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lan 194 olgusunun (156 indeks) tanısal ve tedaviye ilişkin 20
yıllık deneyimi paylaşılmıştır. Değerlendirmeye akut karaciğer
yetmezliği ile başvuranlar alınmamış ve karaciğer hastalığının
bilinen tüm nedenleri araştırılmıştır.	 
Olguların 110’nu (% 56.7) erkek, tanı konulduğu yaş ortalaması
22.3±10 yıl, tanı 19±33 (0-168) ay gecikme ile konulmuş idi. Hepatik form % 35.7, nörolojik % 20.7, hepatonörolojik form %
28.9, sadece % 14.7 asemptomatik idi. Aile taramasında tanı
konulan 38 olgunun % 24’ü kompanse karaciğer sirozu saptanırken; ancak % 39.5’i normal bulgulara sahipti. HBsAg pozitifliği
% 3.1, anti HCV %0.5 saptandı. Düşük serum seruloplazmin
düzeyi (<20 mg/dL) % 86, yüksek 24 saatlik idrar düzeyi (>100
mcg) % 89.9, yüksek karaciğer bakırı (>250 mcg/g) % 84.7 saptandı. Tedavi seyrinde seruloplazmin düzeyi azalarak % 89 olguda tanı koydurucu düzeye ulaştı (p< 0.05). Kayser Fleischer
halkası % 65.7 ve nörolojik olgularda daha fazla idi. Tedavi ile
anlamlı düzeylerde serum albumin artmış, transaminaz düzeyleri azalmış, protombin zamanı kısalmış ve klinik olarak assit
kaybolmultur. Düzensiz ilaç kullanan 4 kişide nörolojik semptomlar ortaya çıkarken, 10 hastada Dpenisillamin ile nörolojik bulgular arttığından tedavi trientin ile sürdürülmüştür. İzlem süresince
15 olgu yitirildi; düzensiz ilaç kullanımı esas neden idi, düzenli
ilaç kullanan iki olgu (biri duodenal varis kanaması, diğeri
D-penisillamin tedavisi ile artan transfer disfaji ve aspirasyon
pnomönisi – sepsis ile) yitirildi. Gebelik süresince şelatör tedavi
2 ekivalan doza azaltılmıştır. 19 kadında 19 canlı doğan bebekte
anomali saptanmamış, ancak 16 düşük ve 3 ölü doğum izlenmiştir. 93 indeks olgunun 315 kardeşi taranmış, 89’unda bir tanı
kriterine ulaşıldığı için ikincil tetkikler istenmiştir. Akraba evliliği
sorgulanan olguların % 46.4’ünde saptanmıştır.
Sonuç olarak, Wilson hastalığı tanısında bakır metabolizması
göstergeleri çoklu kullanılmalı, aile taraması unutulmamalıdır.
Tedavinin düzenli kullanımında prognoz mükemmeldir. Gebelikte şelatör tedavi azaltılmalı, hastada bakır eksikliği önlenmelidir,
fetal anomali saptanmaması rağmen düşük oranı fazla gözükmektedir.

göre HAİ, fibrozis değerleri ve biyopsi öncesi HBe Ag, AST, ALT,
Trombosit değerleri retrospektif olarak kaydedildi. APRI, FIB-4
ve AST/ALT oranları hesaplandı. Elde edilen veriler istatistiksel
yöntemlerle karşılaştırıldı.	 

Anahtar Kelimeler: Wilson hastalığı, tanı, şelatör tedavi

Günlük pratikte kronik C hepatitli hastalarda telaprevir, peginterferon ve ribavirin tedavisinin 12nci
hafta sonuçları

SONUÇLAR: Yaş ortalaması 44,3±13 yıl idi. Hastaların 85’i
(%40,1)kadındı. 25 hasta (%13,2) HBe Ag (+) bulundu. Biyopside median HAİ: 7 (1-16) fibrozis: 2 (0-6) idi. Fibrozis düzeyine
göre 181 hastanın 32’si (%17,7) F 0-1, 93’ü(%51,4) F2, 39’u (%
21,5) F3, 14’ ü (%7,7) F4, 2’si (%1,1) F5 ve 1’i (%0,6) F6 idi.
Fibrozis düzeyleri ile tüm non-invaziv skorlar arasında pozitif korelasyon vardı (p< 0,001) (Tablo 1). Korelasyon katsayıları FIB-4
için r= 0,64, APRI için r= 0,38, AST/ALT oranı için r=0,46 bulundu. Trombosit sayısı ile fibrozis arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon vardı (p<0,001, r=-0,66). Tüm skorlar
için yapılan ROC analizinde F0-1 hastalar ile >=F3 hastaların
ayırıcı tanısında en anlamlı skorlama sistemi olarak FIB-4 bulundu (AUC: 0,88, p<0,001). Ancak bu anlamlı sonuç F0-1 hastalar
ve F2 arasındaki ayrım için doğrulanamadı. 	
YORUM: Kronik viral hepatit B hastalarımızda non-invaziv skorlama sistemleri hafif fibrozis ile belirgin/ağır fibrozis ayırıcı tanısında etkin bulunmuştur. Ancak orta düzeyde fibrozis hastalarının değerlendirmesinde yeterli değildir. Bu skorlama sistemleri
arasında histopatolojik verilerle en yüksek korelasyon FİB-4
skorunda gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Karaciğer biyopsisi, Non-invazif
fibrozis skorları
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AMAÇ: Kronik viral hepatit B tedavisinde fibrozis düzeyi tedavi
endikasyonunu belirlemekte, tedaviye yanıtın ve prognozun belirlenmesinde oldukça önemlidir. Fibrozis değerlendirmesinde
karaciğer biyopsisi kanama, enfeksiyon, ağrı gibi komplikasyonları olan invaziv bir yöntemdir. Bu nedenle alternatif non-invaziv
fibrozis belirteçleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Kliniğimizde
biyopsi yapılan hastalarda non invaziv skorlama sistemleri ile
histopatolojik sonuçları karşılaştırmayı amaçladık.
METOD: Çalışmaya Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Viral hepatit polikliniğinde takipli 31’i klinik siroz, 181’i karaciğer biyopsili toplam 212 kronik
viral hepatit B hastası alındı. Hastaların ISHAK skorlamasına
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GİRİŞ: Telaprevir, ülkemizde bu yıl başından beri ileri fibrozisli
naive hastalarda ve ikili tedavi sonrası nüks gelişen hastalarda
geri ödeme kapsamına girmiştir. Tedavilerin gerçek hayat uygulamaları klinik çalışmalardan farklı etkinlik ve yan etkiye sahip
olabilmektedir. Bu çalışmada telaprevirli üçlü tedavi alan hastaların ilk 12 haftalık verileri sunulmuştur.
YÖNTEM: Daha önce en az 12 hafta süreyle peginterferon ve
ribavirin tedavisi alan ve kalıcı cevap elde edilemeyen ya da
ileri fibrozisli naive KCH hastalarından telaprevirli üçlü tedavinin
12nci haftasını tamamlamış olan 40 hasta değerlendirmeye
alınmıştır. Bu hastaların bazal demografik bilgileri, önceki tedavi
cevabı durumları, biyokimyasal ve virolojik verileri, karaciğer biyopsisi bulguları, tedavinin 4üncü ve 12nci haftasındaki HCV
RNA düzeyleri, ilaç doz değişiklikleri analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 28 kadın, 12 erkek, 40 hasta dahil edilmiştir. Ortalama yaş 56.4±9.5 idi. Hastaların 7’si naive, 33’ü tedavi deneyimi olan (19 nüks, 14 yanıtsız) hastaydı. Klinik olarak
aşikar siroz olan 3 hasta dışında 5 hastanın karaciğer biyopsisi
yapılmamıştı. Biyopsisi olan 32 hastanın 14’ü Ishak skoruna
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PS-035
Karaciğer sirozu olan hastalarda endoskopik sfinkterotomi için iki “mixed” akım paterninin (PulseCut
x Blended) karşılaştırılması
Erkan Parlak, Aydın Şeref Köksal, Erkin Öztaş, Selçuk Dişibeyaz, Bülent Ödemiş, Mahmut Yüksel, Hakan Yıldız, Nurgül Şaşmaz, Burhan Şahin
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Dayanak ve Amaç: Başta koledok taşı olmak üzere, karaciğer
sirozu (KCS) olan hastalarda ERCP seyrek olmayarak gerekmektedir. Endoskopik sfinkterotomi (ES) işlemi KCS’lu hastalarda karaciğer sirozu olmayan hastalara göre daha fazla kanama
riskine sahiptir. Bu çalışmanın amacı KCS’u olan hastalarda 2
mixed akım paterninin (blended ve pulseCut mode) kanama riski açısından etinliğini kıyaslamaktır.
Metod: Alternan akım veren Olimpus ESG-100 elektrcerrahi
ünitenin pulseCut mode’unun kullanıldığı 2009 yılının ortalarından beri ES yapılan karaciğer sirozlu 14 (6 kadın, 8 erkek, yaş;
63.6±16.9 yıl) hasta ile (Grup 2), historik kontrol olarak blended
akım veren Olimpus PSD-20 elekrocerrahi ünitenin kullanıldığı
2004-2009 yılları arasında ES yapılan KCS’lu 15 (6 kadın, 9 erkek, yaş: 62.2±12.9 yıl) hasta kıyaslandı. İki grup demografik
verileri, etyolojileri, Child evreleri, prezentasyonları, son tanıları
ve özellikle kanama olmak üzere, ES’nin komplikasyonları yönünden karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların demografik özellikleri, etyolojileri, Child evreleri (A, B ve C evrelerinde grup 1 ve 2’de sırasıyla 4, 6, 5 ve 4,
3, 7 hasta), trombosit sayıları (104.666±70.509 ve 93500±35849),
INR düzeyleri (1.3±0.1 ve 1.4±0.1) başta olmak üzere kan değerleri ve prezentasyonları benzerdi. Tüm hastalarda ilk seansta
koledok kanülize edildi (1. grupta 2 hastada ön kesi yapıldı).
Hastaların son tanıları grup 1 ve 2 de sırasıyla koledok taşı 9 ve
10 hasta, malign biliyer darlık 5 ve 3 hasta, safra yollarından
budanma 1 ve 1 hasta idi. Hiçbir hastada pankreatit ve perforasyon gelişmedi. Birinci grupta 2 hastada “endoskopik kanama”
(İşlemin tamamlanmasına engel olmayan, Hb düşmesi ve kan
transfüzyonu gerektirmeyen), 1 hastada işlemden 1 gün sonra
olan, “klinik anlamlı kanama” (melena, hemoglobin düşmesi ve
kan transfüzyonu gereken) oldu. ES kanaması ikinci grupta hiçbir hastada olmadı. Birinci grupta 2 hastada işlem sırasında varis kanaması olurken, her iki grupta da birer hastada kolanjit
gelişti. Her iki grupta hiler malign darlığı olan birer hasta kolanjit
ve karaciğer hücre yetmezliği tablosu ile kaybedildi.
Sonuç: KCS’u olan hastalarda pulseCut modunda alternan
akımla yapılan ES, blended akıma göre daha “kansız” sfinkterotomi sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: ERCP, endoskopik sfinkterotomi, karaciğer
sirozu

