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ÖNSÖZ
ÖNSÖZ

Değerli Meslektaşlarım,
Mustafa Kemal Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı olarak Hatay’da
22-23 Mart 2019 tarihlerinde, özellkle pratik hayatta yaşadığımız sıkıntıların
tartışılacağı ve gerçek yaşam verilerinin sunulduğu “Gerçek yaşamda Karaciğer ve
İnflamatuar Barsak Hastalıkları” başlıklı bir toplantı düzenledik. Keyifli, interaktif
ve öğretici bilimsel programı ile hatıralarınızda saklı kalacak bir toplantı olduğuna
inanıyorum. Barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti Hatay’da tekrar buluşmayı ümit
ediyorum. Göstermiş olduğunuz ilgi ve katkılarnızdan dolayı teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına,
Prof. Dr. Mehmet Demir
Mustafa Kemal Üniversitesi,
Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı
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BİLİMSEL PROGRAM

A SALONU

22 Mart 2019 Cuma
13.30-13.45: AÇILIŞ
13.45-PANEL 1; Gerçek yaşamda kronik viral hepatitler
Mehmet Koruk, Ramazan İdilman, Orhan Sezgin,
13.45-14.05:İmmünosüpresif hastalarda hepatit B yönetimi; Dünyada ve Türkiye’de gerçek yaşam verileri
Aydın Şeref Köksal
14.05-14.25: Gebelikte ve KBY de hepatit B yönetimi: Dünyada ve Türkiye’de gerçek yaşam verileri
Ahmet Uyanıkoğlu
14.25-14.45: Türkiye’de gerçek yaşam içinde kronik Hepatit C tedavisi: sorunlar çözüldü mü?
Zeki Karasu
14.45-15.00: Tartışma
15.00-15.30: Kahve arası
15.30-16.30: PANEL 2; Gerçek yaşamda siroz ve karaciğer transplantasyonu
Başkanlar: Ebubekir Şenateş,Tuğrul Pürnak, İbrahim Aliosmanoğlu
15.30-15.50: Karaciğer naklinde problemler ve çözüm yolları
Remzi Emiroğlu
15.50-16.10: HBV ye bağlı siroz yönetimi ve karaciğer transplantasyonu: Türkiye’de gerçek yaşam verileri
Mesut Akarsu
16.10-16.30: HCV ye bağlı siroz yönetimi ve karaciğer transplantasyonu: Türkiye’de gerçek yaşam verileri
Murat Aladağ
16.30- 17:00 Kahve Arası
17.00-17.40: PANEL 3; Siroz komplikasyonları
Başkanlar: Abulkadir Dökmeci, Hikmet Akkız,
17:00-17:20 HCC güncel yaklaşımlar: Türkiye’de gerçek yaşam verileri
Sezgin Vatansever
17.20-17.40: Hepatik ensefolopatide güncel yaklaşımlar
Murat Akyıldız
17.40-17.45: Tartışma
17.45-18.00: Kahve arası
18:00-18:50 PANEL 4. Karaciğer ve İBH’da beslenme
Başkanlar: Kadir Demir, Ömer Topalak, Cumali Efe
18:00-18:20: İBH da beslenme
Mehmet Arhan
18.20-18.40: Siroz hastalarında beslenme
Enver Üçbilek
18.40-18.45: Tartışma
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BİLİMSEL PROGRAM

A SALONU

23 Mart 2019 CUMARTESİ
8.30-9;40 PANEL 5. Gerçek yaşamda inflamatuar barsak hastalıkları; Konvansiyonel tedaviler
Başkanlar: Sedef kuran, Abdülvahit Yükselen, Ali Demir
08.30-08.50. Ülseratif Kolitte 5 aminosalisilik asit kullanım prensipleri ve Türkiye’de gerçek yaşam verileri
Buğra Tolga Konduk
08.50-09.10. İBH’da immünomodülatör kullanım prensipleri ve Türkiye’de gerçek yaşam verileri
Can Gönen
09.10-09.30. İmmünomodülatör yan etkileri ve yönetimi: Türkiye’de gerçek yaşam verileri
İlhami Yüksel
09.30-09.40 Tartışma
09:40-10:00 Kahve arası
10:00-10:45 Gliead Uydu Sempozyumu (VEMLiDY)
Başkanlar: Mehmet Demir, Yusuf Önlen
10:00-10:20 Hepatit B de Karşılanmamış İhtiyaçlar
Yusuf Önlen
10:20-10:40 Yeni Bir Antiviral Ajan: Vemlidy
Mehmet Demir
10:40-10:45 Tartışma
10.45-11:00 Kahve arası
PANEL 6. Gerçek yaşamda inflamatuar barsak hastalıkları; Biyolojik tedaviler
Başkanlar: Hadi Yaşa, Birol Özer, Ümit Akyüz
11.00-11:20 İBH’da adalimumab; Dünya’da ve Türkiye’de gerçek yaşam verileri
Filiz Akyüz
11.20-11.40: İBH’da vedolizumab; Dünyada ve Türkiyede gerçek yaşam verileri
Yusuf Erzin
11.40-11.50 Tartışma
11.50-12.30: Akılcı İlaç kullanım ve kapanış
Başkanlar: Halil İbrahim Bahçecioğlu, Fatih Albayrak
15.50-12.30: Kronik Viral Hepatit de akılcı ilaç kullanımı ve kapanış
Konuşmacı: Mehmet Demir
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BİLİMSEL PROGRAM

B SALONU

22 Mart 2019 Cuma
14:00-14.30 Sözlü Sunumlar (Karaciğer hastalıkları)
Başkanlar: Ayşe Albayrak, Aliye soylu
14:00-14:07 Dırekt etkılı antıvıral tedavı alan hepatıt c hastalarında hepatıt b reaktıvasyonunun değerlendırılmesi
Bilal Toka , Aydın Şeref Köksal
14:07-14:14 İntravezikal BCG Uygulamasının Nadir Bir Komplikasyonu: Granülomatöz Hepatit
Mehmet Çabalak , Tayibe Bal
14:14-14:21 Karaciğer Lezyonlarında; Ultrasonografi Kılavuzluğuyla Koaksiyal Sistem Kesici Uçlu İğne Biyopsileri
Ali Çam
14:21-14:30 Karaciğer Kist Hidatiklerine Cerrahi Tedavi Yaklaşımları
Mehmet Sertkaya
14.30-15.00 Sözlü Sunumlar (Karaciğer hastalıkları)
Başkanlar: Fehmi Ateş, Elif Yorulmaz
14.30-14.37 Sıçanlarda D-Galaktozamin ile Oluşturulan Hepatitte Trimetazidine’in Koruyucu Etkisi
Muharrem Keskin
14.37-14:44 Safra Yolları Obstrüksiyon Sebepleri ve Uygulanan Tedaviler; Tek Merkez Deneyim
Sabri Özdaş
14:44-14:51 HBV ve HDV’ya Bağlı Gelişen HCC’de Portal Ven Trombozunun sağkalım Üzerine Etkisi
Ulvi Demirel
14:51-15:00 Gebeliğin erken döneminde gelişen akut yağlı karaciğer hastalığı
Yahya Atayan
15:30-16:00 Sözlü Sunumlar (Karaciğer hastalıkları)
Başkanlar: Mehmet Asıl, Hakan Dursun
15:30-15-37 Canlı karaciğer nakilli hastalarda anastomoz darlığı ve Helicobacterpilori ilişkisi
Mehmet Hanifi Kandemir, Yılmaz Bilgiç, Osman Sağlam, Yasir Furkan Çağın, Yüksel Seçkin, 			
Mehmet Ali Erdoğan, Murat Aladağ, Ali Rıza Çalışkan, Sami Akbulut, Murat Harputluoğlu
15:37-15:44 Radyoembolizasyon Yapılan Karaciğer Tümörlerinin PET/BT Sonuçları
Hasan İkbal Atılgan
15:44-15:51 Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Leptin Düzeyiile Oksidatif Stres İlişkisi
Emine Köroğlu
15:51-16:00 Sonbaharda mantar zehirlenmesine dikkat!, mantar zehirlenmesi olgularının değerlendirilmesi
Ahmet Uyanıkoğlu, Çiğdem Cindoğlu, İdris Kırhan, Süleyman Sari, Necati Yenice
16.00-16.30 Sözlü sunumlar (Karaciğer hastalıkları)
Başkanlar: Murat Kekili, Adnan Taş
16:00-16:07 Aktif Hepatit-B Enfeksiyonunda Sistemik Enflamasyon Göstergesi Olan Monosit Lenfosit Oranının (MLR) 		
Değerlendirilmesi: Retrospektif Kohort Analizi Kemal Türker Ulutaş
16:07-16:14 Hepatosellüler Karsinom Tanısında 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Nuray Kepil
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16:14-16:21 Gebelik esnasında karşılaşılan benign cerrahi acil hastalıklara yaklaşım denyimlerimiz
ARİF EMRE
16:21-16:30 Karaciğer Kist Hidatiği: Cerrahi Prosedürün Retrospektif İncelenmesi
Mehmet Burak Dal
16.30-17.00 Sözlü Sunumlar (Genel)
Başkanlar: Ayhan Balkan, Nevin Akçaer Öztürk
16:30-16-37 Hemoklip ile başarıyla tedavi edilen rektal Dieulafoy olgusu
Nilay Danış
16:37-16:44 “Hepatosellüler Karsinomlu(HCC) Hastalarda Sınıflandırma Sistemlerinin Mortalite ile olan İlişkisi’’
Ramazan Dertli
16:44-16:51 İrritabl Bağırsak Sendrom’lu Hastalarda Hastalığın Şiddeti İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
Yusuf Kayar
16:51-17:00 Kronik Fasciola Hepatika: klinik laboratuar ve demografik özellikleri
Nurettin Tunç
17.30- 18:00 Sözlü Sunumlar (Genel)
Başkanlar: Mehmet Çabalak, Arif Coşar
17:30-17-37 Garip Bekfilavioğlu, Zeynep Türkmen Kurtulan. İnsizyonel Karaciğer Hernisi: Olgu Sunumu
Mehmet Sertkaya
17:37-17:44 Akciğer kanseri olan hastada psödoakalazya
Kader Irak, Sevda Poyraz, Elif Yorulmaz
17:44-17:51 Filiform Polip ; Vaka Sunumu
Yasemin Gökden
17:51-18:00 Senkron mide ve Kolon karsinomu
Ferudun Suat Gökçe
18.00- 18:30 Sözlü Sunumlar (Karaciğer Hastalıkları)
Başkanlar: Hilmi Ataseven, Emre Yıldırım
18:00-18:07 Karaciğer Kist Hidatiklerinde Perkütan Tedavi
Alperen Kayalı
18:07-18:14 Tanı öncesi kan bağışı öyküsüne göre Kronik Hepatit B’li hastaların değerlendirilmesi
Sezgin Vatansever
18:14-18:21 Endoskopi ile tanı konulan midede ektopik pankreas dokusu :olgu sunumu
Fevzi Kurt, Cem Sezer
18:21-18:30 Aktif Ülseratif Kolit Seyrinde Karaciğer Enzim Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Budd-Chiari Sendromu
Zeynal Doğan, Sezgin Barutçu
18:30-18:37 Nonspesifik gastrointestinal şikayetleri olan ve 2 yıl sonra tanı konulan ileoçekal tüberküloz: olgu sunumu
Ahmet Uyanıkoğlu, Atilla Çiftçi
18:37-18:44 Ülseratif Kolit Seyrinde Nadir Görülen Kolonik Stenozun Hikayesi
Bülent Albayrak
18:44-18:51 Nadir Görülen Bir Laparoskopik Kolesistektomi Komplikasyonu: Hepatik Arter Psödoanevrizması
Serkan Cerrah, Ahmed Ramiz Baykan
18:51-19:00 Kronik Delta Hepatitli Hastaların Tedavisinde Pegile-İnterferonların Etkinliği
Mustafa Salih Akın
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BİLİMSEL PROGRAM

