgi puanları anlamlı derece daha yüksektir. 
(p<0.05).

SONUÇ: Hemşirelerin, enteral beslenme konularını iyi öğrenmeleri, kanıta dayalı olarak, uygun 
hemşirelik bakımı vermeleri, birçok komplikasyonun gelişmesini önlemek, hastaların hastanede 
kalış sürelerini azaltmak, yaşam kalitelerini yükseltmek bakımından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi düzeyi, enteral beslenme, hemşire, öğrenci
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S-047

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü ile Beslenen 
Hastalara Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükünün 

Değerlendirilmesi

Volkan Kızılay1 (0000-0002-7202-1359), Güldan Kahveci3 (0000-0002-6864-5310),  
Mehtap Can1 (0000-0001-8014-4554), Selma Dağcı2 (0000-0002-3657-0932),  

Çiseli Altuntaş1 (0000-0002-5828-4021), Sermin Kızılay1 (0000-0002-7611-8764),  
Sema Basat1 (0000-0002-6479-1644), Kamil Özdil2 (0000-0003-2556-3064)

1SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemşire, İstanbul
2İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tibbi Hizmetler Başkanlığı Özellikli Hizmetler Birimi

3SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nütrisyon Hemşireliği, İstanbul

GİRİŞ: Perkütan endoskopik gastrostomi uzun süreli kullanımı nedeniyle enteral beslenmede en 
çok tercih edilen yoldur. Perkütan endoskopik gastrostomi tüpü ile beslenen hastaların çoğunun 
bakımı yakınlarına düşmektedir.

AMAÇ: Bu çalışma perkütan endoskopik gastrostomi tüpü ile beslenen hastalara bakım veren bi-
reylerin bakım yükünün değerlendirilmesi amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.

YÖNTEM: Çalışma 01.09.2019-31.01.2020 tarihleri arasında İstanbul ili Anadolu Yakasında bulu-
nan bir eğitim ve araştırma hastanesinde perkütan endoskopik gastrostomi tüpü yerleştirilen has-
taların, ilk bir ayını tamamlamış olan 74 yetişkin bakım veren bireyler ile gerçekleştirildi. Verilerin 
toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan Hasta ve Bakım Verici Bilgi Formu ve Zarit Ba-
kım Verme Yükü Ölçeği (ZBYÖ) kullanıldı. Formlar yüzyüze görüşme tekniği kullanılarak dolduruldu. 
Araştırmadan elde edilen veriler, araştırmacılar tarafından SPSS for Windows 22.0 paket programı 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Veriler sayı, yüzde, ortalama olarak sunulmuş, veri analizinde ör-
neklem sayısı küçük olduğu için nonparametrik önemlilik testi, Mann- Whitney U testi ve Kruskall 
Wallis kullanılmıştır. Çalışmaya katılmanın gönüllülük esasına bağlı olduğu bildirilerek ilgili kurum-
dan ve bakım verenlerden izin alındı.

BULGULAR: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 72,24 ± 20.42 (19-95) yıl olup, %62,2’si 
kadın ve yarısından fazlası (%68,9) bekâr, %68,9’u çalışmıyor, %44,6 sının okuryazar değil, 59,4’ü 
ev hanımı, %50’sinin gelirinin giderinden az olduğu, %68,9’unun serebrovasküler hastalığa sahip 
olduğu ve 36,9 ±16,1 ay süre ile PEG tüpü ile beslendiği belirlendi.

Bakım veren bireylerin yaş ortalaması 48,09 ± 9,92 (22-75) yıl olup, %82,4’ünün kadın, büyük ço-
ğunluğunun (%79,7) evli, %51,4’ünün ilköğretim mezunu, %85,1’inin çalışmadığı ve %58,1‘inin ev 
hanımı olduğu saptandı. Bakım verenlerin %37,8’i hastaların çocuğu ve 14,2 (1-60) aydır birlikte 
yaşadığı saptanırken, %56,8’i bakım konusunda yardım aldığı ve %66,3’ünün bakım verme konu-
sunda eğitim almak istemediği bulundu.

PEG ile beslenen hasta yakınlarının bakım yükü puan ortalaması 28,52 ± 14,18’dir. Hasta yakınları-
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nın %71,6’sı bakım yükü olduğunu ifade ederken, %28,4’ünün hafif, %50’sinin orta düzeyde bakım 
yükü olduğu saptandı. Çalışmaya katılan 40 yaş altı bakım verenlerin (25,12 ± 19,74), kadınların 
(29,42 ± 14,47), ev hanımlarının (28,79 ± 14,33), eğitim düzeyi düşük olanların (29,47 ± 15,30) 
bakım yüklerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda ekonomik durumu kötü olanların 
(57,2 ± 24,71), hasta ile aynı evde kalanların (34.89 ± 12,19), başka kişilere bakma yükümlülüğü 
bulunanların (29,98 ± 13,40) bakım yüklerinin de daha fazla olduğu saptanmıştır.

SONUÇ: Sağlık ekibi üyelerinin bakım vericilere beslenme uygulamaları konularında sık aralıklarla 
teorik ve uygulamalı eğitimler ile desteklenerek bakım yüklerinin azalacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakım yükü, enteral beslenme, perkütan endoskopik gastrostomi.
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S-048

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü ile 
Beslenen Hastalara Bakım Veren Bireylerin Enteral 
Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve 

Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Güldan Kahveci1 (0000-0002-6864-5310), Semiha Akın2 (0000-0002-1901-2963)
1SBÜ, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nutrisyon Hemşireliği, İstanbul

2SBÜ, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bu araştırma, perkütan endoskopik gastrostomi tüpüyle beslenen hastalara bakım verenlerin en-
teral beslenmeye ilişkin bilgi düzeyleri ve uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleş-
tirildi. Tanımlayıcı-gözlemsel bir araştırmadır. Araştırma örneklemini bir eğitim ve araştırma has-
tanesinde perkütan endoskopik gastrostomi tüpü ile beslenen hastalara bakım veren 126 birey 
oluşturdu. Bakım vericilerin bilgi düzeyleri ve uygulamaları Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü 
ile Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu ve Perkütan Endoskopik 
Gastrostomi Tüpü ile Beslenme Uygulamalarını Değerlendirme Formu kullanılarak değerlendirildi.

Yaş ortalaması 45,11 ± 10,20 olan bakım vericilerin %75,4’ü kadın ve %49,2’si ilköğretim mezunu-
dur. Bakım vericilerin perkütan endoskopik gastrostomi tüpü ile beslenme uygulamalarına ilişkin 
bilgi düzeyi (18,90 ± 3,13) ve uygulamaları puan ortalaması (13,41 ± 1,45) orta düzeyin üstünde bu-
lundu. “Perkütan endoskopik gastrostomi giriş yeri antiseptik solüsyon ile dıştan içe doğru silinir”, 
“Yutmada sorun yoksa ağızdan da besin tüketebilir”, “Tüpün plakası saat yönünde 90 derece çev-
rilir” ifadeleri en fazla yanlış yanıtlanan ifadeler olmuştur (sırasıyla; %41,3, %48,4, %58,7). Bakım 
vericilerin tüp plakasını 360 derece çevirmesi, tüpün kontrol edilmesi ve pansumanın antiseptik 
solüsyonla içten dışa silinmesi sık yapılan yanlış uygulamalar olarak gözlenmiştir (sırasıyla; %46,8, 
%77,8, %80,2). İlköğretim mezunu bakım vericilerin Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü ile 
Beslenme Uygulamalarını Değerlendirme Formu puanları ortaöğretim ve yükseköğretim mezunla-
rının puanlarına göre daha düşük bulundu (p < 0,01).

Araştırmada eğitim düzeyi düşük ve ileri yaş grubunda olan bakım vericilerin desteklenmesi gerek-
tiği, bakım vericilerin perkütan endoskopik gastrostomi tüpü plakasının 360 derece çevrilmesi, tü-
pün konumunun doğrulanması ve tüp giriş yerinin içten dışa doğru antiseptik solüsyon ile silinmesi 
gibi uygulamalar konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerin sık aralıklarla yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bakım verici, Bilgi düzeyi, Enteral beslenme, Perkütan endoskopik gastrosto-
mi.
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P-002

Gebelikte Rekürren Karaciğer Kist Hidatiği

Adeviye Elçi Atilgan (0000-0003-4833-8978)

İstanbul Medipol Universitesi,Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı, İstanbul

GİRİŞ: Gebelikte Karaciğer kist hidatiği oldukça nadir rastlanılan bir durumdur ve olgunun hem 
gastroenterologlar hem de kadın doğumcular açısından yönetimi zor olabilmektedir.Biz burada 
daha önceden Karaciğer Kist hidatiğinden opere edilmiş ve bu gebeliğinde tekrar kist hidatik sap-
tanan bir gebenin kliniğini ve yönetimini sunmayı hedefledik.