AMAÇ: Endoskopik sfinkterotomi ve balon, basket kateterler
yardımıyla koledok taşlarının %85-90’ı temizlenebilmektedir.
Büyük taşlarda, impakte taşlarda, çok sayıda taşı olan hastalarda standart tedavi ile başarı güçtür. Zor taşlar için kullanılan metodlardan biri de mekanik litotripsi yöntemidir. Biz de kliniğimizde
mekanik litotripsi yönteminin etkinliği ve güvenilirliğini retrospektif olarak incelemeyi amaçladık.
MATERYAL VE METOD: Çalışmaya Ağustos 2011 ile Ağustos
2013 arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Endoskopi ünitesinde mekanik litotripsi
yapılmış olan 15 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik
özellikleri, laboratuvar değerleri, hastalara yapılan işlemler, işlem sonrası klinik seyir ve işlem komplikasyonları retrospektif
olarak değerlendirildi.
BULGULAR:Mekanik litoripsi işlemi 22-68 yaş arası (Ortalama
58.3 ±21.4) 15 hastaya (11 kadın) uygulanmıştır. Hastaların tamamında endoskopik sfinkterotomi yapılmış, balonla koledok
temizlenmiş, basket kateterle kırılamayan ve papilladan çıkarılamayan büyük taşlarda mekanik litotripsi işlemine geçilmiştir.
Hastaların 12’sinde (%80) litotripsi işlemi başarıyla gerçekleştirilirken, 2 hastada baskette kırılma meydana gelmiştir. Kırılma bir
hastada handle bölgesinden olmuş, tel burundan dışarı alınarak, papillaya plastik stent yerleştirilmiş ve bir hafta sonra kırık
basket, stent ve taş parçaları ekstrakte edilmiştir. Diğer hastada
kırılma basketin distal ucuna yakın kısımda ortaya çıkmış, yine
o hastada da koledoka plastik stent konularak 4 hafta sonra basket telleri, stent ve taş ekstrakte edilmiştir. Bir hastada mekanik
litotripsiyi takiben özofagus orta-distal arası bölgede, ön kesicilerden itibaren 32-33. cm’de perforasyon alanı saptanmış ve
özofagusa kaplı metalik stent yerleştirilmiştir. Dört hafta sonra
metalik stent çekilmiş ve perforasyonun iyileştiği saptanmıştır.
ERCP işlemi, mekanik litotripsi ve anesteziye bağlı mortalite
saptanmamıştır. Hastaların 10’unda 2. ve 3’ünde üçüncü seans
ERCP işlemleri ile taşlar tamamen temizlenebilmiştir.
SONUÇ:Mekanik litotripsi, papilladan çıkmayacak kadar büyük
taşların kırılarak küçültülmesi amacıyla planlı veya basketle koledok taşlarının temizlenmesi esnasında, basketin koledok içinde sıkışması nedeniyle plansız ve zorunlu olarak taşı kırmak
maksadıyla kullanılır. Zor, deneyim gerektiren, literatürde başarı
oranı %70-80 olarak bildirilen bir işlemdir. Bizim olgularımızda
da %80 tedavi başarısı etkin bir metod olduğunu göstermekte
ancak riskleri de beraberinde getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mekanik litotripsi, koledok taşı
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GİRİŞ: İntrahepatik lithiasis (Hepatolithiazis) doğu ülkelerinde
daha sık gözlenen bir durumdur. Batıda ise postoperatif darlıklar, primer sklerozan kolanjit, kolanjiokarsinom, Caroli hastalığı
ve koledok kistleri gibi durumlarla birliktelik gösterir. Burada
daha önce kolesistektomi ve sfinkterotomi hikayesi olan, intrahepatik safra yolları ve koledokta multipl taş ile kliniğimize başvuran olguyu sunuyoruz.
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bilir. Çalışmamızın amacı kliniğimizde ERCP yapılan hastalarda
malign darlık sıklığını, darlığın sebebini ve lokalizasyonunu saptamaktı.
MATERYAL-METOD: Ocak 2010 ile Haziran 2013 tarihleri arasında kliniğimizde ERCP yapılan hastaların klinik, laboratuar ve
radyolojik bulgularıyla beraber ERCP görüntüleri değerlendirildi.
Malign darlık tanısı kontralı tomografi ve kolanjiografik bulgulara
dayanarak konuldu. Periampuller bölgede tümöral oluşum gözlenen vakaların dışında hiç bir hastadan biyopsi alınmadı. 	
BULGULAR: ERCP yapılan 548 hastanın 72 (%13.1)’inde malign darlık saptandı. Malign darlığı olan hastaların 41’si erkek ve
31 kadın olup yaş ortalaması 63.5 yıl idi. Yetmiş iki hastanın
39’unda (%54.1) kolanjiosellüler CA (23 Klatsking tümörü, 16
distal kolanjiosellüler CA), 18 (%25)’inde pankreas CA ve 15
(%20.8)’ünde 15 ampuller tümör mevcuttu. Ampuller tümör
olanların hepsinde adeno CA saptandı. Hastaların yaş ve cinsiyeti açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Altmış dokuz
(%97.3) hastaya endoskopik yolla plastik stent takıldı. Klatsking
tümörü olan 2 (%2.7) hastaya ERCP ile stent takılamadığı için
pekutan yolla biliyer drenaj sağlandı. Sonuç olarak, malign darlık
saptanan hastaların yaklaşık yarısını kolanjiosellüler CA oluşturmaktadır. Bu vakaların çoğunda endoskopik yolla rahatlıkla biliyer drenaj sağlanabilmektedir.