B SALONU

23 Mart 2019 CUMARTESİ
08.30-9.00 Sözlü sunumlar ( İnflamatuar barsak hastalıkları)
Başkanlar: Ergün saraçoğlu, Abdurahman Şahin
08:30-08:37 Ülseratif Kolit; 158 vakanın analizi; tek hekim, tek merkez verileri
Nimet Yılmaz
08:37-08:44 Adalımumabtreatment Andatherogenıc Index In Inflammatory Bowel Dıseases
Çağdaş Kalkan
08:44-08:51 İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Göz Bulguları
Çiğdem Çoşkun
08:51-09:00 Fistülizan Tip Crohn Hastalığında Kısa süreli Adalimubab Kullanımı Başarı Sağlar mı?
Eylem Akbay , Özlem Gül Utku
09.00-9.30 Sözlü sunumlar (İnflamatuar barsak hastalıkları)
Başkanlar: Şerif Yılmaz, Şule poturoğlu
09:00-09:07 Ülseratifkolitin nadir ekstraintestinal bulgusu pyodermagangrenozum.
Remzi Beştaş
09:07-09:14 Prodromal süre Crohn hastalığında prognozu etkiler mi?
Yusuf Çoşkun
09:14-09:21 Ülseratif kolit aktivite belirlemesinde ortalama trombosit hacmi ve kırmızı hücre dağılım genişliği fekal
kalprotektin kadar anlamı olabilir mi? Sezgin Barutçu
11.00-11.30 Sözlü sunumlar (İnflamatuar barsak hastalıkları)
Başkanlar: Oğuz Üsküdar, Fatih Albayrak
11:07-11:14 İnflamatuar Barsak Hastalıkları Aktivite Değerlendirilmesinde Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin Rolü
Deniz Koç, Murat Seğin
11:14-11:21 İnflamatuar Barsak Hastalıklarında, Aktif ve Remisyon Dönemlerinde Nöroendokrin Hormon Seviyelerinin
Karşılaştırılması. Eylem Akbay, Erdem Akbal, Şengül Beyaz
11:21-11:30 The role of Tacstd-2 level in hepatitis C patients
Memduh Şahin
11:30-12:00 Sözlü sunumlar (Karaciğer)
Başkanlar: Banu Kara, Kader Irak
11:30-11:37 Tenofovir Kullanımına bağlı hipofosfatemi ve böbrek fonksiyon testlerinde artış
Yusuf Dibek
11:37-11:44 Kronik Hepatit Hastalarında Ultrasonografik 2 Boyutlu Karaciğer Elastografisi İle Noninvaziv Fibrozis
Belirteçleriyle (Apri Ve Fib4) Anlamlı Korelasyon Gösterir. Serkan Yaraş
11:44-11:51 Tenofovir disoproksil Fumarat kullanan hastalarda sağlık uygulama tebliğine göre tenofovir alafenamid
endikasyon sıklığı:Erken sonuçlar. Esra Oflazoğlu
11:51-12:00 Wilson Hastalığında Fulminan Seyir Ve Gebelik
Ömer Topdağı
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SS1
Ülseratif Kolit; 158 vakanın analizi;
tek hekim, tek merkez verileri
Dr.Öğr.Üyesi Nimet Yılmaz
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
Amaç: 158Ülseratifkolitli hastanın klinik, demografik ve epidemiyolojik özellikleri değerlendirildi.
Yöntem:Temmuz 2015 ve Eylül 2018 tarihleri arasında Gaziantep Sanko Hastanesi Gastroenteroloji kliniğince takip edilen ülseratif kolit hastalarının yaşları, cinsiyetleri, tutulum düzeyleri, aldıkları medikal tedaviler veekstraintestinal tutulumlar retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular:104 erkek (%65.8) ve 54 kadın (%34.2) toplam 158 hastanın yaş ortalamaları 35.9 idi. Sol
kolon tutulumu81(%51.3) en sık rastlanan tutulumdu. Pankolit42 (%26.6), rektum tutulumu 35 (%22.1)
gözlendi.Onsekiz(%11.3) vakadaekstraintestinal tutulum (üveit3, sakroiliit2, psöriyazis3, periferikartrit5,
eritemanodosum3, primersklerozankolanjit 1, çölyak hastalığı 1) saptandı.Ekstraintestinal tutulumu olan
hastaların yaş ortalaması 24 idi ve sadece bir tanesi erkekti. Dokuz hastada aile öyküsü vardı bunların ikisi
anne-kız idi.Aldıkları medikal tedaviler; 77 hasta azathiopürin (AZA) ve 5-aminosalisilik asit (5-ASA), 81
hasta 5-ASA (PO+lavman) idi.İki hasta (anne-kız) AZA tedavisini olası yan etkilerinden dolayı kabul etmeyerek dış merkezde fekaltransplantasyon yaptırdı ve tedavilerinin altıncı ayında fayda görmedikleri için
AZA tedavisine başlandı. Azathiopurin sonrası bir hastada pankreatit ve bir hastada dirençli bulantı kusma
gelişti, AZA kesildi. Tedaviye dirençli 12’si pankolitli toplam 16 hastaya Adalimumab tedavisi başlandı.
Adalimumab tedavisine cevapsız iki hastaya vedolizumab tedavisi verildi.Vedolizumab tedavisinin ilk ayında iki hastanın da şikayetleri geriledi.Kolektomiye giden hasta olmadı.
Sonuç:Ülseratifkolitli hastalarda AZA tedavisi çoğu zaman yeterlidir.Ekstraintestinal tutulumun
varlığı kadınlarda ve genç yaşta daha sıktır.
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SS2
Senkron mide ve Kolon karsinomu
Feridun Suat Gökçe
İstanbul Balıklı Rum hastanesi genel cerrahi kliniği
Amaç: Senkron kanser görülme sıklığı %0.7 - %3.5 arasında değişmektedir. Senkron kanserler erkeklerde ve
ileri yaş hastalarda daha sık görülür. Mide kanserli hastalarda en sık görülen senkron kanser kolorektal kanserdir, bu durumun aksine kolorektal kanserli hastalarda da en sık görülen senkron kanser mide kanseridir.
DNA hata onarım sistemindeki bir defektin çoklu kanser gelişiminde rol oynama ihtimali olsa da, senkron
kanser gelişiminin nedeni hala belirsizliğini korumaktadır. Kolon ve mide adenokarsinomu birlikteliği olan
olguyu sunmak istedik.
Bulgular: 74 yaşında halsizlik ve makattan kanama şikayeti ile polikliniğe başvuran erkek hastaya
kan tetkikleri yapıldı ve kolonoskopi planlandı. Anemi saptanan olgunun yapılan kolonoskopisinde sigmoid
kolonda kitle saptandı. Kolondaki kitleden alınan biyopsinin histopatolojisi adenokarsinom olması üzerine
PET CT planlandı. PET CT de mide antrumunda yüksek tutulum saptandı ve metastaz tespit edilmedi. Yapılan ösefagogastroskopide antrumda saptanan kitleden biopsi alındı. Antrumdaki kitlenin histopatolojisi
adenokarsinom olarak saptandı. Kitlelerin histopatolojisi primer sigmoid kolon ve primer mide antrum
adenokarsinomu olarak değerlendirildi. Senkron mide ve kolon kanseri tespit edilmiş olan hastaya aynı
seansta subtotal gastrektomi - roux eny gastrojejunostomi + anterior rezeksion - uç uca anastomoz yapıldı.
Olgu postoperatif 6.gün komplikasyonsuz olarak taburcu edildi.
Sonuç: Tümöre yönelik cerrahi planladığımız hastalarda nadir olarak görülse de senkron tümör yönünden ayrıntılı araştırma yapmamız gerektiğini ve endikasyon uygunsa operasyonun tek seansta yapılabileceğini vurgulamak istedik. Sonuç olarak hastalığın evresine göre tedavi seçeneğinin belirlenmesi gerekir.
Bilindiği üzere mide veya kolon kanseri nedeniyle yapılan operasyon sırasında sistemik eksplorasyon rutin
bir uygulamadır. Bu eksplorasyonda daha önce tespit edilmemiş senkron bir tümörün saptanması durumunda da optimal koşullar uygunsa tek seansta her iki tümörün definitif tedavisinin yapılması gerektiğini
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Senkron; mide kanseri; kolon kanseri
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SS3
Dırekt Etkılı Antıvıral Tedavı Alan Hepatıt
C Hastalarında Hepatıt B Reaktıvasyonunun
Değerlendırılmesı
Toka Bilal
Köksal Aydın Şeref
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
Sakarya Üniversitesi Tıp Fak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
Amac: Hepatit B virus (HBV) ve Hepatit C virus(HCV) koinfeksiyonu olan hastalarda HBV replikasyonunun HCV tarafından baskılandığı bilinmektedir. Son donemde direkt etkili antiviral(DAA) tedavisi alan
HCV hastalarında HBV reaktivasyonunu gosteren yayınlar bildirilmektedir. Bu calışmamızda kliniğimizde
takipli DAA tedavisi alan HCV hastalarında HBV reaktivasyonunun değerlendirilmesi amaclanmıştır.
Gerec-Yontem: Sakarya Universitesi Tıp Fakultesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde direkt etkili
antiviral ajanlarla(DAA) HCV tedavisi alan HBV koinfeksiyonu olan hastalar prospektif olarak HBV reaktivasyonunun değerlendirilmesi amacıyla 3’er ay arayla HBV-DNA duzeyleri ile DAA tedavisi süresince ve
tedavi bitimi 1 yıl sonrasına dek takip edildi. HBV reaktivasyonu HBV-DNA negatifken pozitifleşmesi veya
DNA duzeyinde 10 kat ve uzeri artış olması olarak tanımlandı. Hepatit B icin antiviral tedavi alan hastalar
ile tedavi oncesi ve sonrası 3 ayda bir HBV DNA duzeyi calışılmayan hastalar calışmadan cıkarıldı.
Bulgular: Ocak 2016-haziran 2017 tarihleri arasında DAA tedavisi alan 61 hasta incelendi. Bu hastalardan 56’sında tedavi başlangıcında HBV serolojisi bakılmış olup bunlardan 25 tanesinde HBV serolojisi
pozitifti (3 hastada HBsAg ve AntiHBcIgG, 22 hastada Anti-HBcIgG). HBcIgG pozitif olan bir hasta KC
nakilli olup profilaktik antiviral tedavi aldığından çalışmadan çıkarıldı. Geriye kalan 24 hastanın yaş ortalaması 63,3+-9,2 yıl olup 14’ü kadındı(%58,3). 3 hastada HBsAg, 21 hastada sadece Anti HBcIgG pozitifti.
HBsAg pozitif hastaların 2’sinde(% 66,6) reaktivasyon saptandı, Bunların biri akut hepatit B atağı ile presente olup, diğerinde tedavi sonu HBV-DNA’da 1 log uzerinde artış saptandı. Anti-HBcIgG pozitif olan 18
hastada ise reaktivasyon tespit edilmedi.
Sonuc: Direk etkili antiviral tedavi alan HCV hastalarında HBV serolojisi calışılmalı ve HBsAg pozitif hastalar HBV reaktivasyonu acısından yakın takip edilmelidirler.
Anahtar Kelimeler: Hepatit B Reaktivasyonu, Direkt Etkili Antiviral Tedavi, Hepatit C
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SS4
Ülseratif Kolit Seyrinde Nadir Görülen Kolonik Stenozun Hikayesi
Bülent Albayrak
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bu sunuda 7 yıldır ülseratif kolit tanısıyla takip ettiğimiz 34 yaşında, eşi görme özürlü bayan hastanın
sancılı dönemlerden sonra mutlu sonla biten hikayesini aktararak benzer durumdaki hastalara bilimsel çerçevede yardımcı olmayı amaçladık.
İnflamatuar barsak hastalığı (İBH), gastrointestinal sistemi tutan, etiyolojisi tam olarak belirlenmemiş
ve hastanın yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen sistemik bir hastalıktır. Daha çok yaygın ve uzun
süredir devam eden kolitli hastaların yaklaşık % 5 ‘inde kolon striktürleri( stenoz) ülseratif kolitin nadir bir
komplikasyonu olarak görülebilmektedir.
Yaklaşık 5 yıldır mesalazin tedavisiyle atak ve remisyonlarla seyreden pankolitli hastaya yine ataklı bir
dönemde 2 yıl önce steroid ve azatiyopurin rejimi eklendi. 4-5 aylık mevcut tedaviden sonra cevap alınamaması üzerine (resim 1) anti TNF (adalimumab) tedavisine geçildi.
Resim 1: Anti-TNF öncesi mukoza görüntüsü (mayo 2-3)
6 aylık tedavi sonunda klinik cevap alınmasına rağmen kolonik obstriksüyon bulguları oluşmaya başladı (resim 2). Bunun üzerine anti TNF
kesildi.