OLGU: 32 yaşındaki multipar bayan hasta kliniğimize rutin 18. hafta gebelik kontrolü için başvaur-
du.Hastanın obstetrık ultrosonografisinde gebelik haftası ile uyumlu fetal gelişim bulguları izlendi. 
Hasta,aşırı bulantı kusma ve mide yanması şikayetleri nedeniyle servise yakın izleme alındı.Hidras-
yon, proton pompa inhibitörleri ve antiemetikten oluşan medikal tedaviye yanıt alınmaması ve 2 
yıl önce de 6x4x5cm Karaciğer kist hidatiğinden opere edildiğinin bilgisini hastanın bize vermesi 
üzerine Üst Abdominal Ultrosongrafi ile Radyolojı tarafından değerlendirildi.. Hastada tekrar 8x4x6 
cm rekurren karaciğerkist hidatiği ve kolelithiazis saptandı. Hastaya genel cerrahi ekibi tarafından 
Parsiyel kistektomi,eksternal drenaj ve kolesistektomi yapıldı. Gebenin operasyondan doğuma ka-
darki yapılan takiplerinde herhangibir komplikasyon izlenmedi. Hasta 38. gebelik haftasında spon-
tan sularının gelmesi ile normal vajınal doğuma alındı ve sağlıklı 3200gr bebek doğurtuldu.

TARTIŞMA: Gebelikte Karaciğer kist hidatiği insidansı 1/20,000 -1 /30,000dir.Enfekte köpeklerin 
Echinococcus granulosus ya da Echinococcus multilocularis etkenlerini insanlara bulaştırdığı bilin-
mektedir.Ülkemiz de hastalık için endemik ülkeler arasında yer almaktadır.Bu nedenle hastalığın 
gebelikteki yönetimi ayrıntılı bilinmelidir. Gebelikte hücresel imminütenin baskılanması kistin hızla 
büyüyüp semptomatik hale gelmesine neden olabilir. Hatta hızla buyup, rüptüre olup kist içeriğinin 
peritonu irritasyonu ile anaflaksiye ve aku batına yol açabilir.İlk trimestrda bulantı kusma ve peptik 
şikayetler gebeliğin hiperemezis gravidarumu ile sıklıkla karıştırılmaktadır.Ancak ayrıntılı abdomi-
nal ultrosonografi, karında gebelik haftasına göre daha fazla büyüme, şişkinlik Kist hidatiği akla ge-
tirmelidir. Literatürde tedavisi ile ilgili net bir bilgi yoktur. Medikal tedaviyi de,2. trimestrda cerahi 
tedaviyi de güvenli bulan çalışmalar vardır.Medikal tedavisinde kullanılan Albendazolun gebelik 
kategorisi-C olup, dudak ve yüz deformitesi gibi teratojen etkileri hastaya ayrıntılı anlatılmalıdır.
Ancak özellikle endemik bölgelerde ve rekürrensin olduğu vakalarda cerrahi tedavi, gebelikte ikinci 
trimesterda güvenle yapılabilmektedir.

SONUÇ: Anne ve bebek için ölümcül sonuçlar doğurabilecek semptomatik Karaciğer kist hidatiği 
gebelikte ikinci trimesterda güvenle opere edilebilir. Endemik bölgelerde çalışan meslektaşlarımı-
zın kistin gebelikteki klinik yönetimini literatürü yakından takip ederek yapmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Albendazol,Gebelik, Kİst hidatik,cerrahi
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Kolestazlı bir Gebenin Multidisipliner Yönetimi

Adeviye Elçi Atilgan1 (0000-0003-4833-8978), Ali Acar2 (0000-0001-6478-2206), 
 Fatma Kılıç2 (0000-0002-9735-3552)

1İstanbul Medipol Universitesi,Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı, İstanbul
2Necmettin Erbakan Universitesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı, Konya

GİRİŞ:Gebeliğin intrahepatik kolestazı, gebeliğe özgü bir karaciğer hastalığıdır.İnsidansıdünya üze-
rinde farklılık göstermekte olup en fazla Şili, Hındıstan bölgesinden olgular rapor edilmektedir.Has-
talar gebeliğin üçüncü trimesterinde şiddetli kaşıntı ile başvururlar. Avuç içi ve ayak tabanlarındaki 
şiddetli kaşıntı tipiktir. Hastalıkta döküntü beklenmez ancak şiddetli kaşımaya sekonder dermatit 
tablosu gözlenebilir.Bulantı ve kusma nadirdir.Karaciğer enzim ve bilirubin değerleri değişken ol-
makla birlikte serum safra asitlerinin artması hastalığa spesifiktir.Gebelikte artan serum proges-
terone sulfat ve estrojen düzeylerine bağlı safra asitlerinin metobalizmasının yavaşlaması ya da 
plasental pasajında bir bozukluk olduğu düşünülerek şiddetli kaşıntıya neden olduğu belirtilmek-
tedir.Şiddetli olgularda serum safra asit düzeyi genelde 40 nmol’ nin üzerindedir. Karaciğerdeki 
bu metabolik yolaktaki aksamanın bu hastalarda Dislipidemi, Gestasyonel Diyabet ve Preeklempsi 
prevelansının da beraberinde yüksek olmasını açıklar ve gebenin yakın izlemini zorunlu kılar. Fetus 
açısından da spontan preterm eylem, mekonyumlu amniotik sıvı, fetal distres, intrauterin ani fetal 
ölüm gibi ciddi perinatal riskler mevcuttur. Hatta normal reaktif kardiotokografi sonrası bile 24 saat 
içerisinde ani inutero ex olguları bildirilmiştir. Bu nedenle doğumun zamanlanması anne ve fe-
tal yakın izleme göre yapılmalıdır. Tedavisinde doğuma kadar semptomlara yönelik antihistaminik 
ajanlar ve ursodeoksikolik asit kullanılmaktadır. Ancak fetal iyilik haline bu ajanların herhangi bir 
olumlu etkisi henüz gösterilememiştir.Biz burada 34.gestasyonel haftada şiddetli kaşıntı nedeniyle 
başvuran bir gebenin gastaroenterolojı bölümü ile birlikte multdsipliner klinik izlemini,maternal ve 
fetal sonuçlarını sunmayı hedefledik.

OLGU: 32 yaşında, ıkınci gebeliği olan bayan hasta rutin gebelik takibi sırasında 34. gestasyonel 
haftada şiddetli kaşıntı şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Hastanın daha önceden sağlıklı miadında 
normal vajınal doğum öyküsü mevcuttu. Obstetrık ultrosonografide gebelık haftası ile uyumlu fetal 
geilişim normal amnıotik mayıı izlendi. Hasta fetal hareketlerinin yavaşladığını belirtmesi üzeri-
ne servise yakın izleme alındı. Labaratuar testlerinden Alkalin fosfataz düzeyi 42u/L,AST:32 U/L, 
ALT:23 U/L, serum total bilirubin seviyesi 2.24 mg/dl idi.Gastroenterolojı tarafından da değerlen-
dirilen hastaya ek karaciğer hastalıklarını ekarte etmek amacı ile viral hepatit seroloji taraması 
ve abdominal ultrasonografi yapıldı ancak patoloji saptanmadı. Hastaya günlük 1500cc hidrasyon, 
lokal antihistamınık ve ursodeoksikolik asit dışında ek tedavi verilmedi.İzlemde hasta 36. haftada 
mekonyumlu su gelişi,fetal distress nedeniyle acil sezeryana alındı ve bebek 2 hafta yenidoğan yo-
ğun bakım ünitesinde respiratuar dstress nedeniyle takip edildi. Annenin 1. ay sonraki postoperatif 
kontrolünde karaciğer enzimleri ve safra asit düzeyleri normal, kaşıntı şikayeti postop 2. haftadan 
sonra gerilemişti.

SONUÇ: Gebelik kolestazı, gebelikte kaşıntıya neden olabilecek uyuz,bit,allerjik dermatit gibi tab-
lolar ekarte edildikten sonra kaşıntıyla başvuran her gebede ilk akla gelmesi gereken bir öntanıdır. 
Annenin multidispliner olarak yakın izlemi maternal ve fetal komplikasyonları önlemek ve gerekti-
ğinde acil müdahale etmek için oldukça önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik kolestazı,kaşıntı, safra asitleri
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P-004

ÜEAH Genel Cerrahi Kliniğinde 2006-2016 Yılları 
Arasında Yatarak Tedavi Görmüş Olan Crohn 

Hastalarının Analizi

Ali Kılıç (0000000249480055)

SBÜ Ümraniye SUAM Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ: Crohn hastalığı sebebi hala tam olarak bilinmeyen ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin 
herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen kronik inflamasyonla giden bir hastalıktır(1,2). İyileşme ve 
nüks lerle devam eder. En sık olarak karın ağrısı ve ishal ile ortaya çıkar. İleus ve fistül ile ortaya çıka-
bilmektedir. Hastalar çoğunlukla tıbbi tedavilerle hayatlarını devam ederken gelişen komplikasyon-
lar nedeni ile ameliyatlar gerekebilmektedir. Ülseratif kolitin aksine crohn hastalığında cerrahi kü-
ratif değildir. Yapılan cerrahi hastalığın yeri,şiddeti ve hastanın durumuna göre değişebilmektedir.

