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kontrol icin onemli bir adimdir. Polipektominin en sik gorulen 
komplikasyonlan kanama ve perforasyondur. 

Materyal ve Metod: 2006-2011 yillan arasinda Pamukkale 
tiniversitesi Endoskopi unitesine basvuran 132 (93 erkek, 39 
kadin) hastada uygulanan kolonoskopik polipektomi ile alinan 
198 polipin histolojik incelemesi yapdmistir. Hastalann ortalama 
yasi 58 olarak goriildu. Alet olarak soguk forseps ve sicak snare 
kullanilarak islem yapildi. Alinan poliplerin ortalama 9api 9.5 
mm olarak goruldii ve en sik sigmoid kolonda (%42) polipler 
saptandi. En sik gorulen histolojik tip tubuler adenom (%53) 
olarak goruldii. Bu hasta serisi dahilinde major kanama ya da 
perforasyon saptanmadi. 

Bulgular: 2006-2011 yillan arasinda Pamukkale Universitesi 
Endoskopi unitesine basvuran 132 (93 erkek, 39 kadin) hastada 
uygulanan kolonoskopik polipektomi ile alinan 198 polipin 
histolojik incelemesi yapilmistir. Hastalann ortalama yasi 
58 olarak goruldii. Alet olarak soguk forseps ve sicak snare 
kullanilarak islem yapildi. Alinan poliplerin ortalama capi 9.5 
mm olarak goriildu ve en sik sigmoid kolonda (%42) polipler 
saptandi. En sik gorulen histolojik tip tubuler adenom (%53) 
olarak goriildu. Bu hasta serisi dahilinde major kanama ya da 
perforasyon saptanmadi. 

Sonuc: Ozet olarak kolonoskopik polipektomi siirekli gelisen 
bir endoskopik tedavi yontemidir. Bu yontemle kolorektal 
kanser gelisiminde gerileme saptanmistir. Kiifiik polipler icin 
soguk forseps ve buyiikler i?in snare tercih edilebilir. Kanama 
ve perforasyon en sik gorulen komplikasyonlardir. Ancak 
gunumiizde enjeksiyon, endoklip ve endoloop tedavileri ile bu 
komplikasyonlan endoskopik olarak da tedavi etmek mumkiin 
olmaktadir. 
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Amac: Anksiyete invaziv medikal prosediirlere giden hastalarda 
yaygin bir problemdir [ 1 ]. Preoperatif artan stres, azalan tolerans, 
fizyolojik statustaki beklenmeyen degisikiklere [2], postoperatif 
olarak artmis medikasyon ihtiyacina, tedavi programlanna 
azalmis uyuma ve takiplerde artan medikal prosediirlere neden 
olabilir. Kolonoskopi emek isteyen bir prosedurdiir ve basanh 
sonuc ifin hastanin kooperasyonunun iyi olmasi gereklidir. 
Bu prosedurler agnli, rahatsiz edici ve zaman tuketici olabilir. 
Anksiyete, islem basansini istenmeyen sekilde etkileyebilir. 
Biz calismamizda, kolonoskopi yapilacak hastalara, yazh 
bilgilendirmeye ek olarak, islemden once video ve sozel 
yolla gruplar halinde bilgilendirmenin State-Trait Anxiety 
Interventory's two scales (STAI-State and STAI-T) iizerine, 

prosediirel agnya ve islem basansma etkilerini karsilastinlmayi 
ama9ladik. 

Materyal ve Metod: Ekim 2010- Ocak 2011 tarihleri arasinda, 
Izmir Atatiirk Egitim ve Arastirma Hastanesi, Endoskopi 
unitesine endoskopi ve kolonoskopi amaciyla yonlendirilen 
18-70 yas arasi, en azindan ilkokul mezunu, hastalar calismaya 
dahil edildi. islem esnasinda temizligi incelemek icin yeterli 
olanlar dahil edildi. Hastalann tumiine, poliklinikte kolonoskopi 
endikasyonu kondugunda, prosedurler ve komplikasyonlan 
hakkinda yazili bir metin verildi. Ve yaklasik 3-4 hafta sonrasma 
kolonoskopi randevusu verildi. islem guniinde, islemden 1-5 saat 
once, hastalar yaklasik 10 'arh gruplar halinde randomize olarak, 
video veya sozel gruba dahil edilmek tizere iletisim odasina 
ahndi. Video ve sozel bilgilendirme islemi, anket hakkinda 
bilgilendirme, islem oncesi ve sonrasi anketin tamamlanmasi 
hususunu kolonoskopide bulunmayan hekimler yonetti. 