Resim 2: Baryumlu kolon grafisinde stenotik alan
Endoskopik balon dilatasyonuna sonuç alınamasına üzerine operasyon kararı alındı. Fertilizasyonu göz önünde bulundurularak robotik
total abdominal kolektomi+ileorektal anastomoz prokolu uygulandı.
Postoperatif patoloji değerlendirilmesinde yaklaşık 2 cm’ lik striktür
bölgesinde fibrozis ve kronik enflamasyon dışında başka bir patolojiye
rastlanmadı (resim 3).
Resim 3: Kolektomi materyalinde stenotik alan
görülmektedir.
Mukozal hasarın iyileşmesi için İBH’de
“transforming growth faktör” (TGF) salınımı
artar. Hastalığın aktif dönemlerinde TGF-beta,
sessiz dönemlerinde ise TGF alfa sentezi artmakta;
ancak bu durum epitel hiperproliferasyonuna
yol açtığından malignite riskinde artışı da
beraberinde getirmektedir. İntestinal obstrüksiyonun sebebi inflamasyondan ileri gelen ödem ve spazm
olabileceği gibi, tekrarlayan alevlenmelerle gerçek fibrozisin gelişmesine bağlı striktür de olabilir. Bu hastada
remisyon sağlanmasına rağmen endoskopun geçişine izin vermeyen stenoz gelişmesi dikkat çekicidir.
Ülseratif koliti remisyonda olan hasta şu an 5 aydır sağlıklı hamilelik sürdürmektedir. Benzer durumdaki
hastaların cerrahi kararı alınırken hayat kalitesi dikkate alındığında fertilitenin de göz önünde bulundurulması
gerektiği kanaatindeyim.
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SS5
Adalımumabtreatment Andatherogenıc Index In Inflammatory Bowel Dıseases
Çağdaş Kalkan
SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Ankara
ABSTRACT
Background: Cardiovascular morbidity appears to be increased in inflammatory bowel diseases (IBD).
In patients with IBD, proinflammatory cytokine TNF-α can alter lipid profile causing dyslipidemia that
promotes atherogenesis.The aim of this study was to identify long-term effect of anti-TNFα therapy on lipid
profile and atherogenic index (AI) in patients with IBD.
Methods: A total of 104 patients diagnosed as having IBD and treated with anti-TNF-α agents were evaluated
by means of serum lipid profile. Atherogenic index was also calculated before biologic agent and then every
six-month periods.
Results: The median follow-up period was 27.9 months. There was a significant increase in median total
cholesterol at months 24 and 36 compared to baseline (159.5 mg/dL vs 171 mg/dL and 174 mg/dL, p=0.01
and p<0.001). There was also a significant increase in median triglyceride at months 24 and 36 compared
to baseline level (92.5mg/dL vs 129.5 mg/dL and 109.5 mg/dL, p<0.001and p=0.01). A significant increase
in median LDL-C levels between basal time and at months 12 and 36 was observed (95.0 mg/dL vs 101.0
and 106.5 mg/dL at months 12 and 36, p=0.01). No significant change in HDL-C level was observed during
follow-up period. AI significantly increased at 36th month compared to baseline (3.65 vs 4.09, p<0.001).
Conclusions: Significant changes were observed in cholesterol,triglyceride, LDL-Cand AI of patients with
IBD on adalimumab after 36-month of treatment. Therefore, anti-TNFα treatment might affect lipid profile
and AI which may contribute to cardiovascular morbidity.
Key words: inflammatory bowel diseases, atherosclerosis, atherogenic index, serum lipid profile, anti-TNF-α
agents
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SS7
Fistülizan Tip Crohn Hastalığında Kısa süreli Adalimubab Kullanımı Başarı Sağlar mı?
1 Eylem Karatay ,
2 Özlem Gül Utku
1 GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji ,İstanbul
2 Kırıklar Üniversitesi Tıp fakültesi , Gastroenteroloji BD , Kırıkkale
Giriş :
Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin kronik, transmural inflamatuvar bir hastalığıdır ve inflamatuar,
obstrüktif-sklerozan ve fistülizan tip olmak üzere 3 klinik tipi vardır . İnflamatuar TNF-α antagonistlerinin
steroide bağımlı veya dirençli Crohn hastalığı ve fistülizan tip Crohn hastalığının tedavisinde etkili olduğu
gösterilmiştir . Biz fistülizan Crohn hastalığı tanısı ile takip ettiğimiz bir hastamızda 1 yıl adalimubab tedavisi sonrası remisyonun 6. yılda da devam ettiği hastamızı sunmayı amaçladık.
Olgu:25 yaşında kadın hasta Mart 2011 de karın ağrısı şikayeti le başvurduğu kurumda apendektomi nedeniyle opere ediliyor. Ancak hastanın dren yerlerinden akıntı olması üzerine hastaya crohn ön tanısı ile
kolonoskopi yapılıyor . Kolonoskopide Valv görülemedi ancak lümen devamlılık göstermiyordu, çekum
olduğu düşünülen yapının tabanında yaklaşık olarak 4-5 mm çapında bir orifis izlendi, çepeçevre ülsere idi,
buradan hava verilince karındaki dren yerinden hava geldiği izlendi, taban yapısında mukoza ileri derecede
ödemli, kaba görünümlü ve lineer derin ülserler içermekte idi, asendan kolon, hepatik flexura, transvers
kolon, splenik flexura, inen kolon ve rektum mukoza ve lümeni normaldi anal kanalda 1.derece internal hemoroid olarak raporlanmış. Alınan biyopsi materyali lenfoid afregat oluşumu ve iltihabi granülasyon dokusu(Chron hastalığı ile uyumlu) olarak raporlanmış. Azotiopürin 100 mg/gün ve 5-ASA başlanmış.Düzensiz
kullanmış ve tedaviyi kesmiş. 6 ay sonunda acil servise şiddetli karın ağrısı daha önceki dren yerlerinden
akıntı şikayeti ile başvuruyor. Hasta genel cerrahi bölümünce yatırılıyor .Alt Batın MR da Rektus kası arkasında fistül ve sağ kalça ekleminde sıvı artışı saptanıyor. Hastaya Ciproflaksasin 2x500 mg , Metronidozol
3x 500 mg başlanıyor . Hasta Crohn hastalığı tanısı ile servisimize devr alınıyor. Gelişinde Fizik muayenede
kaşektik ve umlicus inferiorundan pürülan materyel akışı olan fistül izlendi. Labaratuvar tetkiklerinde Hb
: 12,7 gr /dl WBC : 8800 Plt : 263000/mm3 Crp : 80 gr /dl CDAI : 220 idi.Fistülden günlük 300-400 cc geleni
olan hastaya metronidozol 1000 mg /gün , ciproflaksasin 400 mg /gün iv başlandı. Hastanın bıraktığı 5 ASA
ve AZA tedavisi tekrar başlandı. Periferik nutrisyon başlanan hastanın fistül debisi 20cc ye kadar geriledi.
Ancak 6 haftanın sonunda Periferik nutrisyonun kesilmesini takiben fistül debisi tekrar 200 cc /gün olacak
şekilde arttı . Hastaya santral total parenteral nutrisyon ve adalimumab tedavisi başlandı Tedavinin 6. haftasında fistülden geleni 5 cc’ye kadar geriledi 4.Ayında fistülden geleni olmadı yapılan kontrol kolonoskopide
İleoçekal valv deforme görünümde,darlık nedeniyle terminal ileuma geçilemedi, kolon mukozası doğal,
anal kanal normal görünümde saptandı MR incelemesinde Rektum ve sigmoid kolonda kalibrasyon artışı,
sağ alt kadranda cilt ile ilişkisi izlenen fistül traktları, batın içersinde pelvik bölgede serbest sıvı izlendi .Tedavi 1 yıla tamamlandığında kolonoskopi ve terminal ileum biyopsi normal saptandı. Hastanın gebelik isteği olması üzerine adalimubab tedavisi sonlandırıldı. AZA tedavisi altında gebeliğe onay verildi. Hastamız
sağlıklı bebek sahibi ve tedavi kesilmesinden sonraki 6 yılda hala remisyonda olarak izleniyor.
Sonuç : Enterokütanöz fistüllerin yönetimi karmaşıktır ve kombine tıbbi ve cerrahi yaklaşım gerektirir Bu
konuda yapılan çalışmalarda sınırlı verilere sahiptir . Adalimubab birkaç çalışmada enterokutanöz füistül
tedavisinde plaseboya üstün saptanmamıştır. Oysa bizim olgumuzda 1 yıllık tedavi sonrası enterokutanöz
fistülde tam cevap sağlanmıştır.
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SS6
İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Göz Bulguları
Çiğdem Coşkun
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz kliniği
Amaç: İnflamatuar barsak hastalıklarında göz bulgularını değerlendirmek.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 46 crohn, 78 ülseratif kolit olmak üzere toplam 124 hastanın 248 gözü dahil edildi. Hastaların her iki gözünde görme, göz içi basıncı, biyomikroskopik muayene, fundus muayenesi, kuru
göz değerlendirme testleri olan break-up time ve schirmer test ölçümleri yapıldı.
Bulgular: Hastaların 42’ si kadın, 82’ si erkekti; ortalama yaşları 43,15 ± 13,07 yıl idi. Ortalama görmeleri sağ
gözde 0,97±0,12, solda 0,96±0,14; göz içi basınçları sağda 15,46±3,62 mmHg, solda 15,43±3,42 mmHg; break-up time sağda 13,32±6,37 sn, solda 13,94±6,65 sn; schirmer testi sağda 11,91±6,55 mm, solda 12,51±7,33
mm idi. 4‘ ü ambliyopi, 4’ ü katarakt, 1’ i optik atrofi nedeni ile 9 hastada görme azlığı mevcuttu. Hastaların
48 (%38,7)’ inde blefarit, 27 (%21,7)’ sinde kuru göz, 7 (%5,6)’ sinde oküler hipertansiyon, 5 (%4)’ inde
pterjium, 4 (%3,2)’ ünde katarakt, 1 (%0,8)’ inde optik atrofi, 1 (%0,8)’ inde tilted disk, 1 (%0,8)’ inde optik
disk ödemi mevcuttu. Kuru göz tanısı alan 27 hastanın 9 (%33,3)’ unda nedeninblefarit olduğu düşünüldü.
Hastaların hiçbirinde episklerit ve üveit saptanmadı.
Sonuç: Literatürde inflamatuar barsak hastalarında en sık oküler bulgular episklerit ve üveit olarak bildirilmesine rağmen bizim çalışmamızda hiçbir hastada bu iki hastalığa rastlanmadı. Kuru göz ve blefarit çalışmamızda en sık görülen göz bulguları olarak tespit edildi.
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SS8
İntravezikal BCG Uygulamasının Nadir Bir Komplikasyonu: Granülomatöz Hepatit
1 Mehmet Çabalak,
2 Tayibe Bal
1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üniversi
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üniversi
GİRİŞ
İntravezikal Bacillus Celmotto-Guerin (BCG) uygulaması yüzeyel (kasa invaze olmamış) mesane kanserinin tedavisindeetkinliği kanıtlanmış bir tedavi olsa da, bu uygulama lokal ve ciddi sistemik yan etkilere
neden olabilmektedir. İntravezikal BCG uygulamasının nadir bir komplikasyonu olan granülomatöz hepatit
olgusu sunuldu.
OLGU
Altmış beş yaşında erkek hasta,4 gün önce başlayan ateş, bulantı, karın ağrısı, idrar yaparken yanma ve sık
idrara çıkma yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Kas invazyonu olmayan yüzeyel mesane karsinomu nedeniyle 9 ay önce transüretral rezeksiyon uygulanmış olan hastada 1 ay önce relaps nedeniyle reoperasyon
uygulandığı öğrenildi.Operasyon sonrası intravezikal BCGuygulamasınınilk kürünün 6 gün önce yapıldığı
öğrenildi. Fizik bakısında ateş 38.3°C, karın sağ üst kadranında hassasiyet ve hepatomegali (kosta altında
4 cm palpabl) mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Özgeçmişinde kronik karaciğer hastalığı veya
ilaç kullanımı öyküsü yoktu. Laboratuar testlerinde ALT: 188 IU/L, AST: 169 IU/L, ALP: 440 IU/L, LDH:
200 IU/L, GGT: 643 IU/L, total bilirubin: 0.48 mg/dL direkt bilirubin: 0.1 mg/dL, eritrosit sedimantasyon hızı: 30 mm/saat, hemoglobin: 12.5 gr/dl, hematokrit: % 36.7, anti HAVIgM, anti-HBV IgM, HBsAg,
anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, anti-Toxoplasma IgM, anti-CMV IgM, EBV VCA IgM, Rose Bengal lam
agglütinasyon testi negatif olarak saptandı. Tüberkülin cilt testi 0 mm idi. Abdominal ultrasonografisinde
ve tomografisinde hepatomegali (karaciğer 194 mm) dışında patoloji saptanmadı. Toraks tomografisinde
kaviter lezyon veya tüberküloz ile uyumlu bulguya rastlanmadı. Hastada intravezikal uygulamaya sekonder
sistit ön tanısıyla levofloksasilin 1x500 mg IV tedavisi başlandı. Tedavi öncesinde alınmış olan idrar ve kan
kültürlerinde üremesi olmayan hastada ateş ve progresif transaminaz yüksekliğinin devamı nedeniyle BCG
uygulamasının 9. gününde granülomatöz hepatit ön tanısıylaperkütan karaciğer biyopsisi yapıldı. Biyopsi
sonrasında hastaya izoniazid, rifampisin ve etambutolden oluşan üçlü antitüberküloz tedavi başlandı. Antitüberküloz tedavinin 5. günündeateş ve progresif transaminaz yüksekliği devam eden hastada (ALT: 881
IU/L, AST: 1197 IU/L) anti-tüberküloz tedaviye sekonder hepatotoksisite gelişmiş olabileceği düşünülerek
mevcut tedaviye etambutol, moksifloksasilin ve amikasin ile devam edilirken, hipersensitivite reaksiyonu
sonucu gelişmiş olabilecek hepatit tablosu ekarte edilemediğindentedaviye prednol eklendi. Perkütan karaciğer biyopsisinde granülomatöz hepatit bulguları görülen hastada mevcut antitüberküloz tedavinin 6 aya
tamamlanması planlanmakta iken hasta kendi isteğiyle eksterne edildi.
SONUÇ
İntravezikal BCG uygulaması sonrasında görülen karaciğer fonksiyon testlerinde progresif bozulma ve inatçı ateş varlığında granülomatöz hepatit ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler:BCG; yüzeyel mesane karsinomu; granülomatöz hepatit.
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SS9
FİLİFORM POLİP ; vaka sunumu
Yasemin Gökden
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji, İstanbul
Filiformpolipozis, histolojik olarak normal kolon mukozası ile kaplı çok sayıda kurt benzeri polip ile karakterizedir.Crohn hastalığı, ülseratif kolit, bağırsak tüberkülozu veya histiyositoz X gibihastaların kolonlarında görülebilir. Etyopatogenezibelirsizolmakla birlikte uzun sürelienflamayon ve iyileşmeperiyotlarına
sekonder geliştiği düşünülmektedir. Literatürde nadiren altta yatan kronik hastalıkolmaksızınbildirilmiş
filiformpolipozis vakaları vardır. Kolonun heryerinde görülebilmekle birlikte sol kolonda daha sık ratlanmaktadır. Bizde kronik barsak hastalığı öyküsü olmayan dispeptikyakınmalar ve anemi ile prezente olan 2
filiformpoliposizvakasını sunmayı amaçladık.
Vaka1;63 yaşında, kadın hasta, son 4-5 aydır olan karın ağrısı ve şişkinlikyakınmasıyla başvurdu. Hastada
bilinen kronik hastalık öyküsü yoktu. Antihipertansif dışında kronik ilaç kullanımı yoktu. Fizik muayenesi
normaldi. Hastanın yapılan kolonoskopisinde; sigmoid kolonda birbirine yakın, endoskopik olarak normal
görünümlü mukozada 8-9 adet , en büyüğü 3-4cm uzunluğunda farkı boyutlarda, birbirine benzeyen
parmaksı polipler izlendi. Poliplerden 2 tanesi snare ile çıkarıldı. Polipler çıkarılırken polibin üzerindeki
mukoza sıyrıldığında altdaki sert kemiksi fibrinöz yapı izlendi.
Patolojileri;inflamatuar polip ile uyumlu bulundu.