BULGULAR: Ümraniye EAH genel cerrahi kliniğinde 2006-2016 yılları arasında crohn nedeni ile 
ameliyat edilmiş olan hastaların verileri retrospektif olarak incelenerek demografik özellikleri, 
montreal klasifikasyonuna göre hastalık bilgileri, ameliyat endikasyonları, ameliyatta yapılan işlem-
ler, postoperatif komplikasyonlar, yatış süreleri ve mortalite verileri çıkartıldı. İzole crohn fistüllleri 
araştırmaya dahil edilmedi. On yıllık dönemde crohn tanısı ile yatan kırk hastanın otuzu ameliyat 
edilmiş, altı hastanın tanısı ameliyat sonucu konulmuştur. Erkek kadın oranı 3/2 olup yaş ortalaması 
36,08, hastaların çoğu ileokolonik crohn idi. En sık görülen ameliyat nedeni yirmi bir hasta ile ileus 
idi. Hastalık lokalizasyonu yirmiüç hastada ileokolonik bölgede idi. Hastalık davranışına göre B3 
ondört hasta, B2 on hasta idi. İki hastada mortalite oluştu.

TARTIŞMA: Crohn hastalığı sebebi bilinmeyen kronik iltihabi bir hastalıktır(1,2,3). Hastalığın pik 
yaptığı yaş grupları 15-30 ila, 60-70 yaşları arasındaki kadınlardır. Çoğunluk otuz yaşından önce 
başlamaktadır. Sindirim sisteminin ağızdan anüse kadar herhangi bir yerini tutabilmektedir. Crohn 
hastalığında cerrahi endikasyonlar: Medikal tedaviye dirençli semptomatik hastalık, tıkayıcı bulgu-
lara neden olan striktür, toksik megakolon, girişimsel yöntemlerle durdurulamayan ciddi kanama-
lar, perforasyon, kanserdir. En sık ameliyat nedeni intestinal obstruksiyon olup bizim serimizde de 
yirmibir hasta (%70) bu nedenle ameliyat edilmiştir(5).Tanıdan sonraki 15 yıl içinde hastaların %70 
i bir veya daha fazla cerrahi girişim geçirmekteler(3-6).). Proksimal barsak tutulumu durumunda 
mortalite ihtimali artmakta. Bizim serimizde mortalite gelişen iki hastamızdan birisi hastaneye geç 
müracaat eden perforasyon olgusu iken diğeri obstruksiyon nedeni ile acil ameliyata alınan aynı 
zamanda duodenum tutulumu ve duodenal fistülü olan bir hastamızdı.

SONUÇ: Crohn hastalığının esas tedavisi medikal olmakla birlikte cerrahide bu tedavinin önemli 
bir unsurudur. Crohn hastalarının çoğunluğu yaşamlarının bir zamanında cerrahiye ihtiyaç duya-
caktır.Tıkayıcı semptomları olan hastalarda gastroenteroloji kliniği ile işbirliği içinde güncel tedavi 
klavuzları rehberliğinde yapılacak ameliyatlar hastaların yaşam konforunu artıracaktır.Bazı hasta-
larda birden fazla ameliyat gerekebileceği akılda tutularak barsak koruyucu cerrahilerin yapılması 
önemlidir.Laparoskopik ve robotik cerrahi bu alanda kazanılan tecrübenin yaygınlaşması ile daha 
fazla kullanılır hale gelecektir.

Anahtar Kelimeler: cerrahi,crohn,komplikasyonlar,
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P-005

Asit Tetkik Hastasında Tanısı Cerrahi İle Konulan Olgu: 
Peritoneal Malign Mezotelyama

Ali Rıza Çalışkan (0000-0003-3187-8548)

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Adıyaman

Peritoneal boşlukta sıvı birikmesi asit olarak tanımlanmaktadır. Asitin çoğunluğu siroz kaynaklı 
portal hipertansiyon kaynaklıdır. Diğer yaygın nedenler arasında ise maligniteler, kalp yetmezliği, 
enfeksiyonlar ve hipoalbuminemi yapan hastalıklar gelmektedir. Asitin doğru tedavisi, altta yatan 
hastalığın tanısının konulması ile olmaktadır. 56 yaşında erkek hasta, yaklaşık 1 aydır olan halsizlik 
ve karın şişkinliği şikayeti olması üzerine yapılan tetkiklerde batında asit saptanan hasta tetkik ve 
tedavi için yatırıldı. Yapılan USG de batında yaygın asit izlendi. Yapılan asit örneklemesinde; peri-
ton WBC 0.31 10^9/L, Asit Total Protein 5.4 g/dL, Albümin 2.2 g/dL, LDH 1237 U/L ve SAAG 0.8 g/
dL ölçüldü. Hastanın batın BT sinde; Karaciğer normal görünümde, batında omentumda en kalın 
yerde 2.2 cm ye ulaşan heterojen kalınlaşma, batın içi yaygın serbest mai ve kesit alanına giren her 
iki hemitoraksda plevrada kalsifik nodüler kalınlaşmalar izlendi. Hastanın alınan asit sitolojisinde 
atipik hücreler izlendi. Hasta malign mezotelyama düşünülerek diagnostik laparoskopi yapılması 
kararı verildi. Hastanın yapılan diagnostik laparoskopisinde; batın içerisinde yaygın yapışıklıklar ve 
asit izlendi, peritondan biyopsiler alındı. Patolojisi Malign Mezotelyoma Epiteloid Tip olarak rapor-
landı.Malign Mezotelyoma, nadir fakat ölümcül hastalıklardan biridir. Plevra, periton ve perikardın 
serozal membranlarından kaynaklı bir malignitedir. Periton, plevradan sonra ikinci en sık tutulum 
yeridir. Sonuç olarak SAAG’nin asit tetkik hastalarında tanıdaki önemini ve her asitin karaciğer siro-
zu kaynaklı olmadığını belirtmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Asit, Malign Mezotelyoma, Serum Asit Albumin Gradiyenti
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Anti-HCV Testi Yapılan Hastaların Yönetiminde 
HCView Bilgisayar Alarm Programının Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi

Bilal Toka1 (0000-0002-8872-2125), Esma Eroğlu2, Arzu Tarakçı2, Fatma Kacar2,  
Fatma Çölkesen2, Uysaler Aslan3 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Konya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Konya

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Konya

GİRİŞ: Ülkemizde yaklaşık 500.000 hepatit C virüsü (HCV) ile enfekte birey olduğu tahmin edilmek-
teyken bu hastaların %20’den azına tanı konulmuş durumdadır. Klinik pratikte hastalardan çeşitli ne-
denlerle sıklıkla antiHCV testi istenmesine rağmen pozitif bulunan hastalardan çoğu gastroenteroloji 
ve enfeksiyon hastalıkları kliniklerine yönlendirilmemektedir. Çalışmamızda antiHCV pozitif hastaların 
saptanması ve tedaviye ulaşmasını sağlamak için tasarlanan bilgisayar alarm programının (HCView) 
gereksiz tetkik istemini önlemede ve pozitif hastaların gastroenteroloji ve enfeksiyon hastalıkları kli-
niklerine konsulte edilme oranlarını artırmada etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
METOD: Konya EAH’de aralık 2019 tarihinde kullanılmaya başlanan HCView alarm programından ön-
ceki ve sonraki 3 aylık dönemlerde antiHCV testi istenen hastalar çalışmaya alındı. Alarm programı 
antiHCV tetkiki istendiğinde, önceki 6 aylık dönemde antiHCV tetkiki istenmişse sonucu ile ‘‘hastanızın 
son 6 ay içerisinde sonuçlanmış antiHCV tetkiki bulunmaktadır’’ şeklinde bir uyarı ile klinisyeni uyar-
makta ve klinik gereklilik yoksa tekrar istenmesini önlemekteydi. AntiHCV son 6 ay içerisinde veya yeni 
istenen tetkikte pozitif ise gastroenteroloji ve enfeksiyon hastalıkları kliniklerine konsultasyon ekranı 
otomatik olarak açılmakta, klinisyenin sadece istediği kliniği seçerek konsultasyonu onaylaması veya 
gerek görmezse iptal etmesi yeterli olmaktaydı. Konsultasyon onay butonu tıklanırsa ‘’antiHCV testi 
pozitif bulunan hastanın tarafınızca değerlendirilmesi rica olunur’’ şeklinde bir konsultasyon istemi 
otomatik olarak yapılmaktaydı. Hasta HCV için son 6 ayda hasta bu kliniklere konsulte edildiyse prog-
ram klinisyeni ‘’hastanızın son 6 ay içerisinde sonuçlanmış gastroenteroloji/enfeksiyon hastalıkları kon-
sultasyon sonucu bulunmaktadır’’ şeklinde uyararak gereksiz konsultasyon istemlerini önlemekteydi.
SONUÇLAR: Kliniğimizde HCView programı öncesi 3 aylık dönemde 21739 hastada 26924 antiHCV 
test istemi (her hasta için ortalama 1,24 test, bir hastada en fazla 7 test) yapılmış, 310 hastada pozitif 
saptanmış ve bunların 17’si gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları kliniklerine konsulte edilmişti. 
Alarm programı kullanımdayken 3 aylık dönemdeyse 20722 hastada 23606 anti HCV testi istenmiş 
(her hasta için ortalama 1,14 test, bir hastada en fazla 4 test), 329 hastada antiHCV pozitif bulunurken 
bunların 74’ü konsulte edilmişti. HCView programı öncesinde 3 aylık sürede 3934 (%18.1) farklı hasta-
da toplam 5185 (%23,9) kez test tekrarı yapılırken program sonrası 3 ay içerisinde tekrar tetkik istemi 
sayısı azalarak 2362 (11.4) farklı hastada 2884 (%13.9) adet olarak bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca antiH-
CV pozitif saptanan hastaların gastroenteroloji ve enfeksiyon hastalıkları kliniklerine konsulte edilme 
oranı %5.5’ten %22,5’e yükselmiştir (p<0,05).
TARTIŞMA VE SONUÇ: HCView alarm programı gereksiz antiHCV testi istemini azaltmakta, anti HCV 
pozitif hastaların gastroenteroloji ve enfeksiyon hastalıkları kliniklerine konsulte edilmesini ise anlamlı 
oranda artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü, Konsultasyon, Alarm programı
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P-008