roplasti) yapılmış. Hastanın şikayetlerinin devam etmesi ve enzimlerin dalgalı seyir göstermesi üzerine hasta tarafımıza yönlendirilmiş. Hastanın eski tomografi ve MR’ına bakıldığında
daha önce kist olarak rapor edilen lezyonların fasciola ilişkili
odaklar olabileceği düşünülerek tekrar ERCP yapıldı. ERCP’de
papillanın fistülotomili olduğu ve girişin oldukça dar olduğu görüldü. Koledok 13-14 mm ve içerisinde 1 cm’lik dolma defekti vardı.
Normal orifisinden girilerek sfinkterotominin tamamlanması
planlandı ancak girilemedi. Bunun üzerine iğne uçlu sfinkterotomla fistülotomi doğal orifise kadar genişletilerek sfinkterotomi
tamamlandı. Balon ile koledok sıvazlandığında fasciola parazitinin orifisten çıktığı görüldü. İntrahepatik lezyonlar olması nedeniyle hastaya triclabendazol tedavisi verildi. Takibinde hastanın
şikayetleri kayboldu ve enzimleri normale döndü.
SONUÇ: Hastalığın erken döneminde (parankimal fazda) başvuran hastalarda ERCP ile tanı konulamaz. Parazit olgunlaştıktan ve koledoğa düştükten sonra ERCP ile parazitin kendisi çıkarılarak tanı koymak kolaylaşmaktadır. ERCP ile parazitin
koledoktan çıkarılması mekanik olarak tedaviye de katkıda bulunmaktadır. Parankimal fascioliazisin kesitsel görüntüleme bulgularını bilmek ve BT ile MR’daki lezyonları buna göre değerlendirmek erken dönemde tanı koymayı sağlayacaktır.
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Oddi Fibrozisi Tanısı Alan Fasciola Hepatica Olgusu

Bilyer Metalik Stent Migrasyonu Sonrası Gelişen
Kolanjitik Sepsis
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Mehmet Bayram, Canan Alkım
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği,
İstanbul

GİRİŞ: Fasciola hepatica yaprak şeklinde bir trematod olup genellikle koyun ve sığırlarda hastalığa yol açar. İnsanlara genellikle tatlı su kenarında yetişen su teresi gibi parazitle kontamine
bitkilerin yenmesi ile bulaşır. Ağızdan alındıktan sonra larva barsak duvarını delerek peritona geçer ve karaciğer kapsülüne ulaşır. Karaciğer kapsülünü de delip karaciğer parankimi içerisine
yerleşir. Parankim içerisinde gelişimini tamamlayarak olgun parazit halini aldıktan sonra safra yollarına yerleşir ve burada yaşamını sürdürür. Burada kolanjit bulgularıyla başvuran ve oddi fibrozisi düşünülerek buna yönelik tedavi yapılan bir fasciola
hepatica olgusunu sunuyoruz.
OLGU: Altmış yaşında bayan hasta ani gelişen karın ağrısı, bulantı-kusma ve ateş nedeniyle acil servise başvurmuş. Yapılan
tetkiklerinde Hb 13.9 gr/dl, htc %41, WBC 8300, trombosit 267
000, AST 796 U/L, ALT 411 U/L, GGT 273 U/L (N:9-55), ALP 368
U/L (N:30-120), total bilirubin 2.76 gr/dl, direkt bilirubin 1.67 gr/dl
ve CRP 13.93 mg/dl (N:0-0.82) bulundu. Çekile üst batın
USG’de safra kesesi, safra yolları ve karaciğer normal olarak
değerlendirilmiş. Batın tomografisinde de anlamlı patoloji saptanmamış. Kolanjit tablosu olması nedeniyle hastaya ERCP yapılmış. Koledok kanüle edilemediği için ön kesi yapılarak girilmiş, koledok 9 mm, İHSY normal olarak değerlendirilmiş ve
oddinin fibrotik olduğu düşünülmüş. ERCP sonrası hastanın şikayetleri gerilemiş ve enzimleri düzelmeye başlamış. 1 ay sonra
karın ağrısı ile birlikte enzimleri tekrar yükselmeye başlayan
hastaya batın MR-MRCP çekildikten sonra 2. kez ERCP yapılmış. Sfinkterotomi dar, koledok 11 mm ve İHSY normal olarak
değerlendirilmiş ve papillaya balon ile dilatasyon (balon sfinkte-
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Endoskopik olarak plastik stent yerleştirme işlemi ilk defa 1979
yılında yapılmış. Benign olaylar iin plastik stent tercih edilirken
malign hastalarda palyatif amaçlı metalik stent implantasyonu
yapılmaktadır. Bilyer stentlere bağlı gelişen komplikasyonlar
%8-10 civarında görülmekle birlikte sıklıkla stent okluzyonu ve
kolanjit şeklinde olmaktadır. Kolesistit, duodenal perforasyon,
kanama, pankreatit, stent fraktürü ve stent migrasyonu da
komplikasyon olarak gelişebilmeketedir. Biz stent migrasyonu
sonrası kolanjite bağlı sepsis gelişen bir olguyu sunduk.
79 yaşında kadın hasta karın ağrısı, ateş ve sarılık şikâyetiyle
başvurdu. 2009 yılında karın agrısı nedenıyle yapılan tetkıklerınde pankreas korpusunda kistik lezyon saptanmıs. Lezyondan
alınan biyopisinde malignite lehine bulgu saptanmamış. Hastaya ERCP yapılarak mevcut kıstık lezyona alkol enjeksıyonu uygulanmış ve koledoga plastık stent yerlestırılmıs. Tekrar sarılığı
ve karın ağrısı olan hastaya yapılan ERCP de stentin tıkalı olduğu görülmüş ve stent değiştirilerek metal stent takılmış. İşlemden üç ay sonra karın ağrısı ateş ve sarılık şikayeti ile başvuran
hasta interne edildi. Fizik muayenesinde hasta ikterikti, arteryel
tansiyonu 90/60, nabız:112, ateş:38,2 C olarak saptandı. Epigastrik bölgede ve sağ üst kadranda hassasıyeti mevcuttu. Defans ve rebaund yoktu. Organomegali saptanmadı. Laboratuar
tetkiklerinde hemoglobin 9.7 g/dl, hematokrit %30, lökosit 18
000/mikrolitre, Trombosit 67000/mikrolitre, kreatinin:1.7mg/dl,
AST:164U/l, ALT:75U/l, ALP:118U/l, GGT:233U/l, LDH:229U/l,
total bilirubin:8mg/dl, direct bilirubin:7mg/dl, PT:33 sn, INR:3,
PTT:38 sn saptandı. Çekilen batın tomografisinde daha önce
koledoğa takılan metal stent terminal ileum düzeyinde görüldü.
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PS-117
Ailevi Akdeniz Ateşinde ince bağırsaklarda mukozal hasarın kapsül endoskopi ile değerlendirilmesi
Abdurrahman Demir1, Filiz Akyüz2, Suut Göktürk2, Sami Evirgen2,
Umit Akyuz3, Aslı Örmeci2, Özlem Soyer2, Çetin Karaca2, Kadir
Demir2, Sabahattin Kaymakoğlu2, Fatih Beşışık2, Ahmet Gül4
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD
3
Yeditepe Üniversitesi Gastroenteroloji BD
4
İstanbul Tıp Fakültesi Romatoloji BD
1
2

AMAÇ: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) otoinflamatuar bir hastalıktır.
Gastrointestinal sistemde de inflamasyon varlığı mukozal hasara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı tedaviye rağmen karın
ağrısı atakları devam eden AAA hastalarında kapsül endoskopi
ile ince bağırsakları değerlendirmektir.
METOD: Çalışmaya AAA tanısı kesin olan Romatoloji BD polikliniğinden takipli kolşisin tedavisi alan 41 hasta dahil edildi. Hastaların hepsi karın ağrısı atakları ve klinik semptomlar açısından
sorgulandı. AAA mutasyonları değerlendirildi. Hastaların hepsine gastroskopi, kolonoskopi ve ince bağırsak kapsül endoskopisi yapıldı. Endoskopik işlemlerin hepsinde terminal ileum ve duodenum biyopsisi alındı. İnce bağırsaklar OMOM (Jinshan
Science and Technology Company, Chongqing, China) kapsül
endoskopi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 34±11 yıl, %63’ü kadın
ve hastalık süreleri medyan 13 ay idi. hastaların %67.7’sinde
ekzon 10 mutasyonu olup, homozigotluk oranı %20 idi. Hastaların hepsinde tedaviye rağmen karın ağrısı atakları devam etmekte idi ve %41’inde son 2 ayda karın ağrısı atağı vardı. Hiçbir
hastada kolonda mukozal hasar izlenmedi. Gastroskopide
%82.9 hastada erozyon, gastrit ve duodenit saptandı. Terminal
ileumun patolojik incelemesinde %70 hastada nonspesifik kronik iltihabi reaksiyon olarak rapor edildi. İnce bağırsak kapsül
endoskopisinde %44’ünde mukozal hasar tespit edildi. Kapsül
endoskopi bulgularının dağılımı sırasıyla; %29.3 ödem, %26.8’sı
normal, %26.8 erozyon ve %17.1 ülser. Ülser ve erozyonlar
%77.6’sında jejunum, %22.6’sında ileumda idi. Kapsül endoskopisinde infiltratif, ödemli görünüm izlenen bir hastada ince barsak biyopsisinde amiloid saptandı. Mukozal hasar varlığı ile ekzon 10 mutasyon varlığı arasında korelasyon saptanmadı (OR
1, %95CI 0.4-2.2, p=0.602). Çok değişkenli analizde mukozal
hasarı predikte eden bir faktör bulunmadı (p>0.05).
SONUÇ: AAA hastalarının yaklaşık yarısında ince bağırsakta
mukozal hasar izlenmiştir. Klinik ve histopatolojik olarak nonspesifik kronik inflamasyon varlığı, bu hasarın doğrudan otoinflamatuar süreç ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu konuda
daha detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: kapsül endoskopi, ailevi akdeniz ateşi, ince
bağırsak