Vaka2; 42yaşında kadın hasta, karında anemi ile başvurdu. Kronik hastalık öyküsü yoktu.FM normaldi.
Kolonoskopisinde;inen kolon da 10-15 adet endoskopik görüntüsü birbirine benzeyen parmaksı polipler
izlendi. Poliplerden biri snare ile ortasındaki beyaz kemiksi sert fibrinöz yapı nedeni ile güçlükleçıkarıldı.
Polippatoloji;poliplerinflamatuar polip olarak raporlandı.

Tartışma;Filiformpolipozis, İBH öyküsü olmayan hastalarda nadir rastlanan bir bulgu olup prekanseröz
olduklarına dair kesin kanıt yotur. Ancak poliplerin örneklenmesi ve takip önerilmektedir. Tek başına
filiformpolipoz cerrahi rezeksiyon için bir gösterge değildir, ancak akut masif kanama veya obstrüksiyon
bulguları olduğunda cerrahi önerilmektedir.
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SS10
Akciğer kanseri olan hastada psödoakalazya
Kader İrak¹
Elif Yorulmaz²
Sevda Poyraz²
¹ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü İstanbul
² Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü İstanbul
Giriş: Akalazya, özefagusun en iyi bilinen, tedavisi yüz güldürücü olan motor fonksiyon bozukluğudur. En
belirgin klinik bulgusu disfajidir ve hastaların %95 inde bulunur. Disfaji ani başlayabileceği gibi genellikle
kronik ve tekrarlayıcı özellik gösterir. Temel lezyon myenterik pleksusdaki nöronal dejenerasyon, sonuçta
özefagus cisminde ve alt özefagus sfinkterinde (AÖS) nöral inervasyon kaybıdır. Psödoakalazya, akalazya
ile başvuran hastaların %3 ünde görülür ve 60 yaş üzerinde %9 a kadar yükselir. Bu duruma özofagogastrik
bileşkeyi tutan kanserler ve dıştan bası yapan tümörler akalazyayı taklit ederek neden olabilir.
Olgu: 74 yaş E, 2016 yılında sol akciğerde squamoz hücreli akciğer kanseri tanısı alan hasta kısa süreli kemoterapi almış ve sonra reddetmiş. BT; Sol akciğer hilusunu alttan sarmış, alt lob bronşunu tıkamış, üst
lob bronşunu lateralden sarmış, ana bronşta tıkanıklık oluşturmuş 55×49 mm boyutta malign karakterde
yumuşak doku kitlesi raporlanmış. Eylül 2018’de yutma zorluğu ile başvuran hastanın Üst endoskopi’de;
Özofagus distalinden mideye güçlükle geçilebiliyor ve kardia şiddetli ödemli eritemli, infiltre görünümde
idi. Kardia endoskopu sıkı kavrıyordu. Özofagografisi: ‘Özofagus proksimalde lümen geniş, 1/3 distalde 4
cm lik segmentte proksimalinde omuz işareti veren daralma gösteren segment izlendi. Malignite açısından
ekarte edilmesi gerekir. Daralmış segmentin akalazya açısından değerlendirilmesi gerekir’ diye raporlandı.
Özofagus Manometrisi: Akalazya Tip III , psödoakalazya ? malignite infiltrasyonu? olarak raporlandı. Laboratuar: Beyaz küre: 9670 Hb: 14.4, Hct: 43 plt: 174000 Ca: 9.1, K: 4.1, Na: 137, CRP: 4.6 idi.
Hasta psödoakalazya kabul edildi. Pnömatik dilatasyon uygun görülmedi. Antireflü, tam kaplı uzun özofagus stenti yerleştirildi. Kontrolünde yutma güçlüğü şikayeti azalmadı.. Stentin migrasyon yaptığı görüldü ve
çıkarıldı. Hasta sonraki kontrollerine gelmedi.
Sonuç: Psödoakalazyanın %50 den fazlası özofagus ve özofagogastrik bileşkenin primer malignitesidir.
Bunu akciğer ve memeden metastaz yapan sekonder malignite (%18) takip eder. Benign mezenkimal tümörler, sekonder amiloidoz ve periferal nöropati benign nedenlerdendir. Tümör kardiyoözofagial bileşkeyi
direkt olarak tutmasa bile myenterik sinir ağını infiltre ederek veya salgılayabileceği maddelerle sfinkter
fonksiyonunu etkileyerek benzer bir tablo oluşturabilir. Özellikle yaşlı ve semptomları kısa süre içinde gelişen hastalarda akla gelmelidir. Tedavide; ameliyat, kemoterapi veya radyoterapi ile tıkanıklığın giderilmesini amaçlanmaktadır. Bunun, peristaltizmin normal şekilde geri dönmesine izin verdiği gösterilmiştir. İleri
evrede ise; palyatif seçenekler, özellikle ameliyat için uygun olmayan hastalarda, metalik stent kullanımı
şeklinde önerilmiştir. İlk terapötik başarıya rağmen, aort-enterik fistül, özofagus perforasyonu, stent göçü
ve şiddetli reflü özofajiti gibi sık görülen komplikasyonlar görülebilir.
Anahtar kelimeler: Squamoz hücreli karsinom, psödoakalazya, disfaji
Kaynaklar :
1- Campo SM, Zullo A, Scandavini CM, Frezza B, Cerro P, Balducci G. Pseudoachalasia: A peculiar case
report and review of the literature. World J Gastrointest Endosc 2013;5:450-4.
2-Menin R, Fisher RS. Return of esophageal peristalsis in achalasia secondary to gastric cancer. Dig Dis Sci
1981;26:1038-44.
3- De Palma GD, lovino P, Masone S, Persico M, Persico G. Self-expanding metal stents for endoscopic treatment of esophageal achalasia unresponsive to conventional treatments. Long-term results in eight patients.
Endoscopy2001;33:1027-30.
4- Kotoulas C, Galanis G, Yannopoulos P. Secondary achalasia due to a mesenchymal tumour of the oesophagus.Eur J Surg Oncol 2000;26:425-27.
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The role of Tacstd-2 level in hepatitis C patients (controlledclinicalresearch)
Memduh Şahin
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
Objectives: Hepatitis C virus is one of theleadingcauses of livercirrhosisandhepatocellularcarcinoma. Thetumor-associatedca
lciumsignaltransducer 2 (Tacstd-2) molecule is thoughtto be involved in theexpression of a number of moleculesthatfacilitate
transport of hepatitis C intothecell. Theaim of thisstudywastoinvestigate Tacstd-2 concentrations in hepatitis C patients,
withandwithoutcirrhosis, andcomparewithuninfectedcontrols.
Methods: Sixty-onehepatitis C patientsandtwenty-nine control (hepatitis C antibodynegativepatientswithdyspepticcomplaints)
caseswererecruitedbetween 2014 and 2016. Tacstd-2 concentrationsinallhepatitis C
andcontrolpatientsweremeasuredandcompared. Inadditioncirrhoticandnon-cirrhotichepatitis C patientswerecompared in terms
of Tacstd-2 concentrationandcomparisonwasmadebetweenpatientswithhighandlowconcentrations of Tacstd-2.
Results: Subjectsconsisted of sixty-one (67.8%) Hep C positivepatientsandcontrols (Hepatitis C
antibodynegativepatientswithdyspepticcomplaints) weretwenty-nine (32.2%) healthypatients. Forty one (67.2%) of sixty
one Hep C patients were male and twenty patients (32.8%) were female. Forty-one (67.2%) of the Hep C patients were noncirrhotic and 20 subjects (32.8%) were from the cirrhotic group.In the Hep C group, 44 patients (72.1%) patients had the Hep
C 1b genotype 1b. Genotype and mean HCV RNA levels of Hep C patients in the study are shown in Table 1. Three of the
cirrhotic patients had hepatocellular carcinoma. The mean Tacstd-2 concentration of patients with Hep C was significantly
higher (p=0.043) at 691.2 ±473.3 ng/U than in the healthy control group (524±290.1 ng/U) (see Table 2). When the Hep C
patient group was stratified by the presence of cirrhosis cirrhotic patients had a mean Tacstd-2 concentration of 715.5±333.9
ng/U while non-cirrhotic patients had a mean concentration of 679.3±447.4 ng/U although this was not statistically significant
(p=0.78) (Table 3).
Patientswerestratifiedaccordingtolow (<500 ng/U; Group A) orhigh (>500 ng/U; Group B) Tacstd-2
concentrations. Liverfunctiontestsshowedthataspartateaminotransferase (AST) andalanineaminotransferase
(ALT) concentrationsweresignificantlyhigher in group A patientscomparedwithgroup B patients.
Therewasnodifferencebetweenthegroups in terms of alkaline phosphatase (ALP), gamma-glutamyltranspeptidase (GGT)
orbilirubinconcentrations. Converselythe hemoglobin valuewasfoundto be statisticallylower in group B than in group A (Table
4).
Inourstudy, a correlationbetween Tacstd-2 and AST (r: -0.31, p: 0.02) and ALT (r: -0.29, p: 0.03)
concentrationswasfound in Hep C patients. Therewasnocorrelationbetween Tacstd-2 andhematologicalparametersor Hep
C RNA concentration (Table 5). Inthelinearregression model, only hemoglobin concentrationwasfoundto be dependent on
Tacstd-2 concentration in Hep C patients (p=0.007) as shown in Table 6.

TABLES

Table 1. Comparison of viral load and Tacstd-2 concentration in Hepatitis C positive patients by viral
genotype.

HCV RNA
Tacstd-2

Genotype 1b

Non –Genotype1b

(n=49)

(1a,2,3,4) (n=12)

171x104±604x104
708±492

286x104±623 x104
613±382
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p
0.60
0.55

HCV-RNA:Hepatitis C virusribonucleicacid; Tacstd-2: Tumor-associatedcalciumsignaltransducer 2.
Mean ± SD wasgiven at regularintervals

Table 2.Comparison of laboratoryparameters of Hepatitis C patientswithcontrols
Hepatitis C patients

Controls

p

(n=61)

(n=29)
524.1±290.1
31.5±8.0
35.1±9.1
73.0±29.1
39.8±22.0
13.24±2.83

0.043
0.002
0.26
0.201
0.091
0.31

Tacstd-2 (ng/U)
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT (U/L)
Hb(g/dL)

691.2±473.3
43.0 (8-337)
38 (6-971)
108.6±72.6
87.1±179.2
12.61±1.68

Tacstd-2: Tumor-associatedcalciumsignaltransducer 2; AST: Aspartate aminotransferase; ALT: Alanine
aminotransferase;ALP: Alkaline phosphatase; GGT: Gamma glutamyltranspeptidase; Hb:Hemoglobin
Mean ± SD wasgiven at regularintervalsandmedian (min-max) at irregularintervals.

Table 3.Comparison of Hepatitis C patientswithandwithoutcirrhosis

Tacstd-2 (ng/U)
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
ALP (IU/L)
GGT (U/L)
Hb (g/dL)
HCV–RNA (copies/mL)
Platelets (/μL)
INR
Bilirubin (mg/dL)

Non–

Cirrhoticpatients (n=20)

p

679.3±447.4
60.11±61.9
94.91±172.4
90.1±43.8
49.8±42.1
13.09±1.8
150X103 (472-322x105)
192900±75167
1.02±0.19
0.64±0.45

715.5±333.9
56.6±24.4
73.5±26.4
146.6±102.6
167.1±303.7
11.55±1.8
289x103 (3474-167x104
98680±60920
1.25±0.14
1.54±0.94

0.78
0.82
0.23
0.012
0.042
0.02
0.85
<0.001
<0.001
<0.001

Tacstd-2: Tumor-associatedcalciumsignaltransducer 2; AST: Aspartate aminotransferase;ALT: Alanine
aminotransferase; ALP: Alkaline phosphatase; GGT: Gamma glutamyltranspeptidase; Hb:Hemoglobin;Hep
C-RNA Hepatitis C viral RNA; INR – International normalized ratio.
Mean ± SD wasgiven at regularintervalsandmedian (min-max) at irregularintervals.

Table 4.Thecorrelationsbetweentumorassociatedcalciumbinding Transducer-2
andliverfunctiontests,hematologicparametersand age.
Tacstd-2
r
p

AST
-0.311
0.023

ALT
-0.293
0.033

ALP
GGT INR
-0.272 -0.268 -0.168
0.067 0.079 0.328

KISALTMALARRRR
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Bil
-0.261
0.095

Hg
-0.008
0.128

Platelets
-0.008
0.957

Age
-0.19
0.138

Table 5.Comparison of Hepatitis C patientswithGroup A(Tumor-associatedcalciumsignal
transducer-2<500 ng/U)andGroup B (Tumor-associatedcalciumsignal transducer-2>500 ng/U)
accordingtolaboratoryparameters

AST (IU/L)
ALT (IU/L)
GGT(IU/L)
ALP(IU/L)
INR
Bilirubin(mg/dL)

Group A

Group B

p

74.4±65.0
113.1±188.3
61.4±45.1
109.0±57.1
1.16±0.2
1.1±0.8

38.2±18.9
33.7±17.6
131.5±282.4
110.6±93.4
1.05±0.2
0.8±0.81

0.08
0.032
0.32
0.25
0.11
0.29

Group A:Tumor-associatedcalciumsignaltransducer 2<500 ng/U,Group B:Tumorassociatedcalciumsignaltransducer 2>500 ng/U

ALT: Alanine aminotransferase; AST: Aspartate aminotransferase; ALP: Alkaline phosphatase, SD: Standart
Deviation, GGT: Gamma glutamyltranspeptidase; INR: International normalized ratio.
Mean ± SD wasgiven at regularintervalsandmedian (min-max) at irregularintervals.