Rubinstein Taybi Sendromlu Olguda Derin Sedasyon 
Altında Endoskopi Deneyimimiz

Ebru Tarıkçı Kılıç1, Nelgin Gerenli2, Coşkun Çeltik2 
1SBÜ Üniversitesi,Ümraniye EAH, Anesteziyoloji ve Reanimasyon

2SBÜ Üniversitesi,Ümraniye EAH, Çocuk Gastroenteroloji

GİRİŞ: Rubinstein Taybi Sendromu (RTS), 125000 doğumda bir görülen 16. Kromozomdan kaynakla-
nan; mental motor gerilik, kraniofasial, iskelet deformiteleri ile seyreden genetik geçişli br hastalıktır. 
Kooperasyon güçlüğü girişimlerin sedasyon veya genel anestezi altında yapılmasını gerektirmektedir. 
Kraniofasial deformiteler hava yolu yönetmini güçleştirmekte, kardiyak anomaliler ve gastroözafagial 
reflü olasılığı da anestezi uygulamasında özellik göstermektedir.

OLGU: Mental retarde, gelişme geriliği, mikrosefali, retrognati, görme kaybı, kifoskolyozu ve parmak 
deformiteleri olan 9 yaşında kız hastaya tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu, kusma şikayetleri 
nedeniyle sedasyon altında üst GİS endoskopi yapılması planlandı. Preoperatif değerlendirmesinde 
mallampati skoru III olarak değerlendirildi. Laboratuvar incelemelerinde biokimya tetkikleri ile tam 
kan sayımı normal sınırlarda idi. Pediyatrik nöroloji bölümü konsültasyonda ek bir öneride bulunmadı. 
Pediyatrik kardiyoloji değerlendirmesinde kalpte bir patolojiye saptanmadı.

İşlem öncesi el sırtından damar yolu açıldıktan sonra, kalp atım hızı, kan basıncı, periferik oksijen sa-
turasyonu monitorize edildi. Nazal oksijen 5lt/dk olarak işlem boyunca verildi. 0.05 mg/kg midazolam 
ve 1mg/kg ketamin ile sedoanaljezi sağlandı. Hedeflenen sedasyon seviyesine ulaşıldığında endosko-
pi işlemi gerçekleştirildi. İşlem yaklaşık 10 dk sürdü ve perioperatif hemodinamik parametreler stabil 
seyretti. Bronkospazm görülmedi. Spontan solunumu yeterli olan hasta derlenme sağlandıktan sonra 
servisine taburcu edildi. Herhangi bir komplikasyon yaşamayan hasta ertesi gün taburcu edildi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: RTS olgularına ait anestezi uygulamaları sınırlıdır. Bu olgularda amaç derin 
sedasyon altında hemodinamiyi bozmadan başarıyla işlemi tamamlamak ve zor havayoluna karşı ge-
reken algoritmalara uymaktır. RTS sendromuna sahip olgular zor havayolu açısından potansiyel has-
ta grubu olarak kabul edilmektedir. Ventilasyon zorluğunu oluşturan başlıca kraniyofasyal nedenler 
arasında; mikrognati, retrognati, geniş burun köprüsü, anormal büyük veya “gaga şeklinde” burun, 
yüksek kemerli dar damak, hipoplastik maksilla ile küçük ağız açıklığı sayılmaktadır. Ayrıntılı havayolu 
muayenesinde koanal atrezi, nazal septum deviasyonu, alt solunum yolunda daralmalar, postkrikoid 
web, laringomalazi ve trakeoözafageal kompresyonlar nedeniyle nazal bölgede oluşan vasküler ring 
varlığı dikkatli bir şekilde sorgulanmalıdır. Yapılan işlemler sonrası, ventilasyonu engelleyebilecek ka-
dar ağız içi ve burun kanamaları gelişebilir. Havayolu yönetimini etkileyebilecek sendromun diğer bir 
önemli özelliği ise aspirasyon riskidir. Kalıtsal trakeal stenoz, anormal pulmoner lobülasyon, aşırı mu-
kus salgısı ve gastroözofageal reflü bu hastalarda aspirasyon riskini arttırır. Yaşamın ilk yılından itiba-
ren başlayan gastroözofageal reflü, hastanın beslenmesini azaltıp gelişimsel olarak geriye düşürebilir.

Anestezi yönetimi açısından havayolu kontrolü, aspirasyonun önlenmesi anormal anatomik yapılar-
dan dolayı en önemli problemi oluşturmaktadır. Bu nedenle zor ventilasyon için hazırlık yapılması 
gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Rubinstein Taybi sendromu, sedasyon,zor havayolu, aspirasyon, endoskopi
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P-009

Nadir Bir Olgu: Ekstazi Kullanımına Sekonder Akut 
Pankreatit

Enver Avcı (0000-0002-3065-2419)

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi, Gastronteroloji Kliniği, Konya

GİRİŞ: Akut pankreatit, pankreas iltihabı ile karakterize bir pankreas parankim hastalığıdır. En sık ne-
deni safra taşları ve alkoldür. Nadiren ilaçlar, enfeksiyonlar ve metabolik nedenler etyolojide rol alabi-
lir. Hastalar çoğu zaman sırta vuran karın ağrısı ile prezente olurlar. Tanı iüç kriterden ikisinin olmasıyla 
konur. Bu kriterler hastalıkla uyumlu klinik bulgular, laboratuar da 3 kattan fazla amilaz ya da lipaz 
yüksekliği ve görüntülemede akut pankreatit ile uyumlu bulgular olması şeklindedir. Tedavinin temeli 
agresif intravenöz sıvı replasmanıdır(5).

OLGU: 35 yaşında erkek hasta acil servise epigastrik ağrı, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvurdu. 
Hastanın anamnezinde ilaç ve alkol kullanımı yoktu. Ailede pankreatit öyküsü yoktu. Hasta tekrar 
sorgulanıp ayrıntılı anamnez alındığında yaklaşık 3 -4 gün önce bir adet ekstazi içtiği öğrenildi.

Fizik muayenede epigastrik hassasiyet vardı. Laboratuvarda lökosit, amilaz ve lipaz seviyeleri anlamlı 
olarak yüksekti. Ultrasonografide safra kesesi ve safra kanalları normaldi. Pankreas gaz nedeniyle 
değerlendirilemedi. Abdominal BT’de, hafifçe büyümüş bir pankreas gövdesi ve peripankreatik sıvı 
koleksiyonu izlendi.

Hastaya hafif akut interstisyel ödematöz pankreatit tanısı kondu ve medikal tedavi başlandı. Etyolo-
jiye yönelik ileri laboratuvar testlerinde patolojik bulgu yoktu. Hasta klinik ve biyokimyasal iyileşme 
ile taburcu edildi.

TARTIŞMA: Ekstazi, kimyasal olarak 3,4-metilendioximetamfetamindir (MDMA). Klasik amfetamin-
lere benzemekle birlikte bazı farklılıkları vardır. Ekstazi (MDMA), akson terminallerinden serotonin, 
noradrenalin ve dopamin gibi monoamin nörotransmiterlerinin salınımını artırarak etki eder. Litera-
türde ekstazi(MDMA) kullanımına bağlı akut pankreatit gelişimi hakkında yeterli bilgi yoktur. Bununla 
birlikte, olası mekanizmalar aşağıdaki gibi olabilir;

1-Ekstazi, noradrenalin salınımını artırarak kardiyovasküler sistem üzerinde ciddi yan etkiler yaratır. 
Noradrenalin, alfa-1 reseptörleri aracılığıyla vazokonstriksiyonu uyarır ve böylece sistemik vazokons-
triksiyon geliştirir(7). Artmış vazokonstriksiyona bağlı pankreas mikrovasküler sistem bozulmuş olabi-
lir. Sonuçta oluşan hipoksiye bağlı olarak serbest oksijen radikalleri artabilir ve endotel disfonksiyonu 
oluşabilir. Oluşan endotel disfonksiyonu, aktif proteazlar için geçirgenliği artırabilir ve sonuç olarak 
akut pankreatit gelişebilir.

2-Ekstazi doğrudan pankreas da toksik etki göstermiş olabilir. Buna bağlı tripsonojen gibi olgunlaşma-
mış enzimler aktive olmuş, inflamatuar süreç tetiklenmiş ve sonuç da akut pankreatit gelişmiş olabilir.

