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Alt Gastrointestinal Kanamanrn Nadir Bir Nedeni: Aorta-Çekal Fistül
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Giriş: Aortaenterik fistüller (AEF) gastrointestinal kanamanın nadir ancak fatal
sebeplerindendir. Sekonder AEF'ler (SAEF) genelde abdominal aortik anevrizma cerrahisinin
bir komplikasyonu olarak görülür. İnsidensi oA 0.6-2 dolayındadır. Biz bu yazıda geçirilmiş
aoft cerrahisini takiben baygınlık ve hematokezya yakınması ile acil servise başvuran ve
aortaçekal fistül tanısı konulan 78 yaşındaki erkek hastayı sunuyoruz.
Olgu: 78 yaşında erkek hasta halsizlik-baygınlık hissi ve bol miktarda vişne çürüğü-kınnızı
renkle dışkılama nedeniyle acil servise getirildi. İük vitaü bulguları; kan basıncı 90/60 mmHg,
nabız: l1O/dakika, solunum sayısı 25ldakika, ateş 360C idi. İki gtin önce epigastrik bölgede
karın ağrısı tanımlıyor. Fizik muayene bulguları: hasta soluk görünümde, cilt terli-soğuk,
bağırsak sesleri artmış. rektal muayenede hematokezya. Gastroenteroloji bölümü ile konsulte
edilen hasta alt gastrointestinal sistem kanaması ön tanısı ile yatırıldı. Laboratuar bulguları:
WBC:20740 /pL. Hb:8.3 g/dl, PLT:56000/pL, [NR:1.1, PT:l1,9 sn,'Üre79,26 mgidl.
HCO3:76,4 mmoUL, BE:-8 mmol/L. Hastanrn geçirilmiş aort anevrizma cerrahisi oyklisllniln
olması ve karında mevcut pulsati1 kitlesi nedeniyle abdominolpelvik tomografisi planlandı.
Tomografide infrarenal diizeyde aortik bifurkasyon öncesi sakküler tatzda anevrizmatik
dilatasyon (10X8cm) ve sağ alt kadranda ince barsak lümeninde hemoraji ile uyumlu
hiperdens görünüm saptandı. Eksplorasyonda çekum ile komşu anevrizma kesesi ve çekum
üzerinde yaklaşık 2 cm çap|ı fistül ağzı gözlendi.
Sonuç: Abdominal aortik anevrizma AEF'ii olan ttim olguların yaklaşık yarısrndan
sorumludur. Daha çok aort grefti uygulanan hastalarda cerrahi sonrasr 2 hafta -l 0 yıl arasrnda
gelişebilir. Bizim olgumuzda aortik cerrahiden yaklaşık 14 yıl sonra görülmüştür. AEF'lerin
en sık görülen tipi aorta ile dodenumun 3. parçası arasındadır. Bizim olgumuzda anevrizma
ilginç olarak çekuma f,ıstülüze olmuştu. SAEF'de kanama şikayeti ve bulgularlnın yanı sıra
karın a$ısı ve sepsis de görülebilir. Hastaların büyük bir kısmında greft enfeksiyonu
mevcuttur. Kontrastlı CT ve anjiografi seçilecek görüntüleme yöntemleridir. Cenahi girişim
olmazsa mortalite Yol00'e yakındır. Aoıtik anevrizma hikayesi olan 60 yaşından büyük
hastalarda major rektal kanama varlığında AEF'den şüphe edilmelidir.
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Şekil 1. İnce bağırsak ve kolon anslarr içerisinde (ok tıaşları) hemoraji ile uyumlu
yüksek dansiteli görünüm mevcut
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Şekil2. Distal abdominal aortada anevrizmatik genişleme (ok tıaşlarr), gerçek lümenin
kontrastla tıoyandığı,lümenin geri kalan lırsmınrn tromboze olduğu görülüyor.
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