Table 6.Hematologicalandbiochemicalparametersaffecting Tacstd-2 accordingtolinearregressionanalysis
(Backwardmethod)
B

ALT

SE

1.96

t

p

OR
(95%
CI)
-7.900.45

0.44

Dependent variable was Tacstd-2 and independentvariables in theregression model were GGT, AST,ALP,
INR, albumin, Hemoglobin andplatelets
ALT: Alanine aminotransferase; AST: Aspartate aminotransferase; ALP: Alkaline phosphatase, GGT:
Gamma glutamyltranspeptidase; INR: International normalized ratio.

Conclusion: Inpatientswithhepatitis C, Tacstd-2 levelwasdetected at higher serum concentrationsthanhealthyindividuals.
Theintroduction of hepatitis C virusintothecell can be relativelyeasy in peoplewith a higher serum concentration of Tacstd-2.
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Karaciğer Kist Hidatiklerine Cerrahi Tedavi Yaklaşımları
Mehmet Sertkaya
Adıyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
Amaç: Karaciğer kist hidatiklerine cerrahi yaklaşımda kistin lokalizasyonuna ve boyutlarına bağlı olarak cerrahi
prosedürde olası değişiklikleri ele almak.
Materyal ve Metod: Eylül 2016-Şubat 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan
kist hidatik vakalarının verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, şikayetleri, kist
hidatik lokalizasyonları, boyutları ve tipleri, yapılan cerrahi prosedürler, hastaların yatış süreleri ve şifa durumları
kaydedildi (Tablo 1).
Sonuçlar: 1’i erkek, 5’i kadın olmak üzere toplam 6 hasta opere edildi. Hastaların yaş ortalaması 31,6 (19-45) idi.
Hastaların 3’ü Gahrbi Tip 1 iken 2’si Tip 3 ve 1’i Tip 2 idi. Hastaların hepsinde karın ağrısı mevcutken, 2 hastada
mideye bası nedeniyle bulantı , kusma ve beslenme azlığı, 1 hastada ise bası semptomları nedeniyle kabızlık
mevcuttu. Kistlerin lokalizasyonlarına baktığımızda 2’si segment 3 yerleşimli olup bunlardan biri tamamen egzofitik
büyümüştü, birisi segment 6, birisi segment 5-6, birisi segment 6-7 yerleşimli iken, birisi segment 5,6,7,8’e uyan
bölgede karaciğer kubbesinden başlayıp subhepatik alanı doldurmuş, sağ böbreği, vena kavayı ve diğer yapıları
tamamen basıya uğratmış durumdaydı (Resim 1). Kistlerin ortalama boyutu 12,6 cm (8-25 cm) idi. Karaciğer
segment 3’ten egzofitik olarak mide üzerinden umblikusa kadar büyüyen kist hidatiğe kısmi karaciğer rezeksiyonu
ile beraber kistektomi yapılırken (Resim 2,3), diğer bütün kistlere içine hipertonik serum verilip 10 dk bekledikten
sonra kistotomi yapılıp kist içerisi tamamen temizlendi. Kist poşları safra kaçağı ve kanama açısından kontrol
edildi. 2 vakada lokalizasyon nedeniyle operasyona ek olarak kolesistektomi yapıldı, bunlardan birinin kist poşu
da çok büyük olduğundan profilaktik olarak koledoğa T-tüp dreni konuldu. İnsizyon olarak egzofitik büyümüş kist
dışındaki tüm vakalarda sağ subkostal insizyon tercih edilirken, egzofitik olan kist için median insizyon tercih edildi.
Segment 3 yerleşimli olan diğer kist için ise sola doğru uzatılmış sağ subkostal insizyon tercih edildi. Vakaların
hepsinde karaciğer dokusundan kist poşuna girilirken, en büyük boyutta olan ve karaciğer altına kadar inmiş
olan kiste karaciğer dokusu dışında subhepatik alandaki kist zarından kist poşuna girildi. Vakaların hiç birinde
takiplerinde drenden safra kaçağı görülmedi. Hastaların ortalama yatış süresi 9,3 (7-11) gündü. T-tüp drenaj
yapılan hasta postoperatif 21. Günde kontrole çağrıldı, T-tüp kolanjiografi çekildi, sorun olmadığı görüldükten
sonra dren çekildi. Hastaların hepsine operasyondan 2 hafta önce başlayarak toplam 6 ay albendazol tedavisi
uygulandı. Hastaların hepsi cerrahi şifa ile taburcu edildi ve takiplerinde problemle karşılaşılmadı.
Tartışma ve çıkarımlar: Kist hidatik veya diğer adıyla kistik ekinokokkozis, bölgesel bir dağılım göstermekle
beraber, her yerde karşılaşılmakta olup en sık karaciğer tutulumu sergilemektedir. Hastaların çoğunda
semptomlar silik olmakla beraber, en sık sağ üst kadran ağrısı, bası semptomları ve safra fistülü oluşmasına bağlı
olarak bir takım komplikasyonların gelişmesine neden olmaktadır. Tanıda en çok ultrasonografi ve bilgisayarlı
tomografiden yararlanılmaktadır. Ultrasonografideki görüntülere bakılarak Gharbi sınıflamasına göre 1’den
5’e kadar sınıflandırılmaktadır. Tip1,2 ve 3 hastalarda semptomların şiddetine göre medikal tedavi ile birlikte
daha çok cerrahi tedavi tercih edilirken, Tip 4 ve 5’te takip önerilmektedir. Medikal tedavide en çok albendazol
kullanılmaktadır. Girişimsel radyoloji ve laparoskopik deneyimlerin artmasına bağlı olarak, perkütan drenaj
ve laparoskopik cerrahi gibi daha az invaziv yöntemler uygun hastalarda güvenle uygulanmaya başlanmıştır.
Safra yollarına açıldığı düşünülen kist hidatik olgularında MR kolanjiografi ve ERCP yapılması istenmeyen
komplikasyonları azaltmaktadır.Cerrahi tedavide izlenen prosedürler kistin yerleşim yerine, boyutuna ve safra
kesesi ve safra yollarıyla olan ilişkisine göre değişkenlik göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, ekinokokkozis, kistotomi, kistektomi
Kaynaklar:
1. Çaycı M, Tihan D. Karaciğer Kist Hidatik Tedavisinde Güncel Yaklaşım. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.;42(1):53-9.
2. Albayrak D, Sezer YA, İbiş AC, Yağcı MA, Hatipoğlu AR, Coşkun İ. Karaciğer kist hidatik olgularımız. Balkan
Medical Journal. 2008;2008(2):95-9.
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No Cinsiyet Yaşı

Kistin
Kistin
Kistin
Tipi
Lokalizasyonu Boyutu
(Gharbi)
Tip 3
Segment 6-7 10x10
cm
Tip 2
Segment
13x10
3, Egzofitik
cm
büyümüş
Tip 1
Segment 5- 6 10x10
cm

1

E

45

2

K

27

3

K

27

4

K

33

Tip 3

Segment
5,6,7,8 kc
dışına taşmış

5
6

K
K

19
39

Tip 1
Tip 1

Segment 6
Segment 3

20x25
cm

Yapılan Ameliyat
Kistotomi+
kistektomi
Kistektomi+ kc
kısmi rezeksiyon

Safra Yatış
kaçağı Süresi
(gün)
Yok
7

Sonuç

Yok

7

şifa

10

şifa

Kistotomi+
Yok
segmentektomi+
kolesistektomi
Kistotomi+
Yok
Kolesistektomi+
T-Tüp drenaj
ameliyatı

7x8 cm Kistotomi
10x10 Kistotomi
cm
Tablo 1. Kist hidatik hastalarının ve hastalıklarının özellikleri

Yok
Yok

11
şifa
(postop
21.gün
T-tüp
çekildi
10
şifa
11
şifa

Resim 1. Dev karaciğer kist hidatiğn BT görüntüsğ ve ameliyat sonucu çıkan kist içeriği

25

şifa

Resim 2. Karaciğer segment 3’ten kaynaklanıp egzofitik olarak büyümüş kist hidatiğin BT görüntüleri
Resim 3. Karaciğer segment 3’ten kaynaklanıp egzofitik büyümüş kist hidatiğin ameliyat esnasındaki görüntüleri
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Sıçanlarda D-Galaktozamin ile Oluşturulan Hepatitte Trimetazidine’in
Koruyucu Etkisi
Muharrem Keskin1
1: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Konya

Sözlü Bildiri Yazarı:
Muharrem Keskin, muharrem.keskin@gmail.com, +905552242474

Amaç:Bu
çalışmada,
sıçanlarda
D-Galaktozamin
(GAL)
ile
oluşturulan
hepatotoksisitesinde,Trimetazidinin (TMZ) koruyucu etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

karaciğer

Gereç ve Yöntem:Çalışmaya toplam 80 dişi Wistar-albino sıçan alındı ve her grupta 20 sıçan olacak şekilde
4 ana gruba ayrıldı. Kontrol grubuna serum fizyolojik i.p. yolla uygulandı. TMZ grubuna i.p. TMZ 5 mg/
kg dozunda uygulandı. GAL grubuna i.p. GAL 500 mg/kg dozunda uygulandı. TMZ+GAL grubuna ise TMZ
5 mg/kg i.p. uygulandıktan 1 saat sonra GAL 500 mg/kg i.p. uygulandı. Her gruptan sıçanlara, 5’erli alt
gruplar halinde 6’şar saat ara ile laparatomi yapıldı; kanları alındı ve karaciğerleri çıkarıldı. Karaciğer
dokuları histolojik olarak değerlendirildi. Serumda malondialdehit (MDA) ve total antioksidan kapasite
(TAC) düzeyleri ölçüldü; ayrıca inferior vena cava’dan alınan kan örneklerinden elde edilen serumda AST,
ALT, LDH ve plazmada PT-INR çalışıldı.
Bulgular:Çalışmada 500 mg/kg dozunda i.p. olarak verilen GAL ile tüm sıçanlarda histolojik ve biyokimyasal
olarak akut karaciğer hasarı gözlendi. Akut karaciğer hasarının biyokimyasal parametreleri, serum MDA
düzeyleri GAL grubunda anlamlı olarak yüksek saptandı. MDA düzeyleri TMZ+GAL grubunda GAL grubuna
göre anlamlı derecede daha düşük saptandı. PT-INR düzeyleri GAL grubunda TMZ+GAL grubuna göre 24.
saatte daha yüksek saptandı. Serum TAC düzeyi sadece 18. saatte, TMZ grubunda kontrol grubuna göre
yüksek saptandı. Histolojik olarak GAL grubunun hasarlanma skorları, TMZ+GAL grubuna göre anlamlı
derecede yüksek saptandı.
Sonuç:D-Galaktozamin ile oluşturulan hepatit modelinde, daha önceki çalışmalarda antioksidan ve
antiiskemik özellikleri bildirilen TMZ’nin, biyokimyasal parametreleri iyileştirdiği ve histolojik düzeyde
de koruyucu etkisinin olduğu görülmektedir.Klinik uygulamaya yönelik daha ileri çalışmalar yapılması
gerekmektedir.
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Ülseratifkolitin nadir ekstraintestinal bulgusu pyodermagangrenozum.
REMZİ BEŞTAŞ
Memorial Dicle Hastanesi Gastroenteroloji bölümü, Diyarbakır

Amaç:Pyodermagangrenosumnötrofilikdermatozlar grubunda nadir olarak görülen ülserler ile karakterize
kronik inflamatuar bir hastalıktır. Karakteristik lezyonu hızla büyüyen deriden kabarık, düzensiz sınırlı,
ağrılı, koyu kırmızı renkte,kribrifomskatrisle iyileşen nekrotik ülserlerdir. Crohn hastalığı,Ülseratif kolit,
artritler vemonoklonalgamapati gibi hastalıklar ile beraber veya altta bir hastalık olmadan da görülebilir.
Ülseratif kolitin nadir bir ekstra intestinal bulgusu olan pyodermagangrenozum olgusu ve steroid ile tedavisi
sunulmuştur.
Olgu:26 yaşında erkek hasta kilo kaybı, karın ağrısı, kanlı ishal, dirsek, ayak bilekleri, baldır ve boyunda
ağrılı cilt lezyonları şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Cilt lezyonları (resim 1) iki ay önce başlamış. Yapılan
tedavilere yanıt alınmamış ve hastanın cilt lezyonlarında ilerleme olmuş. Başvuru sırasında yapılan tam kan
sayımında hemoglobin:9.1g/dl, CRP:109 mg/dl idi. Hastanın yapılan kolonoskopisinde bulgular inflamatuar
barsak hastalığı ile uyumlu bulundu (resim 2). Kolondan alınan biyopsi örneklerinin histopatolojik
bulguları da ülseratif kolit lehine raporlandı. Gaita mikroskobisive kültür sonucu ile enfeksiyöz ajanlar
ekarte edildi. Klinik ve histopatolojik bulgularla cilt lezyonlarına pyodermagangrenosum tanısı konuldu.
Hastaya ülseratif kolit ve pyodermagangrenosum tanıları ile 60 mg/gün metilprednisolon başlandı. Steroid
tedavisi başladıktan bir hafta semptomlarda, iki hafta sonra cilt lezyonlarında düzelme izlendi. Sekiz hafta
sonra cilt lezyonları skar ile iyileşti (resim 3).
Sonuç:Pyodermagangrenozumpatofizyolojisi ile ilgili sınırlı bilgiler ve farklı klinik prezentasyonları nedeni
ile tanısı zor ve çoğunlukla da yanlış tanı ile tedavi edilen bir hastalıktır. Özellikle vücudun travmaya maruz
kalan bölgelerinde görülen düzensiz sınırlı ülserler, vezikobüllöz, püstüler veya süperfisialgranülomatöz
lezyonlarda pyodermagangrenozum tanısının düşünülmesi, steroid tedavisine iyi yanıt veren bu bu hastalıkta
en önemli basamaktır.
Anahtar kelimeler:Pyodermagangreonzum, Ülseratif kolit, Metilprednisolon.