SONUÇ: Özellikle akut pankreatit tanısı almış genç hastalarda ekstazi kullanımının ısrarla sorgulan-
ması gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle hem gereksiz ileri tetkiklerin yapılması engellenebilir hem 
de hastaların yeniden ekstazi kullanması engellenerek tekrarlayan pankreatitlerin önüne geçilebilir 
kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: genç hasta, akut pankreatit, ekstazi kullanımı
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P-010

Crohn Hastalığı ile İlişkili İskemik Retinopati

Ercan Özsoy1, Bekir Koç2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul
2Özel Gözde Akademi Hastanesi, Göz Kliniği, Malatya

AMAÇ: Crohn hastalığında nadir görülen göz bulgulardan biri olan iskemik retinopatinin olduğu bir 
olguyu tanımlamak.

OLGU: Yaklaşık 10 yıl önce başka bir merkezde biyopsi ile Crohn hastalığı tanısı konulmuş 34 yaşın-
da kadın hasta sağ gözde ani görme kaybı ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan muayene-
sinde sağ gözde görme 0.4 sol gözde ise tamdı. Sağda göz içi basıncı 14 mmHg, solda ise 15 mmHg 
olarak ölçüldü. Direkt ve indirekt ışık reflekseleri normal olup rölatif afferent pupil defekti yoktu. 
Her iki gözün ön segmenti normaldi. Fundus muayenesinde ise sağ göz optik diski etrafında daha 
fazla olmak üzere tüm kadranlarda yaygın intraretinal hemorajiler tespit edildi, optik disk ödemi 
yoktu. Sol göz tamamen normaldi. Hastanın yapılan beyin manyetik rezonans görüntüleme ve ka-
rotis doppler ultrasonografisi normaldi. İlave bir sistemik hastalığı yoktu. Tüm laboratuvar testleri 
normaldi. Fundus floresein anjiografi ve optik koherens tomografi yardımı ile iskemik retinopati 
tanısı konuldu. Hasta Crohn hastalığı nedeni ile 50 mg/gün azathioprine kullanmakta idi. Hastaya 
oral 32 mg/gün metilprednisolon başlandı ve takibe alındı.

TARTIŞMA: Crohn hastalarının yaklaşık %4 ile % 12’sinde göz tutulumu olmaktadır. En sık irido-
siklit, üveit, episklerit ve konjunktivit gibi ön segment bulguları görülmektedir. Optik nörit, kistoid 
maküler ödem, seröz maküla dekolmanı, retinal vaskülit ve iskemik retinopati gibi arka segment 
komplikasyonları hastaların %1’inden daha azında görülmektedir. İskemik retinopatide, iskeminin 
patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte inflamatuvar hücre infiltrasyonunun neden olduğu 
trombotik ya da obliteratif bozukluklar olduğu düşünülmektedir. Tedavide altta yatan bağırsak inf-
lamasyonu kontrolünün yanı sıra sistemik steroidlerden faydalanılabilir, ayrıca neovaskülarizasyon 
gelişen vakalarda argon lazer ile retinal fotokoagülasyon yapılabilir. Tüm bu tedavilere rağmen özel-
likle maküler alanda iskemiye bağlı hasar gelişmişse geri dönüşsüz görme kaybı gelişebilir.

SONUÇ: Crohn hastalığı, retinal vasküler hastalıkların ayırıcı tanısında daima gözönünde bulundu-
rulmalıdır. Ayrıca, Crohn hastalığı nedeni ile takip ve tedavisi yapılan hastaların periyodik olarak bir 
retina uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Crohn, fundus, hemoraji, retinopati



141

25-26 Eylül 2020
ONLINE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

4. Gastroenteroloji Günleri
İnteraktif E-Posterler

P-012

Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Orta Yaş Gurubu 
Olgularda Abdominal Aort Çapları ve Ana İliak Arter 

Çapları Üzerine Etkisi

Kadihan Yalçın (0000-0003-2645-7829)

Kadihan Yalçın

AMAÇ: Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı dünya genelinde en sık görülen karaciğer hastalığıdır. Ya-
pılan çalışmalar nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı ile kardiyovasküler hastalıklar arasında anlamlı 
bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu ilişki geleneksel kardiyovasküler risk faktörlerinden ve metabolik 
sendromdan bağımsızdır. Her ne kadar nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı kardiyovasküler hastalık 
riskini arttırsa da, literatürde nonalkolik yağlı karaciğer hastalığının abdominal aort çapı üzerinde-
ki etkisi hakkında yayınlanmış veri bulunmamaktadır. Biz bu çalışmada nonalkolik yağlı karaciğer 
hastalığı ile abdominal aort ve ana iliak arter çapları arasındaki olası ilişkiyi belirlemeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma şubat 2016 ile mayıs 2018 tarihleri arasında Kartal Dr Lütfü Kırdar Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniğine böbrek taşı ön tanısı ile refere edilen ve yapılan incele-
melerde böbrek taşı saptanmayan 113 olgu ile retrospektif olarak yapıldı. Bilinen kalp damar hasta-
lığı olan olgular, alkol ve/veya sigara bağımlılığı olan olgular, obezitesi olan olgular, hiperlipidemisi 
olan olgular, karaciğerinde kitle saptanan olgular, hepatit B, hepatit C, hipertansiyon, diabetes mel-
litus, akut ya da kronik karaciğer hastalığı anamnezi olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Abdominal 
bilgisayarlı tomografi (BT) incelemelerinde nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı saptanan elli altı olgu 
çalışma grubunu oluştururken, abdominal BT incelemelerinde nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı 
saptanmayan yaş ve cinsiyet açısından uyumlu elli yedi olgu kontrol grubunu oluşturdu. Nonalkolik 
yağlı karaciğer hastalığı ile abdominal aort ve ortak iliak arter çapları arasındaki ilişki araştırıldı.

BULGULAR: Suprarenal ve infrarenal abdominal aorta çapı nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı 
grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p <0.001), (p 
<0.001). Sağ ana iliak arter çapı nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı grubunda kontrol grubuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p <0.001). Sol ana iliak arter çapı nonalkolik 
yağlı karaciğer hastalığı grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
yüksekti (p <0.001).

SONUÇ: Yapmış olduğumuz çalışma bu konuda literatürdeki ilk çalışmadır. Nonalkolik yağlı karaci-
ğer hastalığı ile abdominal aorta ve ana iliak arter çapları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
saptadık. Elde ettiğimiz sonuçların daha geniş kapsamlı yeni çalışmalar ile desteklenmesi gerekti-
ğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı, abdominal Aorta çapı, ana iliak Arter Çapı
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P-013

Paratiroid Adenomuna Sekonder Hiperkalsemi İlişkili 
Rekürren Akut Pankreatit: Olgu sunumu

İhsan Solmaz (0000-0002-6624-8063), Mahsum Ozan (0000-0002-3181-7684),  
Ömer Faruk Alakuş (0000-0003-4039-1256), Süleyman Özçaylak,  

Şükran Akin (0000-0002-8701-6261), Yunus Tekin (0000-0002-1494-178x), Emrah Kaçar, 
Rengin Esen, Abdullah Budak (0000-0002-2261-8704), Eşref Araç (0000-0001-6041-3817)

SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları kliniği

GİRİŞ: Akut pankreatit(AP); sıklıkla karın ağrısı, bulantı-kusma şikayetleri ile ortaya çıkıp kan ve idrarda 
pankreatik enzimlerin artışı ile karakterize olan pankreas inflamasyonunu ifade eder. AP’nin en yaygın 
nedenleri safra kesesi taşları ve alkol tüm olguların %80’inden sorumludur. Diğer nedenler arasında 
hipertrigliseridemi, ilaç reaksiyonları, pankreas maligniteleri, infeksiyonlar, travma ve hiperkalsemi 
sayılabilir(1). Hiperkalsemi, AP’li olgularda nadir görülen nedenler arasındadır. Primer hiperparatiroi-
dizm ve maligniteler ise hiperkalseminin etyolojisinin %90’ından fazlasını oluşturmaktadır(2).
OLGU: 39 yaşında, kadın hasta epigastrik bölgede başlayıp sırta doğru yayılan kuşak tarzında karın 
ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvurdu. Hasta tipik klinik bulguları ve hiperamilazemi ile AP 
olarak değerlendirilip kliniğimize yatırıldı. Hastanın anamnezinde 18 ay önce ilk AP atağı sonrasın-
da laparoskopik kolesistektomi geçirdiği ve sonrasında aralıklarla 2 defa daha AP geçirdiği ama AP 
ataklarının etyolojisinin belirlenemediği öğrenildi. Hastanın dakikada nabız sayısı 84/dk, tansiyon 
110/60mmHg, oksijen satürasyonu %96, vücut sıcaklığı 36,7°C idi. Batın muayenesinde epigastrik 
bölgede ve sol üst kadranda hassasiyeti mevcut, bağırsak sesleri azalmıştı. Diğer sistem muayenele-
rini normal idi. Özgeçmişinde kolesistektomi ve son 18 ayda 3 AP atağı dışından özellik yoktu. Alkol 
alım öyküsü, ilaç ya da bitkisel ürün kullanım öyküsü ve sigara içiciliği yoktu. Soy geçmişinde özellik 
yoktu. Batın USG incelemesinde safra kesesi izlenmemiş(opere), karaciğerde grade 1 steatoz mevcut, 
koledok çapı 8,5 mm, pankreas hafif heterojen izlenmişti. Hastanın oral alımı stoplandı, hidrasyon 
tedavisi ve analjezik destek tedavisi başlandı. Hastanın tetkiklerinde hemogram normal, Trigliserid:65 
mg/dL, HDL Kolesterol:22,6 mg/dL, LDL Kolesterol:60 mg/dL, AST:21 U/L, ALT:21 U/L, ALP:36 U/L, 
GGT:10 U/L, Total Billirubin:0,48 mg/dL, Direk Billirubin:0,19 mg/dL, İndirek Billirubin:0,29 mg/dL, 
Amilaz:4902 U/L, Lipaz:>1200 U/L, Kalsiyum:12,5 mg/dL idi. Hastada AP etyolojisinde hiperkalse-
mi düşünüldü ve hiperkalsemi nedeni olarak hiperparatiroidizm ve malignite araştırılması planlandı. 
Hastanın PTH düzeyi:112,5pg/mL olarak görüldü. Hastada hiperkalsemi etyolojisi açısından paratiro-
id adenomu/hiperplazisi araştırılması amacıyla yapılan boyun ultrasonografik incelemesinde tiroid 
sağ lob posterosüperior komşuluğunda 13x6,5mm boyutunda hipoekoik solid lezyon izlendi ve pa-
ratiroid adenomu lehine değerlendirildi. Hastanın takiplerinde klinik olarak rahatlaması ve biyokim-
yasal parametrelerinin normale dönmesi üzerine paratiroid adenomu açısından poliklinik kontrolü 
önerilerek taburcu edildi.
SONUÇ: Tüm AP‘li hastalarda etyolojinin aydınlatılması ve tedavi edilmesi tekrarlayan AP ataklarının 
önüne geçilmesini sağlayarak hastaneye yatış sayısını, morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır. Hiper-
kalsemi nadir görülen AP nedenlerinden biri olmakla birlikte etyolojisi belirlenememiş AP‘li olgu-
larda akılda tutulması gerekir. Hiperkalseminin intrapankreatik tripsinojenin tripsine dönüşümünü 
hızlandırdığı ve buna bağlı olarak da pankreasta inflamasyon oluşturduğu düşünülmektedir(3). AP 
seyri sırasında hipokalsemi görülebildiği için hiperkalsemi ilişkili AP‘li hastalarda kalsiyum düzeyinin 
normal aralıkta görülebileceği de unutulmamalıdır. Bu vakayı sunarak AP hastalarının etyolojisinde 
hiperkalsemiye dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: akut pankreatit, hiperkalsemi, paratiroid adenomu
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P-014

Çölyak Krizini Tanıyor muyuz: Ciddi Hipopotasemi ve 
Hipoalbuminemi İle Prezentasyon

Mehmet Ali Kösekli (0000-0002-3172-8200)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD, Bolu

GİRİŞ: Çölyak hastaları genelde farklı, ılımlı, kronik yakınmalarla hekime başvurmaktadır. Çölyak 
kriz; erişkinde Çölyak Hastalığının ciddi ishal ve metabolik bozukluklarla seyreden, nadir ama hayatı 
tehdit eden bir komplikasyonudur. Genellikle dehidratasyon veya malnutrisyonun ciddiyeti nede-
niyle hastanede yatışı gerektirir. Literatürde farklı metabolik bozukluklarla bildirilmiş 20’ye yakın 
erişkin çölyak krizi vardır. Kliniğimizde ciddi hipokalemi ve hipoalbuminemiyle takip ettiğimiz çöl-
yak krizli bir vakayı sunmayı amaçlıyoruz.

VAKA: Menometrorajiye bağlanan anemisi nedeniyle 10 yıldır aralıklı oral demir replasmanı aldığı-
nı ifade eden 45 y kadın hasta günlük yaşam rutinlerini yapmasını engelleyen halsizlik yakınmasıyla 
acile başvurmuş. Anemi saptanması üzerine dahiliyeye, demir eksikliği anemisi nedeniyle gastro-
enterolojiye refere edilmiş. Ateşi, ishali olmayan hasta bir kez kusmuş. Ciddi hipopotasemisi (K: 2.2 
mEq/L) olması üzerine ileri tetkik amaçlı kliniğimize yatırıldı. Genel durum orta, bilinç açıktı. Vital 
bulguları stabildi. Anemik görünüm dışında fizik muayene bulgusu saptanmadı. Hb:7.5 gr/dl, MCV: 
77 fL, RDW:24%, Plt: 328 bin/mm3, Na:127 mmol/L, K:2.2 mmol/L, Cl: 110 mmol/L, Ca:7.7mg/dL, 
Mg:1.57mg/dl, Kan pH: 7.37. EKG’ sinde hipopotasemiye sekonder QT kısalması, T dalga genlik 
azalması saptandı. Günlük 200 mEq Potasyum replasmanına rağmen K düzeylerinin düşük seyret-
mesi nedeniyle olası hipopotasemi nedenlerini ekarte etmek amacıyla nefroloji ve endokrinoloji 
görüşü alındı. Sabah 1 saat erekt pozisyonu takiben renin aldosteron düzeylerine bakılarak hipe-
raldosteronizm dışlandı. 4. Günde potasyum düzeyi normale döndükten sonra 24 saatlik idrarda 
K atılımı ve kan gazı ölçümü tekrarlanarak renal tubuler asidoz dışlandı. Hipopotasemi, hipoal-
buminemi yanında Ferritin(4.4 ng/ml), demir(10 mcg/L) ve folat (2.2 mcg/L) eksikliği saptanması 
üzerine özofagogastroduodenoskopi yapıldı. Endoskopide duodenumda sirküler foldlarda silinme 
ve mukozada mozaik patern izlendi (Resim1,2). Multipl duodenal biyopsisi alındı. Villuslarda total 
atrofi raporlandı. (Mars Tip3). İgA düzeyi normal olan hastada Anti Endomisyum ve Anti Gliadin 
IgA: ++++, doku TGA: pozitif saptandı. Bu bulgularla çölyak hastalığı verifiye edilen hastaya gluten-
siz diyet, demir ve folat desteği verilerek taburcu edildi.

TARTIŞMA: Çölyak hastalığı; arpa, buğday, yulaf gibi besinlerin içeriğinde yer alan glutene karşı 
ince barsak mukozasının aşırı duyarlılık göstermesiyle oluşan kronik bir hastalıktır. Genetik ve çev-
resel faktörlerin rol aldığı süreçte glutene karşı kronik immun aracılı reaksiyon sonucu intestinal 
mukozada farklı derecelerde hasarlanma oluşmaktadır. Dispeptik yakınmalar, inatçı anemi, bazı 
vitamin eksiklikleri ve cilt bulgularıyla prezente olabilir. Çölyak hastalığıyla uyumlu kliniği olan ol-
guda serolojik tetkikler, duodenum mukozasının görünümü ve histopatolojik incelenmesiyle tanı 
doğrulanmaktadır. Çölyak kriz çocuklarda tanımlanmış bir antite olmakla birlikte nadiren erişkinler 
görülebilmektedir. Burada ishal olmaksızın, aşırı halsizlik yakınmasıyla acile başvuran, ciddi meta-
bolik bozukluğun nedeni olarak çölyak hastalığı tespit edilen vakayı sunarak çölyak krizine dikkat 
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çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: çölyak hastalığı, çölyak kriz, hipoalbuminemi, hipopotasemi, metabolik bo-
zukluk

Duodenumun endoskopik görüntüsü

Duodenumun endoskopik görüntüsü
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Olgu Sunumu: Yaşlı Karaciğer Sirozlu Olguda Covid-19 
ve Bakteriyel Pnömoni Birlikteliği

Pınar Gökçen (0000-0002-6742-6976), Gupse Adalı (0000-0003-2157-0304),  
Süleyman Sayar (0000-0002-3476-2375), Oğuzhan Öztürk (0000-0002-7718-8684),  

Hamdi Levent Doğanay (0000-0002-2263-6689), Kamil Özdil (0000-0003-2556-3064)

SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ: Covid 19 enfeksiyonu, ağır akut solunum sendromu koronovirüsü 2 (SARS-CoV-2) ‘nin neden 
olduğu bulaşıcı bir hastalık olup dünya çapında yayılarak Covid 19 pandemisine yol açmıştır. SARS-
CoV-2, hafif transaminaz yüksekliğinden fulminan karaciğer yetmezliğine ve hatta ölüme kadar de-
ğişen klinik tablolarda karaciğeri etkileyebilmektedir. Sirozlu hastalarda %36.2’ ye varan mortalite 
oranları görülebilmekte ve mortalitenin Child- Turcotte-Pugh (CTP) evresi ve model for end-stage 
liver disease (MELD) skoru ile korele olduğu bilinmektedir.