Bulgular: Kolonoskopi sonrasinda, hastalann 
degerlendirmelerinde, iki grup arasinda STAI-S, islemin 
anlatilana benzer geftigi, anlatilandan daha iyi gectigi, 
saghgimz ifin gerekirse yine yaptinr mismiz sorulanna yanit ve 
abdominal agn husunda video grubu lehine anlamh farkliliklar 
saptandi (p=0.001, p= 0.037, p <0.001, p=0.039 and p <0.001, 
sirasiyla).Yapilan univariate ve multivariate logistic regression 
analizde, diisiik STAI-S diizeylerinin (p=<0.001 and p=0.016, 
respectively) ve video ile iletisimin (p<0.001, p=0.007, 
respectively) anlamh olarak iletisim basansini etkilediklerini 
saptadik. 

Sonuc: Video ile bilgilendirmenin, hastalannin anksiyetelerinin 
azalmasina, islem esnasindaki abdominal agnnin azalmasina, 
hasta-doktor uyumunun iyile§mesi ile birlikte islem ba§ansinin 
artmasina, hasta memnuniyetinin artmasina ve kontrol islem 
gerektiginde hastalann daha kolay ikna edilmesi sozkonusudur. 
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Amac: Crohn hastahgi, intestinal tiiberkuloz, diger enfeksiyoz 
nedenler, N S A i D kullanimina ve diger inflamatuar hastahklara 
bagh terminal ileumda aftoz iilserler goriilebilmektedir. Bu 
hastahklann ayirici tanisi i9in histopatolojik degerlendirme 
onemlidir. Terminal ileumda saptanan aftoz iilserlerin klinik 
oneminin arastinlmasi amaplanmistir. 

Materyal ve Metod: 2009- 2011 yillan arasinda §isli Etfal 
Egitim ve Arastirma Hastanesi Gastroenteroloji Endoskopi 
Unitesi kayitlan retrospektif olarak incelendi. Hastalann 
demografik verileri ve islem endikasyonlan kayit edildi. 
Patoloji laboratuan veritabanindan biyopsi sonu9lanna ulasildi. 
Kolonoskopide terminal ileum disinda inflamatuar barsak 
hastahgi bulgusu olan hastalar 9ahsmaya ahnmadi. 
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Bulgular: Calismaya terminal ileumda aftoz iilser gorulen 39' u 
kadin 94 hasta alindi. Yas ortalamasi 45.7 ± 14.2 i d i . Hastalann 
% 23.4'ii anemi, %29.4'ii kronik ishal, %11.7'si ishal ve anemi, 
%35.1'i diger nedenler ( kilo kaybi, kann agnsi, konstipasyon 
,radyolojik bulgu varhgi, kontrol) ile kolonoskopiye alinmisti. 
Biyopsilerin %33'u normaldi. % 26.6'si lenfoid hiperplazi, 
lamina propriada notrofil artisi gibi nonspesifik bulgular, 
%40.4'u kronik ileit ile uyumlu gelmisti. Islem endikasyonlanna 
gore yapilan degerlendirmede kronik ishal, anemi ve diger 
nedenler ile biyopsi sonuclan karsilastinldi. Kronik ishal ve 
aneminin birlikte oldugu hastalarda histolojik olarak kronik aktif 
ileit goriilme orani diger endikasyon gruplanna gore anlamh 
olarak fazlaydi (p<0.001). Terminal ileumdaki aftoz ulserlerin 
sayisi ile patoloji sonu?lari ve ileit bulunan hastalarda ileitin 
derecesi arasinda anlamh iliski yoktu. Ancak terminal ileumda 
lineer iilser varhgi histolojik olarak aktif kronik ileit varhgi ile 
istatistiksel olarak anlamh korelasyon gosteriyordu. 

Sonuc: Terminal ileumda gorulen aftoz iilserlerden alinan 
biyopsiler kronik ishal ve aneminin birlikte oldugu hastalarda 
tarn koydurucu olabilmektedir. Terminal ileumda aftoz iilserlerle 
birlikte lineer iilser goriilmesi kronik aktif ileit bulunma 
ihtimalini artirmaktadir. 