Yazar bilgileri:
Remzi BEŞTAŞ, Gastroenteroloji Uzmanı
Dicle Memorial Hastanesi/ Diyarbakır.
Telefon: 0 532 7735176
E-mail:bestasr@gmail.com
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RESİMLER

Resim 1. Hastanın başvuru sırasındaki cilt lezyonu.

Resim 2. Hastanın kolonoskopik görüntüsü

Resim 3. Tedavi sonrası lezyondaki iyileşme.
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Safra Yolları Obstrüksiyon Sebepleri ve Uygulanan Tedaviler; Tek Merkez Deneyimi
Sabri Özdaş1
1

Sağlık BakanlığıAdıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Amaç:
Kliniğimizde obstrüktif ikter tanısı ile yatan 19 hasta etyoloji ve uygulanan tedavi açısından retrospektif
olarak incelendi.
Gereç ve Yöntem:
Mayıs 2014-Aralık 2018 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel
Cerrahi kliniğinde obstrüktif ikter tanısı ile yatan 19 hasta etyoloji ve uygulanan tedavi bakımından
retrospektif olarak incelendi. İkter etyolojisi, labaratuvar bulguları, etyolojiye göre uygulanan tedavi
seçenekleri değerlendirildi.
Bulgular:
Toplam 19 hastanın10’u erkek(%52,6), 9’u kadındı(%47.4).Ortalama yaş 42 (19- 72) olarak bulundu.
Obstrüktif ikter etyolojileri incelendiğinde 16 hastada (%84,2) benign, 3 hastada (%15,7) malign nedene
bağlı obstrüktif ikter tespit edildi.13 koledokolitiazis, 1 İatrojenik koledok ligasyonu,1 benign KC alveolar
kist hidatik,1 İntrahepatik safra yollarında taş, 1 malign metastatik karaciğer tümörü, 1 hepatosellüler
karsinom/Porta hepatiste kitle,1 safra kesesi tümörüolmak üzere toplam 19hasta incelendi. Tanıda USG ve
MR Kolanjiografi rutin tetkik olarak kullanılmıştır. Laboratuar tetkiklerinden total bilirübinin her olguda
yüksekti ve direkt bilirübin hakimiyeti mevcuttu. ERCP ise hem tanı hem de tedavi amaçlı kullanılmıştır.
ERCP sonrası Hastalara koledokotomi,Koledokoduodenostomi,koledokojejenostomi, hepatikojejenostomi,
Transduodenal sfinkteroplasti, T Tüp Drenaj teknikleri uygulanmıştır. Koledokolitiazisli olguların 11 ’inde
ERCP uygulanmış olup 1 olguda safrayolları kateterize edilemedi. 1 olguda ise ERCP ile papillotomi ve
balonla taş ekstraksiyonu uygulanarak safra drenajı sağlanmasına rağmen klinik ve laboratuar iyileşme
sağlanamadığı için operasyona alınarak koledokotomi yapıldı.
Tartışma ve Sonuç:
Biliyer obstrüksiyonların etyolojisinde en sık karşılaşılan patolojiler safra yolları taşları, benign striktürler
ve tümörlerdir. Obstrüktif ikterli hastalarda safra yollarının acil dekompresyonu hayat kurtarıcıdır.Obstrüktif
ikter etyolojisinde koledokolitiazis en sık sebeptir. Bizim olgularımızın 13 ’ünda (%68,4) koledokolitiazis
mevcuttu. Koledokolitiazisli semptomatik hastalarda primer tedavi olarak cerrahi ve endoskopik
dekompresyon kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda endoskopik dekompresyonun etkinliğinin cerrahi
ile aynı olduğu ancak morbidite ve mortalitesinin belirgin şekilde düşük olduğu gösterilmiştir. Safra taşı
obstrüksiyonlarında en sık uygulanan cerrahi yöntemler koledokoduodenostomi, koledokojejenostomi,
hepatokojejenostomi ,transduodenal sfinkteroplasti, koledok T tüp drenajıdır. Bu girişimlerin her birinin
avantaj ve dezavantajları vardır. Bizim cerrahi tedavi yaptığımız 19 olgunun 3 ’üne koledokoduodenostomi,
1’ine transduodenal sfinkteroplasti, 5’ineT tüp drenaj , 5’ine koledokojejenostomi, 2 hastaya da
hepatokojejenostomi uygulanmıştır. Bir 1 hastaya nonanotomik karaciğer rezeksiyonu, 1 hastaya safra
kesesi yatağı ile birlikte karaçiğer rezeksiyonu ,1 hastaya da biopsi alınarak T tüp drenajı uygulanmıştır.
Hangi yöntemin üstün olduğu söylememiz ,klinik deneyimiz ve hasta sayımız yeterli olmadığından dolayı
mümkün değildir.
Anahtar kelimeler: Obstrüktif ikter, Koledok, Safra kesesi
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HBV ve HDV’ya Bağlı Gelişen HCC’de Portal VenTrombozununSağkalım Üzerine Etkisi
Ulvi DEMİREL
Fırat Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Giriş/Amaç: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre HepatoselülerKarsinom (HCC) en sık 5. Kanser ve kansere
bağlı ölümlerin 2. en sık nedenidir. Portal ventrombozu HCC hastalağının yönetiminde ve tedavisinde
önemli bir sınırlayıcı faktördür. Bu çalışmada HCC hastalarında gözlenen portal ventrombozu sıklığı ve
mortalite üzerine etkisi araştırılmıştır.
Materyal/Metod: Merkezimizde 2009-2018 yılları arasında tanı konan HCC hastaları taranarak en sık
2 HCC nedeni Hepatit B virüs (HBV) Hepatit D virüs nedeniyle HCC gelişen olgular çalışmaya alındı.
Hastaların tanı anındaki AFP, kitle sayısı ve boyutu, multisentrisite, Child sınıfı, MELD değeri, portal
ventrombozu (PVT), aldığı tedaviler ve yaşam süresi ile ölüm durumları kaydedildi. Hastalar HBV ve HDV
olarak iki gruba ayrılarak gruplar arası farklar ve sağkalım analizi yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya 76 HBV ilişkili HCC ve 45 HDV ilişkili HCC olgusu alındı. Yaş ortalamaları HBV’ye
bağlı HCC olanlarda daha yüksekti (68±9 yıla karşı 61±11 yıl, p<0,001). Her iki gruptada erkek dominansı
mevcuttu ( HBV ve HDV grupları için sırasıyla; %95’e karşı %84, p=0.05). HBV grubunda 7 hastada,
HDV grubunda 2 hastada HBe (+) saptandı. Hastaların klinik, demografik ve tedavi özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir. HBV grubunda 30 hastada (%40), HDV grubunda 19 hastada (%42) portal ventrombozu saptandı
(p=0.76). HBV grubunda 33 hastaya (%43), HDV grubunda ise 19 hastaya (%42) herhangi bir tedavi
uygulanmamıştı (p=0.90). HBV grubundaki hastaların %84’ünün, HDV grubundaki hastaların ise%78’inin
öldüğü saptandı (p=0.38). PVT gelişen olgularda mortalite gelişmeyenlere göre 3.28 kat daha yüksekti
(%95CI: 2,136-5,061; p <0,001). HBV grubunda PVT gelişiminin mortaliteyi 2.45 kat, HDV greubunda
7.45 kat artırdığı görüldü. Her iki grup karşılaştırıldığında, HDV’ye bağlı HCC gelişen olgulardan PVT
olanlarda ölüm riski, HBV’ye bağlı HCC olgularından PVT gelişenlere göre 332 kat daha yüksek bulundu
(p < 0.001).
Tartışma: PVT gelişen HCC olgularında mortalite artmaktadır. Bu durum tümörün lokalinvazyonu ve agresif seyri yanında, transplantasyon ve TACE uygulamaları tedavi seçeneklerini ortadan kaldırması nedeniyledir. HDV’ye bağlı HCC olgularında PVT gelişimi, HBV’ye bağlı HCC olgularında PVT gelişiminden daha
kötü seyirlidir.
Anahtar kelimeler: Hepatoselülerkarsinom, HBV, HDV, portal ventrombozu
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Gebeliğin erken döneminde gelişen akut yağlı karaciğer hastalığı. Vaka
sunumu:
Yahya ATAYAN
MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ BD.

GİRİŞ: Gebeliğin akut yağlı karaciğeri en sık üçüncü trimesterinde, ağır maternal ve fetal komplikasyonlara yol
açan nadir görülen hastalıktır. 1/7000 -16000 değişen bir insidansa sahiptir. Maternal ve fetalmortalite %1-20
arasında görülmektedir. Etyopatogenezi halen bilinmemektedir.Ensık mekanizma fetalmitokondriyalβ oksidasyon
bozukluğunun nedeniyle yağ asitlerin birikmesi ve maternalhepatikmikrovezikülersteatoz ile sonuçlanmasıdır. Biz
sunumumuzda, üçüncü gebeliğinin 22. Haftasında akut yağlı karaciğer hastalığı tanısı alan 25 yaşındaki olgumuzu
sunmak istedik.

OLGU: 25 yaşında bayan hasta üçüncü gebeliği sırasında halsizlik, yorgunluk ve bulantı şikayetleri başlaması üzere
baş vurduğu kadın hastalıkları doğum polikliniğinde yapılan tetkiklerinde; AST: 279 U/L, ALT: 272 U/L saptanması
üzere yapılan abdomen ultrasonografide: Karaciğer 18 cm boyutta olup parankim ekosu diffüzstetoz lehine artmış
ve uterus içerisinde 20 haftalık fetus görünümü mevcuttu. Hasta karaciğer fonksiyon testlerin yüksekliği nedeniyle
servisimize refere edildi. Etyolojiye yönelik yapılan laboratuvar değerlerinde; anti hbs (+), hbsag, anti HCV, anti HAV
IgM, CMV, HSV, EBV, Parvo, TORCH paneli ve oto antikorlar: Negatif, brucella ve salmonella: Negatif, labaratuvar
takiplerinde yatışının 1 hafta içerisinde ALT: 1374 U/L, AST:1601 U/L, ALP: 128, amonyak: 71, D. bilurubin:11 mg/
dl, T.billurubin: 15.2 mg/dl, değerine kadar yükselme oldu. kreatinin: 0.46, laktat:26, albümin: 1.9 g/dl, WBC: 5.2
10°3/ml, Hemoglobin:7.9 g/dl, Plt:149 10°3/ml, INR: 2.5 CRP: 2.24, Karaciğer biyopsisini koagülopati nedeniyle
yapılmadı. Hastanın yatışının 2. Haftasında.konuşama bozukluğu, aşırı uyku ve şuur bulanıklığı olamya başlaması
üzere (Evre II hepatikensefalopati) gebeliğin akut yağlı karaciğer hastalığı düşünülerek kadın doğum servisiyle
konsülte edildi. Acil Sezeryanla750 gr erkek bebek doğurtuldu fakat bebek kısa sürede kaybedildi. Post operasyon
3 hafta içerisinde genel durumu ve labaratuvar olarak düzelme olup kontrole gelmek üzere tam şifa ile taburcu
edildi.