OLGU: Non alkolik yağlı karaciğer hastalığına bağlı CTP grade A karaciğer sirozu tanısı olan 74 ya-
şında, şüpheli Covid 19 temas öyküsü olan erkek hasta, üç gündür olan ateş, boğaz ağrısı ve yor-
gunluk yakınmasıyla başvurdu. Komorbiditeleri; diyabet, hipertansiyon ve obezite olup amlodipin 
ve metformin kullanmaktaydı. Sigara, alkol, ilaç alerjisi öyküsü yoktu. Fizik muayenede vücut sı-
caklığı 39 °C, kan basıncı 110/70 mmHg, kalp hızı 110/dk, solunum hızı 28/dk ve oda havasında 
oksijen saturasyonu %96 saptandı. Vücut kitle indeksi 32.0 kg/m² idi. Orofarinksi hiperemik olup 
akciğerlerde bilateral wheezing ve inspiratuar raller duyuldu. Başlangıç laboratuar testleri; alanin 
aminotransferaz (ALT): 44 U/L (0-55), aspartat aminotransferaz (AST): 63 U/L (0-34), INR: 1.24 (0.8-
1.2), total bilirubin: 0.66 (0.2-1.2) mg/dl, hemoglobin: 9.6 g/dL (12-16), lenfosit sayımı 0.50 x 10³/
uL (0.8-4.0), kreatinin: 1.66 mg/dl (0.72-1.25) saptandı. C reaktif protein (CRP) düzeyi 1.2 mg/
dL (0-0.5) olup yüksek saptanmıştı. D-Dimer, fibrinojen ve prokalsitonin (PCT) seviyeleri referans 
sınırlardaydı. Nazofaringeal polimeraz zincir reaksiyon testinde SARS-CoV-2 için pozitiflik saptan-
dı. Kontrastsız toraks bilgisayarlı tomografisinde SARS-CoV-2 pnomonisi ile uyumlu multipl yamalı 
buzlu cam opasiteleri görüldü. Tedavisi hidroksiklorokin 400 mg/gün, azitromisin 250 mg/gün ve 
osetalmivir 150 mg/gün olarak düzenlendi ve tromboz profilaksisi için enoxaparin sodium 80 mg/
gün verildi. Tedavinin beşinci gününde ateşi devam eden hastanın balgam kültüründe Klebsiel-
la pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa bakterileri üretildi. Etkene yönelik olarak seftazidim 
tedavisi başlanmasıyla ateş yanıtı alındı. Akciğer görüntüleme bulgularında regresyon olması ve 
enflamasyon parametrelerinin de gerilemesi üzerine hasta taburcu edildi.

SONUÇ: Günümüzde SARS-CoV-2 ilişkili karaciğer hasarının hangi mekanizmalarla meydana geldiği 
henüz netlik kazanmamıştır. Ancak literatürde; Covid-19 enfeksiyonlu Child Pugh A evre karaciğer 
sirozlu hastaların yaklaşık üçte birinde hepatik dekompansasyon geliştiği ve bu hastalarda morta-
lite oranının %23.9 olduğu görülmüştür. Hastamız Covid 19 için kesin ve potansiyel risk faktörle-
rini içermesine (ileri yaş, diyabetes mellitus, obezite, karaciğer hastalığı) ve ayrıca bakteriyel bir 
pnomoni ile de prezente olmasına rağmen hepatik dekompansasyon gelişmemiş ve yoğun bakım 
ihtiyacı olmamıştır. Bu durumun; hem antiviral hem de antibakteriyel tedavinin erken dönemde 
başlanması ve hastanın olası siroz komplikasyonları açısından yakın takibi ile açıklanabileceği dü-
şünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, kronik karaciğer hastalığı, SARS-CoV-2,siroz



146

25-26 Eylül 2020
ONLINE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

4. Gastroenteroloji Günleri
İnteraktif E-Posterler

Tablo-1.Laboratuar veriler

Değişken Referans Aralık Yatış anı Yatış 5.Gün Yatış 10.Gün

Hemoglobin (g/dl) 12-16 9.6 8.4 8.8

Hematokrit (%) 40-54 28.1 26.2 27.2

Lökosit sayımı (10³/uL) 4-10 3.25 2.67 2.73

Nötrofil sayımı (10³/uL ) 2-7 2.51 1.78 1.64

Lenfosit sayımı (10³/uL) 0.8-4 0.5 0.61 0.73

Nötrofil/Lenfosit oranı 0-3.13 5.02 2.92 2.25

INR 0.8-1.3 1.24 1.33 1.31

Platelet sayımı (10³/uL) 100-400 88 81 107

ALT (U/L) 0-55 44 30 29

AST (U/L) 5-34 63 60 49

ALP (U/L) 25-100 55 40 48

GGT (U/L) 12-64 123 132 146

LDH (U/L) 125-220 268 269 243

Total bilirubin (mg/dl) 0.2-1.2 0.66 0.59 0.66

CRP (mg/dl) 0-0.5 1.2 1.7 0.7

PCT (ng/ml) <0.05 <0.05 0.11 0.06

D-dimer (ng/ml) 0-740 80 640 534

Fibrinojen (mg/dl) 200-400 293 278 324

Albümin (mg/dl) 3.2-4.6 3.8 3.2 3.5

Kan üre azotu (BUN) (mg/dl) 15-40 49.22 44.94 29.96

Kreatinin (mg/dl) 0.72-1.25 1.66 1.09 0.92

Glukoz (mg/dl) 70-115 121 100 95

Sodyum (mEq/L) 136-145 133 133 136

Potasyum (mEq/L) 3.5-5.1 4.7 4.5 4.5

ALT: Alanin transaminaz; ALP: Alkalen fosfataz; AST: Aspartat transaminaz; CRP: C reaktif protein; 
GGT: Gama glutamil transferaz; INR: International normalized ratio; LDH: Laktat dehidrojenaz; 
PCT: prokalsitonin
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P-017

Hamilede Dev GastrikTrikobezoar

İnan Beydilli1, Recep Çağlar2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Mersin Şehir Hastanesi

GİRİŞ: Bezoar, yutulan yabancı cisim veya gıdaların sindirilemeyip beslenme yolunda oluşturduğu 
kitlelerdir. Saç kılları (trikobezoar), lifli yiyecekler (fitobezoar), süt ürünleri (laktobezoar), katı ilaçlar 
(farmakobezoar) ve sakız, kum gibi maddelerin sindirilememesi gastrointestinal sistemde bezoar 
oluşmasına neden olabilir. Bezoarlar tipik olarak midede görülmekle birlikte ince ve kalın bağırsak-
larda da görülebilir.

OLGU: 20 yaşında 4 aylık hamile kadın hasta karın ağrısı, midede dolgunluk,kusma ve iştahsızlık 
şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Fizik muayenesinde saçlar seyrek, konjuktivalar soluk, epigastrik 
bölgede ele gelen kitlesi mevcuttu. Öykü ayrıntılı değerlendirildiğinde, kendi saçını çektiği ve yediği 
öğrenildi. Laboratuvar incelemesinde demir eksikliği anemisi ve b-hCG yüksekliği saptandı. Yapılan 
endoskopide tüm mideyi tamamen dolduran trikobezoar ile uyumlu dev kitle saptandı. Kitlenin 
büyük olması nedeniyle endoskopik olarak çıkarılması mümkün olmadı. Mide anterior duvarından 
yapılan gastrotomi ile mide şeklini almış yutulmuş saç tellerinden oluşan dev trikobezoartotal ola-
rak çıkarıldı.

TARTIŞMA: Trikobezoarlar genç bayanlarda görülmekle birlikte en sık nedeni trikotolomanidir. 
Trikobezoarlar oluştuktan sonra genelde mide içinde sınırlı kalır ancak bazen jejunum, ileum ve 
hatta kolona kadar uzanım gösterebilir. Belirti ve bulgular sinsi ve belirsiz olabilir. Bazen uzun süre 
asemptomatik seyredebilir. En sık bulgular epigastrik ağrı (%70.2), epigastrik kitle (%70), bulantı 
ve kusma (%64), hematemez (%61), kilo kaybı (%38), diyare veya konstipasyondur (%32). Anemi 
ve hipoalbüminemi görülebilir. Aynı zamanda Lamerton belirtisi olarak adlandırılan üst batında ele 
gelen bir kitle saptanabilir.

Endoskopi kitleyi direk görebilmesi, kitlenin yapısı hakkında bilgi verebilmesi nedeniyle en yüksek 
duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir.

Bezoarların endoskopik olarak çıkarılması her zaman mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda lapa-
rotomi yapılmalı gastrotomi ile bezoar çıkarılmalıdır. Psikiyatrik bir bozukluğun eşlik ettiği düşünü-
len durumlarda özellikle nüksün önlenmesi açısından psikiyatri konsültasyonu istenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal sistem, trikobezoar, hamilelik,trikofaji



148

25-26 Eylül 2020
ONLINE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

4. Gastroenteroloji Günleri
İnteraktif E-Posterler

P-018

Potasyum Para- Amino Benzoat İlişkili Hepatit Vaka 
Sunumu

Yusuf Bünyamin Ketenci (0000-0003-0372-9166), Ufuk Avcıoğlu (0000-0001-6905-4494)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, SAMSUN

GİRİŞ: Potasyum Para- amino benzoat(PPAB), Peyronie hastalığı(PH) ve sklerodermanın tedavisin-
de kullanılan bir antifibroz ajanıdır. Monoamin oksidaz aktivasyonunu artırarak ve fibroblast gliko-
zaminoglikan sekresyonunu doğrudan inhibe ederek antifibrotik ve antiinflamatuar etkiye sahiptir.