PS-118
Gastrik Antral Vaskuler Ektazi: Bir olgu nedeniyle
Hüseyin Alkım, Meltem Ergün, Ali Rıza Köksal, Mehmet Bayram, Salih Boğa, Canan Alkım
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
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GİRİŞ: Gastrik antal vasküler ektazi (GAVE) nadir ama ciddi bir
üst gastrointestinal kanama sebebidir. Tam prevalansı bilinmemekle birlikte varis dışı üst gastrointestinal kanamaların %4 kadarından sorumlu tutulmaktadır. Karpuz (watermelon) mide denen pylordan proksimale doğru uzanan mültipl radyal çizgiler
şeklinde veya bal peteği (honeycomb) mide denen antumda
yaygın ve dağınık ektaziler şeklinde görülebilir. Büyük çoğunluğu (%60) otoimmün kollajen doku hastalıklarıyla, %30 kadarı
sirozla birlikte görülmektedir. Burada kronik kan kaybına neden
olan bir sirotik GAVE olgusunu sunuyoruz.
OLGU: 79 yaşında bayan hasta yaklaşık 6 aydır devam eden
kronik anemi ve haftalık 1-2 ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyon gereksinimi nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hematemez veya melena tariflemiyordu ancak hemoglobini 5 gr/dl, hematokriti %15’e kadar düşüyor, sık sık kan replasmanı
gerekiyordu. Uzun süredir hepatit C enfeksiyonu olduğu ama
buna yönelik herhangi bir tedavi almadığı öğrenildi. Yapılan ultrasonografide batında yaygın asit, karaciğerde heterojen lobüler
görünüm ve splenomegali saptandı. Gastroskpik incelemede
1/3. dereceden özofagus varisleri ve antrumda bir kısmı sızdırır
tarzda kanayan, antrumu dağınık şekilde tamamen doldurmuş
1-5 mm çaplı yaygın anjio-ektatik lezyonlar (bal peteği görünümlü GAVE) görüldü. Kanayan ve büyük olanlarından başlayarak
toplam 4 seans argon plazma koagulasyonu (APC) yapıldı. Tüm
lezyonlar yok edilemese bile hastanın kan transfüzyon ihtiyacı
ayda 1 üniteye dek azaldı.
SONUÇ: Özellikle non sirotik GAVE hastalarında birçok medikal
tedavi denenmiş ama başarısız bulunmuştur. Ciddi kanayan refrakter olgularda cerrahi rezeksiyon özellikle sirozlu hastalarda
yüksek riskli bir seçenekdir. APC ile hastaları çok daha düşük
riskle tedavi etmek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: APC, GAVE, kanama, siroz

PS-119
Kusma atakları ile komplike olan paraözofageal
herni ve eşlik eden organoaksiyel malrotasyon:
Olgu sunumu:
Zehra Akpınar, Firdes Topal, Serkan İpek, Elif Sarıtaş Yüksel,
Süleyman Günay, Nafi Yazıcıoğlu, Hüseyin Sinan Akay, Fatih
Aslan, Belkıs Ünsal
Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gastroenteroloji Kliniği

GİRİŞ: Hiatal herni gastroözofageal reflü ile ilişkisi nedeni ile son
zamanlarda tekrar gündeme gelmiştir. En sık görülen tipi sliding
tip hiatal hernidir. Paraözofageal ve her iki tipin birlikte olduğu
karışık tip hiatal herni nadir izlenir. Çoğu kez hasta da herhangi
bir semptoma neden olmazlar ve yaşla birlikte oluşumları artar.
Biz burada reflü şikayeti olmayan hastada intermitan kusma
atakları nedeni ile yapılan endoskopi ve özofagus mide pasaj
grafisinde midede rotasyon anomalisi ile birlikte paraözofageal
herni tespit edilen bir olguyu sunuyoruz.
OLGU: RB, 69 yaşında kadın hasta. 2 kez serebrovasküler hastalık geçirerek nörolojide yatmış olan hastaya warfarin başlanmak istenmiş. 2 ay önce geçirilmiş GİS kanama öyküsünün olması nedeniyle warfarin kontrendikayon değerlendirmek üzere
gastroenterolojiye yönlendirilmiş. Özgeçmişinde 2 yıl önce sağ
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Çalışmaya alınan hastaların 25’i bayan, 33’ü erkek idi. Hastaların yaş ortalaması 58 ±3.6 idi. 19 hasta Hemodializ tedavisi alırken 39 hasta ayaktan takip edilen KBH hastasıydı. KBH hastaların 17’si evre III, 13’ü evre IV, 9’u evre V idi. İncelenen plasma
ve PMNH’ lerde tüm hastaların HCV RNA sonuçları negatifti.
Çalışmamızda hastaların plasmalarında ve PMNH’lerde HCV
RNA’ a rastlanmadı. Hastaların karaciğer enzimlerinin normal
olması, aile HCV hikayelerinin olmaması ve karaciğer biyopsisinin yapılamamış olması bu sonuca neden olmuş olabilir. Yapılmış çalışmalar daha çok karaciğer enzimi yüksek hastalar olsa
bile enzimi normal sağlıklı kişilerde de bu enfeksiyon gösterilmiştir. Nedeni bilinmeyen KCFT yüksekliği olan veya KCFT’si
normal kronik karaciğer hastalıklı KBH’lı hastalarda okkult hepatit C araştırılmasını önermekteyiz.

geniş bir hastalık grubunda görülebilen bir bulgudur. Hodgkin hastalığında karaciğer tutulumu biyopsi ile %10, otopsi çalışmalarında
ise %60’a varan oranlarda bildirilmektedir. Non-Hodgkin lenfomada
sarılık nedeni çoğu zaman ekstrahepatik biliyer tıkanıklık iken
Hodgkin hastalığında tümör infiltrasyonudur. Tümöral infiltrasyon,
kitle lezyonu veya infiltratif tarzda kendini gösterebilir.
Mekanik ikter ön tanısıyla başvuran hastayı ERCP’ye göndermeden önce normal fizik muayenesinin yapılmasının gerekli ve geçmişte kaldığı düşünülen flavin, rubin, verdin ve melas sarılık sınıflandırmasının, tıp sanatını uygularken hala değerli olduğunu
vurgulamak için bu vakayı sunduk.
Anahtar Kelimeler: ERCP, Sarılık, Hodgkin, Lenfoma		

Anahtar Kelimeler: Hepatit C virus, Kronik böbrek hastalığı,
Periferik kan mononükleer hücre

PS-229
Kronik karaciğer hastalığının etyolojisinde hatırlanması gereken bir sebep: Çölyak hastalığı
PS-228
ERCP Kapısından Hematoloji Polikliniğine
Salih Boğa1, Ali Rıza Köksal1, Meltem Ergün1, Hüseyin Alkım1,
Şermin Tülay E. Başak2, Canan Alkım1

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji
Bilim Dalı, Şişli, İstanbul
2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bilim Dalı,
Şişli, İstanbul
1

GİRİŞ: Hodgkin hastalığında sarılık ileri evrelerde beklenen bir bulgudur ve değişik serilerde %13-33 arasında bildirilmektedir. Ancak,
hastalığın başlangıç bulgusu olması oldukça nadir bir durumdur. Bu
yazıda mekanik ikter ve kolanjit ön tanılarıyla dış merkezden hastanemize acil ERCP için gönderilen ancak lenf nodu biyopsisi ile
Hodgkin hastalığı tanısı konulan bir olgu sunuldu.
OLGU: 52 yaşında kadın hasta yaklaşık bir aydır olan sarılık, ateş,
kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle dış merkeze başvurmuş ve direkt
hiperbilirubinemi saptanarak kolanjit ve mekanik ikter düşünülerek
112 vasıtasıyla acil ERCP için endoskopi ünitemize yönlendirilmişti.
Endoskopi ünitesinde hasta değerlendirildiğinde cildinin limon rengi
(flavin sarılık) olduğu saptandı, mekanik ikter ön tanısının herhangi
bir görüntüleme yöntemine dayanarak konulmadığı belirlendi. Aynı
zamanda hastanın karaciğer enzimleri 2 kattan daha az yüksek ve
derin anemisi (Hb:6.2 gr/dl) vardı. ERCP işleminden vazgeçilerek
etyoloji araştırılması amacıyla servise yatırıldı. Fizik muayenede
genel durumu orta, deri ve mukozalarda belirgin limon rengi sarılık
mevcuttu, sağ kosta altında 3 cm palpabl hepatomegali vardı, traube kapalı tespit edildi. Boyunda yaygın, hassas, 2-3 cm çapa ulaşan lenfadenopatiler mevcuttu. Diğer laboratuar incelemelerinde,
WBC:4600/mm3, Plt:224.000/mm3; ESR:115mm/h; total protein:4.5 g/dl, albumin:1.6 g/dl, hepatit belirleyicileri negatifti. Abdominal ultrasonografide kesede taş görülmezken, karaciğer ve dalak
boyutlarında belirgin derecede artış saptandı. Tomografide boyun,
mediasten ve batında yaygın lenfadenomegaliler ve dalakta ise
lenfoproliferatif hastalık tutulumu ile uyumlu görünüm saptandı.
Hastanın boynundan yapılan lenf nodu eksizyonel biyopsisi Hodgkin hastalığı tutulumu ile uyumlu bulundu. Hasta kemoterapi başlanmak
üzere
Hematoloji
polikliniğine
yönlendirildi.