SONUÇ: Akut yağlı karaciğer gebelikte nadiren karşılaşılan ve karaciğer yetmezliği ile seyrederek maternal ve fetal
komplikasyonlara yol açan bir durumdur. Genellikle gebeliğin 30–38 haftaları arasında ortaya çıkmakla birlikte,
24-26. Haftada da ortaya çıkan vaka sunumları olmuştur. Ancak bizim vakamızda 22. Haftasında ortaya çıkması ilgi
çekici olmuştur. Tedavi olarak öncelikle gebeliğin sonladırılması olmalıdır. Gebelikte gelişen karaciğer fonksiyon
bozukluğunun ayırıcı tanısında gebeliğe bağlı akut yağlı karaciğer yetersizliği mutlaka düşünülmelidir.
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Prodromal süre Crohn hastalığında prognozu etkiler mi?
Yusuf Coşkun
Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji kliniği

Amaç
Bu çalışmada Crohn hastalığında semptomların başlamasından itibaren hastalığın tanısının konulduğu zamana
kadar geçen sürenin (prodromaldönem) hastalık prognozu ile ilişkisini saptamayı amaçladık.
Gereç Yöntem
İBH polikliniğinde Crohn tanısı almış 180 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalarda şiddet kriteri olarak hastaneye
yatış, anti TNF kullanımı ve İntestinal rezeksiyon operasyonu geçirme gibi 3 farklı durum ele alındı. Hastalara
şikayet başlangıcı ve süresi ile ilgili sorular soruldu, semptom başlangıç ve tanı tarihleri belirlendi ve gruplar arası
sonuçlar karşılaştırıldı.
Bulgular
Crohn tanısı almış 180 hastanın 64’ü kadın, 116’sı erkekti, ortalama yaş 41,26±13,35 idi. Ortalama prodromal
süre25,02± 41,97 ay olarak saptandı.79’unda ileal, 8’inde kolonik, 93’ünde ise ileokolonik tutulum saptandı.
180 hastanın 71’inde en az 1 kez hastaneye yatış öyküsü varken, 20’sinde anti TNF kullanımı ve 23’ünde intestinal
rezeksiyon öyküsü vardı. Hastaneye yatış öyküsü olanlarda ve olmayanlarda ortalama prodromal süre sırasıyla
23,97± 43,5ve 25,7±43,5ay olarak saptandı (p>0.05). Anti TNF kullanan ve kullanmayanlarda ortalama prodromal
süre sırasıyla30,85± 39,28ve 24,3±42,35 ay olarak saptandı (p>0.05). intestinal rezeksiyon öyküsü olanlarda ve
olmayanlarda ortalama prodromal süre sırasıyla47,22± 60,6ve 21,77±37,68 ay olarak saptandı (p>0.05).
Hastaların 12’sinde stenozan, 21’inde penetran ve 147 tanesinde nonstriktürannonpenetran davranış
saptandı. Ortalama prodromal süreler nonstriktürannonpenetran hastalarda 21,99±38,7, striktüran hastalarda
31,83±37,17iken penetran olanlarda 42,33±60,45 ay idi (p>0.05).
Sonuç
Prodromal sürenin uzun olmasının Crohn hastalığında kötü prognoz ile ilişkili olmadığı saptandı.

34

SS20

Radyoembolizasyon Yapılan Karaciğer Tümörlerinin PET/BT Sonuçları
Hasan İkbal Atılgan
Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

Amaç: Radyoembolizasyon, perkütan transarterial teknikler kullanılarak radyoizotop yüklü partiküllerin
enjeksiyonunu içeren, primer veya metastatik karaciğer tümörlerinin tedavi yöntemdir. Bu çalışmada,
radyoembolizasyon yapılmış hastaların PET/BT ile tedaviye olan metabolik ve anatomik yanıtları
değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Toplam 29 adet radyoembolizasyon işlemi uygulanan 27 hastanın (14 kadın ve 13
erkek) işlem öncesi ve sonrası PET/BT görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Yirmi iki PET/BT çekimi
radyoembolizasyon sonrası birinci ayda, iki çekim ikinci ayda ve beş çekim üçüncü ayda yapılmıştı.
Radyoembolizasyonun 27’si sağ loba, iki tanesi sol loba yapılmıştı. Sol loba radyoembolizasyon yapılan
hastalara ayrıca başka bir zamanda sağ loba da radyoembolizasyon yapılmıştı. Karaciğer tümörlerinin
yanıt değerlendirilmesi anatomik olarak RECIST kriterlerine göre, metabolik olarak uyarlanmış EORTC
kriterlerine göre yapıldı. RECIST kriterine göre, tam yanıt tüm lezyonların kaybolması, parsiyel yanıt
hedef lezyonların çaplarının toplamında en az %30 azalma olması, progresif hastalık hedef lezyonların
çaplarının toplamında en az %20 artış olması veya yeni lezyon ortaya çıkması, stabil hastalık parsiyel yanıt
kadar küçülmemiş, progresif hastalık kadar büyümemiş yanıt olarak değerlendirildi. Uyarlanmış EORTC
kriterlerine göre, PET/BT’de bakılan SUVmax değerlerinin geri plan aktivitesine düşmesine metabolik tam
yanıt, en yüksek SUVmax değerini gösteren hasta başına beş lezyona kadar hedef lezyonların SUVmax
değerinin %25’ten fazla düşmesine parsiyel yanıt, yeni lezyonun çıkması veya SUVmax değerinin %25’ten
fazla artmasına progresif hastalık, progresif hastalık veya parsiyel/tam yanıt olmayan hastalar stabil hastalık
olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: Yapılan işlemlerin dokuzunda kolon kanseri, yedisinde meme kanseri, dördünde rektum kanseri,
dördünde pankreas kanseri, birer tane de akciğer kanseri, safra yolları kanseri, over kanseri, primeri
bilinmeyen karsinom ve hepatosellüler karsinom vardı (Tablo 1). İşlem sonrası altısında metabolik tam
yanıt, 14’ünde metabolik kısmi yanıt, üçünde stabil hastalık, altısında progresif hastalık vardı (Şekil 1).
Anatomik yanıtlara bakıldığında, 16’sında anatomik kısmi yanıt, altısında anatomik stabil hastalık, yedisinde
anatomik progresif hastalık vardı. Dört işlemde metabolik tam ve anatomik kısmi yanıt izlenirken, beş
işlemde hem metabolik hem de anatomik olarak progresyon mevcuttu (Tablo 2).
Sonuç: Radyoembolizasyon karaciğer metastazlı hastaların tedavisinde kullanılan etkili bir tedavi
yöntemidir.

Şekil 1. Pankreas kanserli hastanın sağ lobuna uygulanan radyoembolizasyon sonrası metabolik tam yanıt
izlenmektedir (a işlem öncesi görüntü, b işlem sonrası görüntü).
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PRİMER TÜMÖR

HASTA
SAYISI
(n=29)

Kolon

9

Meme

7

Rektum

4

Pankreas

4

Akciğer

1

Safra Yolları

1

Over

1

Primeri Bilinmeyen

1

Hepatosellüler karsinom

1

Tablo 1. Radyoembolizasyon uygulanan hastaların primer tümörlerinin lokalizasyonu

HASTA SAYISI

YANIT DÜZEYLERİ

(n=29)

Metabolik tam ve Anatomik kısmi yanıt

5

Metabolik tam ve Anatomik stabil yanıt

1

Metabolik kısmi ve Anatomik kısmi yanıt

11

Metabolik stabil ve Anatomik stabil yanıt

1

Metabolik kısmi ve Anatomik stabil yanıt

3

Metabolik stabil ve Anatomik progresif yanıt

2

Metabolik progresif ve Anatomik stabil yanıt

1

Metabolik progresif ve Anatomik progresif yanıt

5

Tablo 2. Hastaların radyoembolizasyona yanıt düzeyleri
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Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Leptin Düzeyiile Oksidatif Stres
İlişkisi
EMİNE KÖROĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Amaç: Non-alkolikyağlıkaraciğerhastalığı (NAYKH) kliniğibasitsteatozdan,steatohepatit(NASH)
vesirozakadardeğişkenlikgöstermektedir. Basitsteatozdainflamasyonveyafibrozisgörülmezken,
steatohepatithepatikinflamasyonveprogresif fibrosis ilekarakterizedir.Oksidatifstres,NAYKH’dainflamasyonve
fibrosis gelişimindeetkiliolanönemlibirmekanizmaolarakkabuledilmektedir. Leptin
adipozdokudansalınıp, rolü non-adipozdokudakiyağakümülasyonunusınırlayıplipotoksisiteyiazalt
maktır.Leptininoksidatifstresvekaraciğerdeki fibrosis gelişiminderolüvardır.Biz buçalışmada leptin
düzeyleriileoksidatifstresprametreleriarasındakiilişkiyiincelemeyiplanladık.

GereçveYöntem:Biyopsiile NAYKH tanısıalan 43 hasta (E/K:25/18, ortalamayaş 45.6± 8.9) çalışmayaalındı.
Oksidatif stress parametrelerindenmalondialdehid(MDA) vesuperoksiddismutaz (SOD) düzeyleriserum
vedokuda, glutatyon (GH) dokuda, nitrikoksit (NO) ve TNF alfa düzeyleriserumdaölçüldü. Serum leptin
düzeyleriradioimmunoassay metoduileölçüldü.İstatistikselanalizlerdeki-kare test, Student’s t-test, Mann Whitney
test, multivariate regresyonanalizive ROC eğrisikullanıldı. NAFL ve NASH hastalarınınkarşılaştırmalarında Student’s
t test, NASH prediktörlerininanalizinde multivariate regresyonanalizive ROC eğrisikullanıldı.

Bulgular: Bivariate analizlerdeserum leptin
düzeyiilesteatozveinflamasyondereceleriarasındakorelasyonsaptanmadı. Serum leptin seviyeleriileserum NO, SOD,
MDA düzeylerivedoku SOD, MDA, GH düzeyleriarasındakorelasyonsaptanmadı.Artmış TNF-sRp 55 düzeyleriile
serum leptindüzeyleriarasındaterskorelasyonizlendi (p:0.03). NASH hastalarıdahayüksek serum NO, doku MDA ve
GH düzeylerinesahipti (p:0.02, 0.03, 0. 038). NASH ve NAFL hastalarıayrımındaROC eğrisikullanılarak serum leptin
düzeylerindesensitivitevespesifitesaptanmadı.Lineerregresyonanalizinde serum NO(p:0.015), doku MDA (p:0.01)
ve stage(p:0.01), artmış leptin seviyeleriileilişkilibulundu. Multivariate regresyonanalizindeartmışdoku MDA
(OR:1.6; %95 CI:1.01-4.07, p:0.03) ve serum NO düzeyleri NASH için risk faktörleriveartmış leptin düzeyleri NASH
içinkoruyucuetkiileilişkilisaptandı (OR:0.050; %95 CI:0.003-0.70, p:0.03).

Sonuç: NASH hastalarındaartmışoksidatifstresparametrelerive leptin
düzeyiarasındaistatistikselolarakanlamlıkorelasyonsaptanmıştır. Bu nedenle NAYK progresyonundaartmış leptin
seviyelerininhastalıkprogresyonuüzerinekoruyucuetkisiolduğudüşünülmüştür.

37

SS22

Sonbaharda mantar zehirlenmesine dikkat!, mantar zehirlenmesi
olgularının değerlendirilmesi
Ahmet Uyanıkoğlu1, Çiğdem Cindoğlu2, İdris Kırhan2, Süleyman Sari2, Necati Yenice1
Harran Üniversitesi, Tıp fakültesi, 1Gastroenteroloıji, 2İç Hastalıkları, Şanlıurfa

Giriş: Mantar zehirlenmesinin mortalitesi yüksek zehirlenmelerden olduğu bilinmektedir. Her dönem
zehirli mantarlara rastlansa da özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde zehirli mantarların daha fazla
ortaya çıktığı ve zehirlenmelerin bu dönemde daha fazla görüldüğü dikkat çekmektedir. Mantar zehirlenmesi
nedeniyle başvuran 9 hastanın değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal metod: 2018 yılında 15 Kasım – 15Aralık tarihleri arasında Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümüne mantar zehirlenmesi ile başvuran olguların, semptom,
semptomların başlama zamanı, hastaneye getirilme zamanları, fizik muayene bulguları, laboratuar bulguları,
uygulanan tedaviler, hastanede kalış süreleri ve prognozları kayıt edilerek izlenmiştir.
Bulgular: 9 olgunun yaş ortalaması 45,89 ± 14,94 olup dağılımı 28-70 yaş arasında olup 5’i (%56)
kadın, 4’ü (%44) erkek idi. Başvuran 9 olgunun ikisi yoğun bakım şartlarında izlenirken, 7 olgu serviste
izlenilmiştir. Başvuru anında tüm olguların, bulantı ve kusma şikayetinin olduğu görülürken 2 olguda
nörolojik semptomlar kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra 3 olguda ağızda salivasyon artışının olduğu
görülmüştür. 5 olguda semptomların mantar alımını takiben ilk 6 saatte ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
Olguların üçünde karaciğer fonksiyon testlerinin yükseldiği birinde ise böbrek fonksiyon testlerinin yüksek
olduğu kaydedilmiştir. Mortalite ve nakil gereksinimi olmamıştır.
Sonuç: Mantar zehirlenmesi nedeniyle yatırılarak izlenen 9 olgu şifa ile taburcu edilmiştir.
Anahtar kelimeler: mantar zehirlenmesi, karaciğer toksisite
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TABLO

Tablo 1. Mantar zehirlenmesi olan olguların bulguları
Değişkenler
Cinsiyet

N (%)

Erkek

4 (%44)

Kız
Yaş

5 (%56)

Ortalama ± standart sapma

45,89±14,97

28-70
Yaş dağılımı
Semptomların başlama zamanı
İlk 6 saat

7 (%77,8)

6 saatten sonra

2 (%22,2)

dağılımı
Hastaneye başvuru zamanı

2 saat-30 saat

İlk 6 saat

7 (%77,8)

6 saatten sonra

2 (%22,2)

Dağılımı
Bulgular

4 saat-48 saat

GİS bulgular
Bulantı-kusma

9 (%100)

Karın ağrısı

2 (%22,2)

İshal

2 (%22,2)

Nörolojik bulgular
Baş ağrısı
Laboratuvar bulguları

2 (%22,2)

Kan şekeri (mg/dl)

114,1±16

ALT (U/L)

359,5±662,1

AST (U/L)

437,8±828.06

PT (saniye)

12,03±1,32

PTT (saniye)