P299 
MALIGN MEL ANOM VE GASTROINTESTINAL 
SISTEM 
MALIGNANT MELANOMA AND 
GASTROINTESTINAL SYSTEM 
Guray Can 1. Ibrahim Hakki Koker 1, Giilbin Unsal 1, 
Ahmet Tezel1, Yildinm Cmar2, A l i Riza Soylu 1, 
Hasan Celalettin limit 1 , Ayten Ustundag' 
' Trakya Universitesi Tip Fakiiltesi, Gastroenteroloji B.D., 

2 Trakya Universitesi Tip Fakiiltesi, Ic Hastahklari A.B.D. 

Amac: Malign Melanom " M M " gastrointestinal sistemde agiz 
boslugundan rektuma kadar herhangi bir bolgede, pok seyrek 
olarak primer, siklikla metastatik olarak gelisebilir. Daha 
agresif bir seyir gosteren Primer gastrointestinal M M ' u n , cilt 
lezyonu olmayan veya regrese olan olgularda ayinci tanisi 
zor olmaktadir. Bu sunumda ultrasonda karacigerinde multipl 
metastaz gozlenen, endoskopik ve histopatolojik olarak malign 
melanom saptanan ve primer lezyonu bulunmayan bir olgu 
irdelenmistir. 

Bulgular: Daha once hicbir sikayeti ve hastahgi olmayan 41 
yasindakibayanolgu20gundursiirenbulanti,kusrnaveistahsizlik 
nedeniyle bir merkezde incelenmis. U S G ve BT'de karacigerde 
90k sayida, 1 cm buyukliigunde metastaz ile uyumlu lezyonlar 
saptanmis. BT'de aynca sigmoid kolonda noduler goriiniim 
belirtilmis. Kolonoskopi normal olarak degerlendirilmis. 
Gastroskopide antrumda birka9 adet siyah pigmente lezyon 
gortilerek biyopsi yapilmis. Gastrik biyopsiler kronik gastrit 
olarak degerlendirilmis. Yakmmalan artan ve bu arada sanhk 
gelisen hasta daha ileri tetkik ve tedavi amaci ile servisimize 
kabul edildi. Yaklasik 1 ay ipinde tekrarlanan gastroskopide 
korpus ve fundusta boyutlan 1 ile 6 mm arasinda degisen 90k 
sayida siyah pigmente lezyon izlendi. Alinan biyopsi malign 
melanom metastazi olarak belirtildi. Yapilan fizik muayenede 
cildinde ve diger organlarda malign melanom ile uyumlu lezyon 

izlenmedi. Genel durumu kotii ve ileri derece hepatomegalisi ve 
ikteri olan hasta medikal onkolojiye devredildi. Hastaya palyatif 
tedavi planlandi. Takip altmda masif rektal kanamasi olan hasta 
kardiyopulmoner arrest sonrasi eksitus oldu. 

Sonuc: Karacigerde 90k sayida metastatik lezyon nedeni 
ile arastinlan ve gastroskopide birka9 adet siyah pigmente 
lezyon izlenen olgunun 1 ay sonra tekrarlanan endoskopisinde 
gastrik mukozadaki 1-6 mm buyiiklugiinde kabank, koyu 
renkli lezyonlann artmis oldugu izlendi. Histopatolojik 
olarak metastatik maling melenom olarak degerlendirildi. 
Gastrointestinal sistemde metastatik " M M " a sik rastlanmasina 
karsin primer gastrointestinal " M M " olduk9a azdir. Bununla 
birlikte metastatik melanom olgularmda gastrointestinal 
lezyonlann iilsere vegetan goruniimde olmasi ve klinigin daha 
yavas seyirli olmasi olgunun metastatik " M M " olmayip primer 
" M M " olabilecegini de dusundiirmektedir. 
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Amac: The ERCP success rate exceeds 95% in patients with 
a normal gastrointestinal anatomy. This procedure is also 
increasingly carried out in patients with a history of Billroth II 
(BII) gastrectomy. The traditional examination method, using a 
side-viewing duodenoscope, is not always successful in some 
of these patients and its success rate in this group of patients 
is low (60%-85%). ERCP using D B E has been performed 
in patients with Roux-en-Y anastomosis, demonstrating that 
D B E system can be used to perform ERCP in patients with a 
surgically altered anatomy. To evaluate the effect of double 
balloon endoscope (DBE) on the endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography(ERCP) success rate in patients with 
a history of Billroth (BII) gastrectomy or hepaticojejunostomy 
with Roux-en-Y. 

Materyal ve Metod: From December 2006 to September 2011, 
40 patients (21 men and 19 women) with a BII gastrectomy and 
11 patients (6 men and 51 women) have hepaticojejunostomy 
with Roux-en-Y underwent ERCP attempts. In all cases, 
the ERCP procedures were started using a duodenoscope. If 
intubation of the afferent loop or reaching the papilla failed, 
we changed to D B E for the ERCP procedure (DBE-ERCP). We 
assessed the success rate of afferent loop intubation, reaching the 
major papilla, selective cannulation, possibility of therapeutic 
approaches, procedure-related complications, and the overall 
success rate. 

Bulgular: Among the 51 patients have anatomically altered 
GI tract, the duodenoscope was successfully passed up to the 
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