Kaan Demirören1, Lokman Üstyol2

YYÜ, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Van
YYÜ, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

1
2

Kronik karaciğer hastalığının etyolojisinde düşünülmesi gereken
hastalıklardan biri de Çölyak hastalığıdır. Sunduğumuz 21 aylık
kız hasta aylardır devam eden karaciğer enzim yüksekliği nedeniyle Çocuk Gastroenteroloji polikliniğimize sevk edilmişti. Ailede
karaciğer hastalığı olmayan hastanın vücut ağırlığı 9 kg (<%3)
olup fizik muayenesinde batın distandü idi. Ayak, bacak ve batında ödem mevcuttu. KC enzim yüksekliği, PT, PTT, INR değerlerinde K vit ve TDP ile yeterince düzelmeyen bozukluk, albümin
düşüklüğü saptandı. Etiyolojiye yönelik yapılan testlerinde doku
transglutaminaz-IgA >300 bulundu. Koagülasyon faktörleri düzelmeyince duodenal biyopsi amaçlı endoskopi yapılamadı.
Hastaya Çölyak tanısı konularak glutensiz diyet, beslenme desteği ve polivitamin verildi. Hastanın bir ay sonraki kontrolünde
ALT, INR değerleri normalleşmiş, doku transglutaminaz-IgA 93’e
gerilemiş ve hasta 1,5 kg almıştı. Sonuçta, koagülasyon fonkisyonlarında bozukluğa yol açabilecek bir karaciğer hastalığının
sebebi Çölyak olabilir. Tanının konması ve glutensiz diyetle kısa
zamanda dramatik bir düzelme sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: hipertransaminazemi, Çölyak hastalığı,
doku transglutaminaz IgA

PS-230
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Serum NötrofilLenfosit Oranı
Mehmet Çelikbilek1, Serkan Doğan2, Elif Börekçi3, Lütfi Akyol3,
Gökmen Zararsız4, Mustafa Kozan3, İlhan Günaydın5
Bozok Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Yozgat
Erciyes Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kayseri
3
Bozok Üniversitesi, Dahiliye Ana Bilim Dalı, Yozgat
4
Hacettepe Üniversitesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Ankara
5
Bozok Üniversitesi, Romatoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
1
2

SONUÇ: Sarılık, enzim eksikliklerinden malignansilere kadar çok
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PS-244
Telbivudin tedavisi kreatinin klirensini değiştiriyor mu
Mehmet Bayram, Ali Rıza Köksal, Osman Özdoğan, Salih
Boğa, Meltem Ergün, Hüseyin Alkım, Canan Alataş Alkım

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
Kliniği

AMAÇ: Telbivudin HBV tedavisinde kullanılan ve uzun vadede
kreatinin klerensini arttırdığı düşünülen bir nükleozid analoğudur. Kliniğimizde telbivudin tedavisi başlanan hastalarda kreatinin düzeyi ve MDRD’ye göre kreatinin klerensindeki değişimi
saptamayı amaçladık
METOD: Çalışmaya 2012-2013 yılları arasında Şişli Hamidiye
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji polikliniğinde takip edilmekte olan telbivudin başlanmış 49 hasta alındı.
Hastaların 3. 6. ay ve 12 aydaki kreatinin ve MDRD’ye göre kreatinin klirensi düzeyleri değerlendirildi. Kronik böbrek yetmezliği
olan hastalar çalışma dışı tutuldu.

BULGULAR: Hastaların 22’si kadın 18’i erkekti. Ortalama yaşı
43.7 (24-61)saptandı. 3. ayını dolduran 40 hastadan 19’unda
(%47) HBV DNA negatif saptandı. 6. ayını dolduran 28 hastanın
24 ünde(%85) HBV DNA negatifti. Bir hastada 3 ile 6. aylar arasında HBV DNA titresinde artış olduğundan ilaç değiştirildi. 3
hastada HBV DNA <50 IU ama saptanabilir düzeydeydi. Bir yılını dolduran 15 hastanın 13’ünde (%87) HBV DNA negatifti. Diğer 2 hasta (%13) <50 olarak saptandı. Tedavinin 1. ayında CK
düzeyi bakılan 40 hastanın 6 tanesinde (%15) yüksek bulundu.
Bu 6 hastanın 2 tanesinde (%5) kas ağrısı ve kas güçsüzlüğü de
olduğundan ilaç değiştirildi. Ayrıca 1 hastada CK yüksekliği olmaksızın periferik nöropati saptandı ve ilaç değiştirildi. Diğer 4
hastanın 2 tanesinde 3. ayda da CK yüksekliği devam etti ancak
asemptomatik olduklarından ilaç kesilmeksizin takip edilmektedirler. Bu hastalardan farklı bir bayan hastada da, 9. aydan sonra CK yüksekliği ve 11. ayda kas güçsüzlüğü ve genel halsizlik
gelişmesi üzerine ilaç değiştirildi.
SONUÇ: Bizim kliniğimizde HBV tedavisinde telbivudin kullanımının HBV DNA’yı baskılaması yönünden etkili bulunmuştur. 6.
ay %85, 12. ayda %87 hastada HBV DNA negatifliği saptanmıştır. On hastanın birinde ilacı kesmeyi gerektirecek ciddi yan etki
(myopati %7.5, nöropati %2.5) gelişmiştir.

BULGULAR: Hastaların 26’si kadın 23’i erkekti. Ortalama yaşı
43.7 (24-61) olarak saptandı. Hastaların başlangıç kreatinin düzeyi ortalaması 0,78 mg/dl MDRD ye göre kreatinin klerensi
97,81 ml/dk, 3. ay kreatinin düzeyi 0,80 mg/dl, kreatinin klirensi
93,5 ml/dk, 6. ay kreatinin düzeyi 0,79 mg/dl, kreatinin klerensi
93,9 ml/dk ve 12. ay kreatinin düzeyi 0,80 mg/dl, kreatini klirensi
90,2 ml/dk olarak saptandı. Tekrarlayan ölçümler varyans analizinde Serum kreatinin ve MDRD’ye göre kreatinin klerensi düzeylerinde başlangıç değerlere göre anlamlı değişim saptanmadı (p: 0,237; p: 0,123).

Anahtar Kelimeler: HBV tedavisi,Telbivudin

SONUÇ: Bizim kliniğimizde telbivudin kullanımı 12 aylık takip
süresinde serum kreatinin düzeylerinde ve MDRD’ye göre kreatinin klirensinde anlamlı değişiklik yapmamıştır.

Kronik Viral Hepatit B Hastalarında Tenofovir Disoproksil Tedavisinin Dört Yıllık Sonuçları

Anahtar Kelimeler: Kreatinin klirensi, Telbivudine		

PS-245
HBV tedavisinde telbivudin kullanımı: Etkinlik ve
yanetkiler
Mehmet Bayram, Ali Rıza Köksal, Osman Özdoğan, Salih
Boğa, Meltem Ergün, Hüseyin Alkım, Canan Alataş Alkım

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
Kliniği

AMAÇ: Telbivudin yakın dönemde HBV tedavisinde ülkemizde
kullanılmaya başlanan nükleosid analoğudur. Kliniğimizde telbivudin tedavisi başlanan hastalarda telbivudinin etkinlik ve yan
etkilerini saptamayı amaçladık
METOD: Çalışmaya 2012-2013 yılları arasında Şişli Hamidiye
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji polikliniğinde takip edilmekte olan telbivudin başlanmış 49 hastadan 3. ay
verilerine eksiksiz ulaşılan 40 hasta alındı. Hastaların demografik özellikleri histopatolojik verileri tedavi başlangıcı, 3. 6. ve 12
aydaki viral yük, ALT, kreatinin kinaz (CK) yüksekliği ve diğer yan
etkiler açısından değerlendirildi.
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PS-246

Ali Rıza Köksal, Meltem Ergün, Salih Boğa, Mehmet Bayram,
Engin Altınkaya, Osman Özdoğan, Hüseyin Alkım, Canan Alkım
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul.