PH penisin tunika albuginea tabakasında yoğun fibröz kollajen plaklarının oluşumu ile karakterize 
kazanılmış benign bir hastalıktır. Plaklar ereksiyon sırasında tunika albugineanın normal ekspansi-
yonuna engel olarak, kurvatur deformitesi, kısalma, daralma gibi peniste şekil bozukluğuna neden 
olabilir. Literatürde PPAB bağlı oldukça az sayıda toksik hepatit tablosu bildirilmiştir. Biz de bu ilaca 
bağlı toksik hepatit görülen, ilaç kesilmesi ve destek tedavisi ile düzelen bir vaka sunuyoruz.

OLGU: 63 yaşında erkek hasta, 15 gün önce başlayan gribal enfeksiyon semptomları sonrası geli-
şen karın şişliği ve halsizlik şikayetleriyle başvurdu. Tip 2 Diyabetes Mellitus(DM), Benign Prostat 
Hiperplazisi ve PH olduğu, 5 yıldır sitagliptin 50 mg/gün, Metformin 1000 mg/gün, 3 aydır PPAB 
3 gr/gün kullandığı öğrenildi. Batın muayenesinde açıklığı yukarı bakan matite saptandı. Tetkikle-
rinde: AST:68 U/L, ALT:759 U/L Total Bilirubin:1.86 mg/dL, Direkt Bilirubin:0.65 mg/dL, ALP:227 
U/L, GGT:406 U/L, Albümin:3.72 g/dL, INR:1.06, WBC:6.04 bin/µL, Hemoglobin:11.4 g/dL, Plate-
let:103 bin/µL, Kreatinin:0,92 mg/dL saptandı. Ultrasonografi’de; grade II hepatosteatoz ve assit 
mayi varlığı izlendi. Hastada hepatit ve portal hipertansiyon bulguları olduğundan viral, otoimmun, 
vasküler ve metabolik karaciğer hastalıkları taramaları yapıldı. Anamnezinde alkol alımı veya toksik 
madde kullanımı yoktu. Serum-Assit albumin gradienti 1,2, assit mayi hücre sayımında WBC: 2,2 
bin/µL, MNL: 2,18 bin/µL olarak saptandı. Il̇aç alımından sonra hepatit tablosunun ortaya çıkması 
nedeniyle hastada ilaca bağlı toksik hepatit düşünüldü. Tanıyı teyid etmek ve karaciğer hasarının 
boyutunu belirlemek için karaciğer biyopsisi yapıldı. Grade I steatoz, Modifiye Knodell (Ishak) His-
toloji Aktivite Derecesi 12, kronisite evresi 1, bulgular akut hepatitik değişiklikler saptandı. İlaç 
ilişkili karaciğer hasarı düşünüldü. İlacı kesildi ve asetilsistein 1200 mg/gün ve intravenöz hidrasyon 
içeren destek tedavisi verildi. Transaminazları düzelen hastanın kontrol ultrasonunda batın içi mayi 
görülmedi ve hasta taburcu edildi.

TARTIŞMA: İlaç ilişkili karaciğer hasarını klinik pratikte tanımlamak zor olabilir çünkü karaciğer ha-
sarını saptamak için kullanılan biyokimyasal testler, hepatik adaptif yanıtın bir parçası olarak da 
yükselebilir. İlaç ilişkili karaciğer hasarı nadirdir ve ciddi formlar morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. 
Hepatotoksisite, ilaca bağlı aşırı duyarlılık reaksiyonuna bağlı olarak tedavinin ilk haftalarında ani-
den gelişebilir. Karaciğer hasarı, ilaç çekildiğinde düzelir. Ancak vakamızda olduğu gibi tedavinin de-
vamı, hepatik yetmezlik riski taşır. PH tedavisinde kullanılan yeni ajanlardan birisi olan PPAB ilişkili 
karaciğer hasarı nadir görülen bir durumdur. Bu ilaç kullanımında assit, halsizlik gibi semptomları 
olan hastalarda ilacın indüklediği toksik hepatitte akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Potasyum Para- amino benzoat, hepatit, assit
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Resim 1

Potasyum Para- Amino Benzoat İlişkili Hepatit vakası karaciğer fonksiyon testleri seyir grafiği
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P-019

Masif Kanamayla Gelen Erişkin Meckel Divertikülü 
Vakası

Ufuk Avcıoğlu1, Berk Baş1, Sultan Çalışkan2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ: Meckel divertikülü(MD), gastrointestinal sistemin(GİS) en sık görülen doğumsal anomalisi-
dir. Çoğunlukla çocukluk çağında bağırsak tıkanıklığı ve kanama tablosuyla tanı konulur. Erişkinler-
de nadir görülür ve klinik olarak genellikle sessiz seyreder. Semptomatik MD olan hastaların tanı-
sında güçlük yaşanmaktadır. Burada hayatı tehdit eden tekrarlayıcı alt GİS kanaması ile başvuran ve 
duodenal ülser ve MD saptanarak opere edilen olgu sunulmuştur.

OLGU: 28 yaşında erkek hasta, 3 gündür devam eden hematokezya yakınması ile başvurdu. Öy-
küsünde kanamanın 3 gün önce başladığı giderek arttığı öğrenildi. Sistem sorgusunda halsizlik, 
baş dönmesi ve soğuk terlemesi saptandı. Muayenesinde ortostatik hipotansiyon takipne(22/dk), 
taşikardi(105/dk), Skleralar ve ciltte solukluk, rektal tuşede parlak kırmızı renkli kanlı bulaş sap-
tandı. Tetkiklerinde Hemoglobin:7.4 g/dl, platelet:177.00 bin/Ul, Hematokrit:33.7 %, INR:1.2 idi. 
Takiplerinde 2 defa daha bol miktarda kanlı dışkılaması oldu 2 ünite Eritrosit süspansiyonu verildi. 
Üst GİS endoskopisinde bulbusta Forest 2c ülser izlendi ve APC ile müdahele edildi. Kolonoskopide 
terminal ileum ve tüm kolon segmentlerinde taze kan görüldü. Aktif kanama odağı gözlenmedi. BT 
anjiografide MD saptandı(Resim 1,2). Kanamasınındevam etmesi üzerine cerrahiye konsülte edildi 
parsiyel ince barsak rezeksiyonu yapıldı. Rezeksiyon materyalinin patolojisi ektopikgastrik mukoza 
içeren MD ile uyumlu ince bağırsak materyali olarak raporlandı(Resim 3-4).

TARTIŞMA: MD gerçek bir divertikül olup bağırsak katmanlarının tümünü içerir. Omfalomezente-
rik kanalın kapanmaması sonucu oluşur. Kanama haricinde obstrüksiyon, invajinasyon, divertikülit, 
perforasyon gibi diğer klinik bulgularla da gelebilir. Semptomatik olması için bazı risk faktörleri 
tanımlanmıştır. Bunlar; yaşın 50’nin altında olması, erkek cinsiyet, divertikülün 2 cm’den büyük 
olması ve histolojik olarak anormal doku bulunmasıdır. Bu risk faktörlerinin tamamı bizim hasta-
mızda vardır.

MD kanamasında tedavi yaklaşımı her GİS kanamasında olduğu gibi öncelikle endoskopik değer-
lendirme ve sonrasında BT anjiografi ve sintigrafi gibi diğer görüntüleme yöntemleriyle kanama 
odağının tespitine dayanır. Hastamızda kanama kliniğini açıklayacak duodenal ülser saptandı. An-
cak hastada melenadan ziyade hematakezya olması, kolonoskopide terminal ileumda taze kan 
görülmesi ve duodenal ülserin endoskopik işlem sürecinde kanamaması nedenleriyle ileri tetkik 
ihtiyacı olduğuna karar verildi.

MD kanaması saptanan hastalarda tedaviye proton pompası inhibitörleri(PPI) ile başlanır. Hasta-
mız duodenal ülsere sahip olması nedeniyle PPI tedavisi altında kanamaya devam etmiştir. Pro-
ton pompa inhibitörleri tedavisine rağmen sebat eden GİS kanamalarında sonraki tedavi yaklaşımı 
cerrahidir. Cerrahi seçenekleri divertikülektomi veya segmenter rezeksiyondur. Hastamızda olduğu 
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gibi 2 cm’den büyük lezyonlarda genellikle segmenter rezeksiyon tercih edilir.

Sonuç olarak MD yetişkin popülasyonda nadir görülen bir durumdur. Alt GİS kanama kliniği ile ge-
len ve endoskopik tetkiklerde kanama etyolojisi saptanamayan hastalarda bu nadir sebep mutlaka 
akla gelmeli, tanı için ek radyolojik ve sintigrafik tetkikler uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: erişkin, gastrointestinal kanama, Meckel divertikülü,

Resim 1

Normal ince barsak mukozası (sol taraf) devamında gastrik mukoza (sağ taraf) (H&E boyası, x400 
büyütme)

Resim 2

Umblikal düzeyde distal ileal segmentin posteriorunda 45 mm uzunluğunda 15 mm kalınlığında 
hava değerleri içeren yer yer kalın duvarlı kör sonlanan tubuler bir yapı şeklinde izlenen Meckel 

divertikülü.
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