AMAÇ: Tenofovir Disoproksil kronik hepatit B tedavisinde kullanılan yüksek genetik bariyerli bir oral nükleotid analoğudur. Bu
çalışmada kliniğimizce izlenen ve tenofovir tedavisi kullanan
hastaların tedavi sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
METOD: Çalışmaya Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği viral hepatit polikliniğinde izlenen tenofovir tedavisi almakta olan, en az 12 aylık verilerine ulaşılan 79 hasta alındı. Olguların demografik özellikleri, tedavi
öncesi histopatolojik verileri, daha önceki tedavileri, tedavi başlangıcındaki AST, ALT, HBV DNA ve HBe Ag değerleri retrospektif olarak kaydedildi. Bu veriler tedavinin 12, 24, 36, 48. aylarındaki verilerle karşılaştırıldı. Tedavi uyumsuzluğu olan hastalar
çalışmaya alınmadı.
SONUÇLAR: Hastaların ortalama yaşı 46,3±14,1 yıl ve median
takip süresi 24 ay (12-48) idi. Çalışma grubu 28 (%35,4 ) kadın
ve 51 (%64,6) erkekten oluşuyordu. 34 hasta nükleoz(t)id naif,
34 hasta (% 43) daha önce Lamivudin, 7 hasta Adefovir (%8,9)
ve 2 hasta (%2,5) entekavir kullanmıştı. 2 hasta (% 2,5) ise bu
tedavilerin hepsini almıştı. Ayrıca daha önce hastalardan 14’ü
(%17,7) interferon kullanmıştı. 72 hastada (%91,1) HBe Ag negatif, 7 hastada (%8,9) pozitif idi. 11 hasta klinik olarak siroz tanısı almıştı. Biyopsi bulguları elde edilen 59 hastanın 11’inde
(%18,6) ISHAK fibrozis skoru evre 0-1 iken 48 hastada (%81,4)
>=2 fibrozis mevcuttu. Median HAİ 7 (1-14) idi. 12. ayda 79 hasta, 24. ayda 57 hasta, 36. ayda 26 hasta ve 48. ayda 7 hastanın
verilerine ulaşıldı. Tedavi başlangıcında HBV DNA ortalaması
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5,9±4 x108 IU/ml ve ALT 88,5±72,4 U/L, AST 60,9±47,1 U/L idi.
Tüm takip intervallerinde başlangıca göre HBV DNA ve ALT düzeyleri anlamlı biçimde düşme gösterdi (p<0,001). Bir hastada
HBe Ag serokonversiyonu gelişti, hiçbir hastada HBs Ag serokonversiyonu olmadı. DNA negatifleşme oranları 12. ayda %
51,9, 24. ayda %80,7, 36. ayda %92,3, 48. ayda % 100 idi. 12.
ayda HBV DNA’sı negatifleşen olguların başlangıç DNA düzeyleri negatifleşmeyen olgulara göre anlamlı olarak daha düşüktü
(p< 0,05). Ayrıca genç ve HBe Ag pozitif olgularda da HBV DNA
negatifliği daha geç dönemde oluştu. Tedavi süresince prediyaliz KBY olan bir olguda kreatin klerensinde artış nedeniyle doz
azaltımı yapılarak tedaviye devam edildi.
YORUM: Tenofovir disoproksil tedavisi alan hastalarımızda başlangıç değerlerine göre HBV DNA, AST ve ALT değerlerinde
anlamlı düzelme görüldü. 48. ay verisi elde edilen hastalarda
DNA negatiflik oranı % 100 idi. Tüm hastalarımızda tenofovir
tedavisi iyi tolere edildi.

ra alopesi düzeldi. Bir vakada tedavinin 8. ayında HBe Ag serokonversiyonu gelişti. Hiçbir vakada HBs Ag serokonversiyonu
olmadı. 12. ayda HBV DNA negatifleşme oranı erkeklerde kadınlara göre ve HBe Ag negatif olanlarda pozitif olanlara göre
istatistiksel olarak anlamlı biçimde fazla bulundu (p<0,05). HBV
DNA 12. ayda negatif olanların yaş ortalaması 46,4 iken pozitif
olanların yaş ortalaması 39,5 idi (p<0,05). Başlangıç viral yükü
yüksek olgularda DNA negatifleşmesi daha uzun sürede gerçekleşti.
YORUM: Entekavir tedavisi hem HbeAg pozitif hem de negatif
vakalarda etkili bulunmuştur. Bununla birlikte HbeAg negatif, erkek ve başlangıç HBV DNA’sı daha düşük olanlarda, daha erken
dönemde HBV DNA negatifliği elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Entekavir, Hepatit B, Tedavi

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Tedavi, Tenofovir

PS-248
PS-247
Kronik Hepatit B Enfeksiyonunda Entekavir Tedavisinin Beş Yıllık Sonuçları
Ali Rıza Köksal, Hüseyin Alkım, Mehmet Bayram, Salih Boğa,
Osman Özdoğan, Engin Altınkaya, Meltem Ergün, Canan Alkım

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji
Kliniği, İstanbul.

AMAÇ: Entekavir antiviral etkinliği güçlü ve direnç açısından
yüksek genetik bariyeri olan bir nükleozid analoğudur. Çalışmamızda entekavir tedavisinin sonuçları değerlendirilmiştir.
METOD: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gastroenteroloji Kliniği viral hepatit polikliniğinde takipli, entekavir tedavisi alan ve en az 12 aylık takip verilerine ulaşılan 71
hasta alındı. Olguların demografik özellikleri, tedavi öncesi histopatolojik verileri, daha önceki tedavileri, tedavi başlangıcındaki
AST, ALT, HBV DNA ve HBe Ag değerleri retrospektif olarak kaydedildi. Bu veriler tedavinin 12, 24, 36, 48 ve 60. aylarındaki verilerle karşılaştırıldı. Varsa tedaviye bağlı yan etkiler kaydedildi.
SONUÇLAR: Hastaların ortalama yaşı 43,2±14, median takip
süresi 24 ay ( 12-60 ay) idi. Olguların 27’si (%38) kadındı. 58
hasta (%81,7) nükleoz(t)id naif hastaydı. 10 hasta (%14,1) lamivudin, 3 hasta (%4,2) lamivudin ve adefovir deneyimli idi. 15
(%21,1) hasta daha önce interferon kullanmıştı. Hastaların 17’si
(%23,9) HBe Ag(+) iken, 8 olgu (%13,1) sirotik idi. 12. Ayda 71,
24. Ayda 49, 36. Ayda 32, 48. Ayda 22 ve 60. Ayda 11 hastanın
verilerine ulaşıldı. Başlangıçta ortalama olarak AST 97,5±100,5
U/L, ALT 155±161,4 U/L, HBV DNA 4,9±1,6 x108 IU/ml idi. Tedavi öncesi biyopsilerine ulaşılan 53 hastada median HAİ:8, fibrozis:2 idi. Tüm tedavi aralıklarında başlangıca göre HBV DNA,
AST ve ALT değerleri anlamlı olarak düşme gösterdi (p<0,001).
HBV DNA negatifleşmesi 12. ayda % 53,5, 24. ayda %81,6, 36.
ayda %93,8, 48. ayda %95,5 ve 60. ayda %100 idi. Entekavir
tedavisi altında iki sirotik hastada HCC gelişti. Bu hastalardan
biri DNA negatif olarak izleniyordu. Bir hastada ise duodenumda
adenokarsinom saptandı. Bir vakada tedavinin 14. Ayında alopesi olması nedeniyle entekavir kesildi. İlaç kesilmesinden son-

The Segmental Liver Invasion Of Hepatocellular
Carcinoma And Serum Alpha Fetoprotein Level
Relationship In Thrace Region Of Anatolia
İbrahim Hakkı Köker1, Gulbin Ünsal2, Hüseyin Ahmet Tezel2, Ali
Rıza Soylu2, Hasan Celalettin Ümit2, Ayten Üstündağ2, Güray Can2
Department of Gastroenterology, Istanbul Okmeydani Research And Education Hospital
Department of Gastroenterology, Trakya University Medicine Faculty
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Background and AIMS: Hepatocellular carcinoma (HCC) is the
commenest primary tumor of the liver. Alpha fetoprotein (AFP) is
the most helpful serum marker for HCC. AFP appears to be affected by ethnicity, the underlying cause of liver diseases and
tumor stage. Multiphase helical computed tomography (CT) is
the imaging technique of choice for the diagnosis of HCC. The
Couinaud system of defining liver segmental anatomy divides
the liver into 8 segments.
METHODS: We analyzed 30 consecutive patients with HCC diagnosed by helical CT and biopsy findings in Trakya University
Medicine Faculty Gastroenterology Unit. After defining the segments invased, we compared AFP and HBV DNA in HBV induced HCC cases.
RESULTS: The mean age of 30 patients was 65.7 in 4 females
(13.3 %) and 60.6 in 26 males (86.7 %). At diagnosis; 23 (76 %),
3 (10 %), and 4 (14 %) of the patients were Child Turcotte Pugh
(CTP) class A, B and C respectively. Underlying inducers of
HCC were HBV in 21 patients (70%), HCV in 4 patients (13.3%)
and others were 5 patients (16.6%). The liver segments (S) involved were S1:1/30, S2:3/30, S3:1/30, S4:7/30, S5:12/30,
S6:20/30, S7:12/30, S8: 9/30. Four cases had isolated segment
(IS) 8 invasion. One of the IS 8 cases was a young male with
fibrolamellar Ca, the other three IS 8 cases were older with negative AFP secretion. AFP also corraleted positively with the
mass size and high DNA levels but only in two cases with high
HBV DNA, AFP secretion was negative who had IS 8 involvement.
CONCLUSIONS: Our findings indicated that HCC patients had
mostly HBV hepatitis (70%), male predominant (86.7%) and CP
A. HCC mostly invased S 6,5,7 respectively with high AFP but
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PS-280
Hastaneye Yatan Karaciğer Sirozlarının Etiyolojik
Dağılımı
Canan Alkım1, Ali Rıza Köksal1, Salih Boğa1, Mehmet Bayram1,
Ayda Batuan Demir2, Engin Altınkaya1, Osman Özdoğan1, Meltem Ergün1, Hüseyin Alkım1, Mehmet Sökmen1
1
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji
Kliniği, İstanbul
2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Karaciğer sirozu morbiditesi ve mortalitesi yüksek bir
kronik hastalıkdır. Etiyolojisinde viral hepatitler ve alkol en önemli rolü oynamaktadır. Karaciğer sirozunun etyolojisi tanı ve tedavideki ilerlemeler ve toplumumuzdaki değişimlere bağlı olarak
ve bölgelerimize göre farklılıklar göstermektedir. Kliniğimizde
yatarak tedavi gören siroz olgularının etiyolojilerini belirlemeye
amaçladık.
YÖNTEM: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gastroenteroloji Kliniğinde 1 Ocak 2011 ile 30 Haziran 2013 tarihleri arasında yatarak tedavi gören hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenerek karaciğer sirozu tanısı (K74) konulan
bütün hastalar değerlendirilmeye alındı.
BULGULAR: Ocak 2011 ile Haziran 2013 tarihleri arasında toplam 135 hasta kliniğimizde siroz nedeniyle yatarak tedavi görmüştü. Ortalama yaşları 58.7 (16-85) olan 55’i kadın (%40,7)
toplam 135 hastanın etiyolojik dağılımı şöyleydi: HBV 45 hasta
(%33,4), HCV 30 hasta (%22,2), Alkol 23 hasta (%17), Kriptojenik 17 hasta (%12,6), HBV+Delta 4 hasta (%3), HBV+HCV 3
hasta (%2,2), HCV+Alkol 2 hasta (%1,5), Wilson sirozu 4 hasta
(%3), Budd-Chiari Sendromu 3 hasta (%2,2), PBS+Otoimmun 3
hasta (%2,2), Primer Sklerozan Kolanjite ikincil siroz 1 hasta (%0,7).
YORUM: Karaciğer sirozu etiyolojisinde yine viral hepatitler ana
etkendir, ancak hepatit B oranında bir azalma gözlemlenmiştir.
Karaciğer sirozlarımızın beşte biri (%17 alkol + %1,5 HCVyle birlikte alkol) alkolle ilişkili olarak bulundu. Bu oran Türkiye’nin diğer
bölgelerinden bildirilen sonuçlardan farklı ve daha yüksekti.
Anahtar Kelimeler: Alkol, etiyoloji, hepatit B, hepatit C, karaciğer sirozu

PS-281
Karaciğerde metastazı taklit eden lezyonların sebebi; Fasciola Hepatica
Coşkun Tolga Demirekin1, Altuğ Şenol1, Muhammed Cem Koçkar1, Bumin Değirmenci2, İbrahim Metin Ciriş3

1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D,
Isparta
2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D, Isparta

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D, Isparta

3

GİRİŞ: Fasciola hepatica esas olarak koyun sığır gibi hayvanları etkileyen, insanların rastlantısal konak olduğu bir enfestasyondur. Enfestasyon, su teresi ve benzeri su kenarında yerleşen
bitkilerin üzerindeki metecercaria adı verilen enfektif formlarının
alınmasıyla bulaşır. Bunlar duodenumda larvalara dönüşürler ve
ince barsak duvarını delerek karaciğere ulaşır. Göç eden larvalar karaciğer parankiminde nekroz ve fibrozis yoluyla hasara
neden olabilir. Ayrıca safra yollarına geçerek kolanjit ve tıkanma
ikterine neden olabilirler. Hem karaciğer hem de safra yollarında
maligniteyi taklit edebilen görünüme sebeb olabilirler. Burada

karaciğerde metastaz ön tanısıyla değerlendirdiğimiz ve F.Hepatica tanısı koyduğumuz hasta sunulacaktır.
VAKA: 50 yaşındaki kadın hasta ara ara yemeklerle alakası olmayan herhangi bir yayılım göstermeyen sağ üst kadran ağrısı
ile başvurdu. Fizik muayenede karaciğer kot altında 2 cm ele
geliyordu ve hafif hassasiyeti vardı. Eosinofil:8 % (0.9-6)). ALT:
56 U/L,AST:60 U/L ve alkalen fosfataz: 300U/L hafif ılımlı yükseklik dışındaki laboratuar testleri normaldi. Batın USG’de en
büyüğü 35x25 mm olan çok sayıda heterojen kontrast tutulumu
gösteren multiple solid lezyon izlendi ve metastaz ön tanısı konuldu. İleri tetkik için çekilen dinamik BT’de karaciğerde yaygın
sınırları net seçilemeyen,arteryel ve portal fazda kontrast tutulumu göstermeyen,düzensiz sınırlı,bazılarının içerisinde muhtemel kistik alanlar ile uyumlu daha düşük dansiteli görünümlerin
izlendiği lezyonlar saptandı. İlk planda bu bulgular metastaz lehine yorumlandı. Bunun üzerine bu lezyonlara İİAB yapıldı.
İİAB’de portal alanda yoğun eozinofil infiltrasyonu izlendi. İki ayrı
alanda nekrotik materyal çevresinde yoğun eozinofil ‘Charcot
Leyden’ kristalleri ve histiositlerin olduğu lezyon izlendi. Parazit
yumurtası görülmedi. F.hepatica için istenen seroloji (+) saptanması üzerine triclabendazol tedavisi uygulandı.
TARTIŞMA: Karaciğerde metastaz için şüpheli görüntüleme
bulguları olan hastalarda parazitik enfeksiyonlar, özellikle sulak
bölgelerde yaşanıyorsa F.hepatica akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Fasciola,karaciğer, metastaz

PS-282
Toksik Hepatit Nedeni: Panax-Ginseng
Coşkun Tolga Demirekin1, Burcu Meryem Atak1, Hasret Kacamer1, Altuğ Şenol1, Muhammed Cem Koçkar1, Mete Akın2

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D, Isparta
Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Burdur
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GİRİŞ: Akut hepatit, karaciğer hücresi nekrozu ve karaciğerin inflamasyonu ile oluşan bir tablodur. Sık rastlanan nedenleri; virüsler, ilaçlar ve alkoldur. İskemik hepatit, otoimmün hepatit, wilson hastalığı
diğer nedenler arasındadır. Toksik hepatit, karaciğerin ilaç veya kimyasal ajanların bir çoğunun metabolizması için temel organ olması
nedeniyle günlük pratikte sık karşılaşılan bir sorundur. Geniş bir klinik
spektruma sahip olup, hafif biyokimyasal anormallikten, akut karaciğer yetmezliğine kadar değişen bir tablo ile karşımıza çıkabilir. Doktor
önerisi olmadan bitkisel ürünlerin kullanımı son yıllarda artmıştır. Burada zindelik vermesi için doktora danışmadan aldığı panax-ginseng
sonrası toksik hepatit gelişen olgu sunulacaktır.
VAKA: 53 yaşında erkek hasta, 1 haftadır devam eden sarılık,idrar
renginde koyulaşma, kaşıntı ve iştahsızlık şikayetleri ile başvurdu. Öz
geçmişinde bilinen bir hastalığı olmayan hastanın, ayrıntılı bir şekilde
sorulduğunda şikayetleri başlamadan 2 hafta öncesinde panax-ginseng kullanmaya başladığı öğrenildi. Fizik muayenede, skleralar subikterikti, vücutta yaygın ikter dışında patolojik bir bulgu yoktu.Laboratuvar değerleri; ALP:241 U/L, ALT:329 U/L, AST:195 U/L, GGT:644
U/L, total bilirubin:14.09 mg/ dl, direkt bilirubin: 7.98 mg/dl, hepatit ve
diğer viral seroloji (-), Otoimmun markerlar(-), Serum Fe:58 ʯg/
dl,demir bağlama kapasitesi: 310 ug/dl, Transferin saturasyonu:
%18, serum cu: 96 microgram/dl, seruloplazmin:34 mg/dl,24 saatlik
idrar cu: 38.6 microgram/ dl’di. Göz muayenesinde Kayser-fleischer
halkası yoktu. Batın USG ‘de karaciğer 176 mm ölçülmüş olup, artmıştı, parankim ekosu artmış ve ince granüle hafif heterojen görü-
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Ahmet Uyanıkoğlu, Timuçin Aydoğan, Haşim Nar, Rıza Altun,
Necati Yenice
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji, Şanlıurfa

GİRİŞ: Henoch-Schlein lökoklastik vasküliti daha çok çocukluk
çağında görülen, döküntülerle seyreden ve gastrointestinal sistemi de tutabilen bir hastalıktır. Erişkin dönemde akut üst gastrointestinal sistem kanaması ile prezente olan 22 yaşında erkek
hasta sunulmuştur.
OLGU: Gastroenteroloji polikliniğine şiddetli epigastrik ağrı ve
gaitada siyahlaşma şikayeti ile müracaat eden hastanın, fizik
muayenesinde ekstansör yüzlerde döküntü ve epigastrik hassasiyet dışında özellik yoktu. Hasta üst gastrointestinal sistem kanaması ve vaskülit ön tanısı ile yatırıldı. Yatışının 1.gününde
tetkiklerinde lökosit 8820/mm3, hemoglobin 10,4, trombosit:
171.000, biyokimyada özellik yok, protrombin zamanı 12 saniye,
HBsAg ve Anti HCV negatif saptandı. Gastroskopisinde antrumda daha belirgin, hemorajik kanama odakları saptandı (resim).
Döküntüleri nedeniyle dermatoloji konsültasyonu yapılarak cilt
biyopsisi yapıldı. Takiplerinde melenası artan, hemodinamisi bozulan hasta yoğun bakım ünitesine alınarak parenteral sıvı, yaklaşık 5-6 ünite eritrosit süspansiyonu, proton pompa inhibitöro
infüzyonu yapıldı. Cilt biyopsisi vaskülit ile uyumlu saptanan
hastaya 1 mg/kg metil prednisolon başlandı. YBÜ’sinde yatışının 4.gününde melenası ve hemodinamisi düzelen hasta servise alındı. Hastaya Romatoloji ve Gastroenteroloji polikilinik takipleri önerilerek taburcu edildi.
SONUÇ: Henoch-schlein vasküliti daha çok çocukluk çağında
görülmekle beraber ileri yaşta da ortaya çıkabilir. Üst gastrointestinal kanama ve peteşial döküntülü hastalarda akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: vaskülit, üst GİS kanama

BULGULAR: Vakaların 6’ sı kadın 14’ü erkekti. Ortalama yaş 48,
8’ di. Gastroskopi endikasyonlarına göre hastaların 10’ u (%50)
disfaji, 5’ i(%25) reflü semptomları, 2’ si (%10) tedaviye dirençli
bulantı kusma, 2’ si(%10) malignite tetkik, 1’ i (%5) kronik diyare
nedeniyle işleme alınmıştı. Endoskopik bulgulara göre 7 hastada
özofagus lümeninde lineer çizgilenme, oluklanma ve rugalarda
belirginleşme, 6 hastada orta özofagusta deskuamasyon ve/veya
erozyonlar, 6 hastada iç içe geçmiş halka görünümü ve 1 hastada
endoskopun geçişini zorlaştıran darlık vardı. Histopatolojik incelemede 20 hastanın yalnız 1’ inde mukozada yaygın eozinofil infiltrasyonu mevcuttu ve eozinofilik özofajit tanısı aldı. Bu hasta, disfaji şikayeti ile başvurmuştu, endoskopik olarak özofagusta
oluklanma ve rugalarda belirginleşme saptanmıştı. Hastanın şikayetleri topikal steroid tedavisi ile geriledi. Patoloji sonuçlarına göre
10 hastada grade 1, 2 hastada grade 2 kronik özofajit bulunurken
7 hasta ise normal olarak değerlendirildi.
SONUÇ: Bu sonuçlara göre endoskopik olarak eozinofilik özofajit
düşünülen vakalarda bu tanı nadiren histopatolojik olarak knıtlanabilmektedir. Hastaların çoğunda patolojik tanı kronik non spesifik özofajit olarak bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eozinofilik Özofajit, Endoskopi, Histopatoloji

PS-344
Endoskopik Zenker divertikülotomi sonuçlarımız
Emrah Alper, Fatih Aslan, Cem Çekiç, Zehra Akpınar, Hüseyin
Sinan Akay, Sezgin Vatansever, Serkan İpek, Süleyman Günay,
Mehmet
Camcı,
Firdevs
Topal,
Belkıs
Ünsal

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Gastroenteroloji
Kliniği,
İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada Zenker divertikülüne bağlı şiddetli disfajisi
olan hastalarda uyguladığımız endoskopik divertikülotomi sonuçlarımızı vermeyi amaçladık

PS-343
Endoskopik olarak eozinofilik özofajit düşünülen
vakaların patoloji bulguları
Ali Rıza Köksal1, Salih Boğa1, Hüseyin Alkım1, Meltem Ergün1,
Mehmet Bayram1, Osman Özdoğan2, Engin Altınkaya3, Canan
Alkım1

1
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji
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2
Tarsus Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Mersin
3
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AMAÇ: Eozinofilik özofajit son yıllarda sık tanı konmaya başlayan, daha çok batı toplumlarında görülen, özofagusun eozinofilik infiltrasyonu ile seyreden, çoğunlukla disfaji ya da reflü benzeri semptomlarla prezente olan bir hastalıktır. Kliniğimizde
endoskopik olarak eozinofilik özofajit düşünülen olguların patoloji sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: 2009-2013 yılları arasında Şişli Etfal
Gastroenteroloji Endoskopi ünitesinde gastroskopi yapılan, endoskopik görünümü eozinofilik özofajit düşündüren 20 vakanın
verileri retrospektif olarak toplandı. Vakaların endoskopi endikasyonları, beraberinde görülen diğer endoskopik bulgular ve
özofagustan alınan biyopsilerin sonuçları değerlendirildi.	 

MATERYAL- METOD: Hastanemiz endoskopi ünitesinde Ocak
2010- Temmuz 2013 tarihleri arasında şiddetli disfajisi olan 11
hastaya endoskopik divertikülotomi tedavisi uyguladık. Hastaların yaş ortalaması 76±8 ve 7’si kadındı. Hastaların tamamında
disfaji skoru 2 ve üzerindeydi. Hastaların tümü pozisyon değişimi- mekanik yardımla yutabiliyordu ve son 6 ay içinde minimum
10 kg kilo kaybı mevcuttu. İşlem öncesi baryumlu özofagus grafisi ve standart tanısal üst GİS endoskopi yapılarak divertikül
derinliği ve yapısı kontrol edildi. İşlemler midazolam ve propofol
ile sedatif anestezi altında, tarafımızca işlem için hazırlanan
overtüp içinden endoskop geçirilerek yapıldı. Kesi için ayarlanabilir neddle knife elektrobıçak kullanıldı. İşlem sonrası kesi alanına 1 ya da 2 adet 130ᵒ’lik klip yerleştirildi. İşlem sonrası 1 ve 3.
ayda hastalar kontrole çağrıldı.
BULGULAR: Baryumlu özofagus grafilerinde ortalama divertikül derinliği 20±8 mm olarak ölçüldü. Maksimum 20, minimum 9
mm lik kesiler yapıldı. İşleme bağlı 1 hastada (% 8,5) küçük posterior duvar perforasyonu gelişti ve buna bağlı olarak retrofarengeal abse oluştu. Bu hasta cerrahi abse küretajı, antibiyoterapi
ve 20 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası düzeldi. Kalan 10
hastada komplikasyon görülmedi. Komplikasyon gelişen hasta
da dahil olmak üzere hastaların tümünde 3. ayda disfaji bulguları belirgin azaldı ve kilo alımı sağlandı.
SONUÇ: Deneyimlerimize göre endoskopik Zenker divertikülotomi etkin ve güvenli bir tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Zenker divertikülotomi
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