29,9±6,1
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Aktif Hepatit-B Enfeksiyonunda Sistemik Enflamasyon Göstergesi Olan
Monosit Lenfosit Oranının (MLR) Değerlendirilmesi: Retrospektif Kohort
Analizi
Dr. Kemal Türker ULUTAŞ.
Reyhanlı Devlet Hastanesi
Giriş: Sistemik inflamatuar yanıt Hepatit-B (HBV) enfeksiyonuna sekonder karaciğer yetmezliğinin gelişimi
ve ilerlemesi ile yakından ilişkilidir. Monosit lenfosit oranı (MLR) sistemik inflamasyonun bir belirtecidir. Bu çalışma,
hepatit B hastalarında sistemik enflamasyon göstergesi kabul edilen Monosit Lenfosit Oranını değerlendirmeyi
amaçlamıştır.
Materyal ve Metot: Bu çalışmaya Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Polikliniğine başvuran 137
HBV hastası ile sağlıklı 66 kişi dâhil edildi. 12 saat açlık sonrası alınan EDTA’lı hemogram numunesinden yapılan
ölçüm sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. MLR değeri Monosit değerinin lenfosit değerine oranlanması
ile hesaplandı.
Bulgular: Hepatit B enfeksiyonu olan hastalarda MLR seviyeleri (0,248±0,19; Range:0,02-3,5) sağlıklı bireylere
(0,161±0,12; Range:0,11-0,2) göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Korelasyon analizinde MLR ile HbSAg
değeri ile zayıf bağıntı (p=0,017; r=-262) mevcut iken HbeAg değeri ile arasında güçlü bağıntı (p=0,0001; r=0,589)
tespit edildi.
Sonuç: Hepatit B enfeksiyonu olan hastalarda, MLR değerinin arttığı tespit edilmiş olup HbeAg değeri ile
korelasyon göstermesi enfeksiyonun yayılma döneminde MLR yüksekliğinin uyarıcı olabileceğini
düşündürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hepatit B, MLR, karaciğer enfeksiyonu, sistemik enflamasyon
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Hepatosellüler Karsinom Tanısında 10 Yıllık Tek Merkez
Deneyimi
Nuray Kepil
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilimdalı, İstanbul
Amaç: Çalışmamızda üniversitesite hastanemizde, hepatosellüler karsinom (HCC) tanısı amacı ile kesici iğne
- aspirasyon biyopsisi ve açık biyopsi-rezeksiyon yapılan olguların 10 yıllık değerlendirme ve deneyimine ait
bulgular sunulmaktadır.
Gereç-Yöntem: 2007 ile 2017 yılları arasında patolojide incelenen/değerlendirilen tüm karaciğer biyopsileri
retrospektif olarak tekrar değerlendirilerek, HCC tanısı alan 227 olgu, çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: Olguların yaş ortalaması 63,18 olmak üzere, 189 ‘i (%83) erkek ve 38’i (%17) kadın idi. En yaşlı olgu
91 yaşında, en genç yaş olgu 5 yaşında olup, 10 olgu çocuk (18 yaş ve altında) olarak saptanmıştır.
Olguların çoğunluğunda tanı kesici iğne biyopsisi ile konulmuştur. 45 olguda tanı sadece ince iğne aspirasyon
biyopsisi ile, 134 olgu kesici iğne biyopsisi ve bunların 46 ‘sında eş zamanlı aspirasyon biyopsisi ile tanı
konulmuştur. 52 olguda ise tanı cerrahi rezeksiyon materyalleri değerlendirilerek konulmuştur.
Olguların 156’sı (%68) sağ lob, 34’ü (%15) sol lob, 6’sı (%2,6) sağ ve sol lob yerleşimlidir.
Tümör boyutu 103 olguda (%52) 5 cm’den küçük, 63 olguda (%27) 6-10 cm, 21 olguda 11-15 cm, 8 olguda
(%3,5) 16- 20 cm’dir.
Tanı aşamasında destek amaçlı, immunhistokimyasal yöntemle 126 olguya glipikan, 109 olguya Heppar, 69
olguya CD34, 10 olguya da beta katenin antikoru uygulanmıştır.
HCC olgularının 7’si (%3) fibrolameller HCC, bir olgu da HCC+kolanjiokarsinom (%0,4)’dur.
Vakaların 70‘i (%30) HBsAg (+)’tir.
Teşhis sırasında α-fetoprotein değeri, hastaların sadece 37’sinde (%16) yüksektir.
6 olguda (%2,6) HCC tanısından önce HCC’dan farklı bir malignite saptanmıştır.
11 (%4,8) olguda tanı akciğer, kalp, kemik, sürrenal gland ve yumuşak dokuda metastaz saptanmıştır.
21 ve 17 yaşındaki 2 olguda, adenom zemininde HCC geliştiği görülmüştür.
Sonuç: Ulaşabildiğimiz hasta sayısı 98 (%43)’dir. Metastatik olguların 1’i hariç tümünün (toplamda 60 olgunun
(%26) ) ex olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 56 olgu ilk 5 yıl içinde ex olmuştur.
Karaciğer kitlelerinde tümör tipi, primer ya da metastatik neoplazilerin ayrımı, hatta nonnoeplastik kitlelerin
kesin tanısı, doku biyopsisi ile konmaktadır, bu nedenle kesin tanı ve tedavi protokolünün belirlenmesi için
biyopsi alınması gereklidir.
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Gebelik Esnasında Karşılaşılan Benign Cerrahi Acil Hastalıklara Yaklaşım
Denyimlerimiz
Arif Emre
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Amaç: Bu çalışmada gebelerde sıklıkla gözlenen hastalıkların bir kısmının tanısında ve tedavisinde
karşılaşılan problemler ve çözümlerinde izlediğimiz yöntemleri sunmak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışmanın verileri Ocak 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniğinde yatırılıp tedavi edilen gebe hastaların
dosyalarının ve poliklinik kayıtlarının retrospektif incelemesi ve tedavi sonrası poliklinik kontrollerinin
neticesinde elde edilmiştir. Travma ve malign hastalıklar nedeniyle yatırılan gebe hastalar çalışma dışı
bırakılmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaşı, ilk başvuru şikayeti, operasyon öncesi kullanılan
görüntüleme yöntemleri, ön tanıları, uygulanan medikal veya cerrahi tedavi yöntemleri, tedavi sürecinde
yoğun bakımda mekanik ventilasyon uygulanıp uygulanmadığı, tedavi sonrası maternal ölüm, fetal ölüm,
abortus ve şifa durumları incelenmiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı alınmıştır.
Sonuçlar: Çalışmanın yapıldığı tarihler arasında genel cerrahi departmanında toplam 39 gebe hasta
yatırılıp tedavi edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların klinik ve demografik karakteristikleri tablo
1’de gösterilmiştir (Tablo 1). Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 26,95±5,96 bulunmuştur.
Hastaların ilk başvuru şikayeti %79.4’ünde (n=31) sadece karın ağrısı, % 15.4’ünde (n=6) karın ağrısı ve
kusma, %2.6’sında (n=1) memede ağrı, %2.6’sında (n=1) makatta ağrı olmuştur. Hastaların preoperatif
görüntüleme yöntemi olarak %74.4’ünde (n=29) sadece ultrasonografi(USG), %20.5’inde (n=8) USG ile
birlikte manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılmışken, %5.1’inde (n=2) herhangi bir görüntüleme
yöntemi uygulanmamıştı. Hastaların %46.3’ü (n=18) akut apandisit şüphesiyle, %20.5’i (n=8) akut
kolesistit, birer hastada akut pankreatit, intestinal obstrüksiyon, intestinal perforasyon, tromboze eksternal
hemoroid, mezenter kisti, rektus kılıfı hematomu, meme absesi, paratiroid adenomu nedeniyle , %12.8’i
(n=5) ise nonspesifik abdominal ağrı nedeniyle yatırılıp tedavi edilmişti.
39 Hastanın %69.3’ü (n=27) medikal olarak tedavi edilmiş, geriye kalan % 30.7’sine (n=12) cerrahi tedavi
uygulanmıştı. Cerrahi tedavi uygulanan hastaların 6’sına akut apandisit nedeniyle appendektomi, 1’ine
intestinal obstrüksiyon nedeniyle bridektomi, 1’ine intestinal perforasyon nedeniyle segmenter ince barsak
rezeksiyonu, 1’ine tromboze eksternal hemoroid nedeniyle trombektomi, 1’ine mezenter kisti nedeniyle
kist eksizyonu, 1’ine meme apsesi nedeniyle apse direnajı, paratiroid adenoma bağlı hiperkalsemik krizi
olan bir hastaya ise paratiroidektomi operasyonu uygulanmıştı. Hastaların 1 ay sonrasındaki poliklinik
kontrolleri esnasında tamamında iyileşme olduğu saptanmıştı. Hastaların hiçbirinde maternal ölüm, fetal
ölüm, abortus gerçekleşmedi.
Tartışma ve Çıkarımlar: Gebelik esnasında kadınlarda gözlenen hastalıklar, gebeliğin sebep olduğu birçok
anatomik ve fizyolojik değişiklik nedeniyle hamile olmayan kadınların aksine tanı ve tedavide zorluklara
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yol açmaktadır. Bu sorun kullanılan görüntüleme ve tedavi yöntemlerinin fetal ve maternal morbidite ve
mortaliteyle ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde gebelerde hastalıkların tanı ve tedavisi
amacıyla uygulanan birçok medikal ve cerrahi müdahalenin, erken doğum ve abortus oranlarını arttırdığı
bilinmektedir. Genel kural olarak anne sağlığı öncelik taşımaktadır. Kliniğimizde de gebe hastalarımıza
yaklaşımda öncelikli olarak anne sağlığı düşünülmekle beraber, bebek sağlığı da dikkate alınmış olup
en az zararlı olabilecek tanı yöntemleri kullanımıştır. Ayrıca eminimal invaziv yaklaşımlardan dolayı
hastalarımızın hiçbirinde maternal ölüm, fetal ölüm veta abortus gerçekleşmemiştir.
Anahtar kelimeler: Gebelik ve cerrahi hastalıklar, benign cerrahi hastalıklar, maternal ölüm
Kaynaklar:
1. Parangi S, Levine D, Henry A, Isakovich N, Pories S. Surgical gastrointestinal disorders during
pregnancy. The American Journal of Surgery, 2007:193(2), 223-232.
2. Longo SA, Moore RC, Canzoneri BJ, Robichaux A. Gastrointestinal conditions during pregnancy.
Clinics in colon and rectal surgery 2010: 23(2),80.
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Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik verilerinin dağılımı
ort±ss
Yaş

26,95±5,96
n (%)

Şikayet

Görüntüleme

Tanı

Cerrahi
Mekanik ventilasyon
Sonuç

Karın ağrısı

31 (79,4)

Karın ağrısı+kusma

6 (15,4)

Memede ağrı

1 (2,6)

Makatta ağrı

1 (2,6)

USG

29 (74,4)

USG+MRI

8 (20,5)

Yok

2 (5,1)

Akut apandisit şüphesi

18 (46.3)

Akut kolesistit

8 (20,5)

Akut pankreatit

1 (2,6)

İntestinal obstrüksiyon

1 (2,6)

İntestinal perforasyon

1 (2,6)

Tromboze eksternal hemoroid

1 (2,6)

Mezenter kisti

1 (2,6)

Rektus kılıfı hematomu

1 (2,6)

Meme apsesi

1 (2,6)

Paratiroid adenom

1 (2,6)

Nonspesifik abdominal ağrı

5 (12,8)

Var

12 (30,7)

Yok

27 (69,3)

Var

0

Yok

39 (100)

iyileşme

39 (100)

Abortus

0

Maternal ölüm

0

Fetal ölüm

0

44

SS26

Nadir Görülen Bir LaparoskopikKolesistektomi Komplikasyonu: Hepatik Arter Psödoanevrizması
UzmDr. Serkan Cerrah*
UzmDr. Ahmed Ramiz Baykan*
*Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi/gastroenteroloji

Giriş:
Günümüzde kolesistektomi operasyonlarının birçoğu laparoskopik yöntem ile yapılmaktadır. Hastaların
erken mobilizasyonu ve taburculuğu, yöntemin en önemli avantajlarıdır. Safra yolu ve vasküler
yaralanmalar en sık görülen komplikasyonlardır. Vasküler yaralanmalar genellikle intraoperatif dönemde
gerçekleşmektedir. Laparoskopik kolesistektomiden sonra hepatik/sistik arterde psödoanevrizma oluşması
oldukça nadir bir komplikasyondur. Biz kolesistektomi operasyonu olduktan 6 hafta sonra karaciğer
fonksiyon testlerinde hafif bozukluk, müphem karın ağrısı şikâyeti ile başvuran bir hastada gelişen
hepatik arter psödoanevrizma rüptürünü sunacağız

Vaka sunumu:
59 yaşında kadın hasta, 2 haftadır devam eden karın sağ üst kadranda ağrışikâyeti ile polikliniğe
başvurdu. Fizik muayenesinde batın sağ üst kadranda palpasyon ile hafif hassasiyet dışında ek bulgu
saptanmayan hastanın özgeçmişinde,başvurudan 6 hafta önce laparoskopikkolesistektomi öyküsü olduğu
öğrenildi. Poliklinik başvurusu sırasında alınan kan örneklerinde kolestaz değerlerinde hafif yükseklik
dışında normal idi.Laboratuar sonuçları: Wbc:7,710^9/L ; Hgb: 12,3 g/dl;Hct: 35%; Plt: 465.000 10^9/L.
Biyokimyasında AST:36 U/l; ALT: 55 U/l; ALP: 350 U/L (40-150U/l); GGT:400 U/l (9-36U/l); Amilaz:
120 U/l; Lipaz: 44 U/l; Total bilirubin: 1,2 mg/dl; Direk bilirubin: 0,4 mg/dl; Kreatinin:0,7 mg/dl;
Sedimentasyon: 18 olarak saptandı. Tetkik için interne edilen hastanın yapılan batın ultrason(USG)
ve Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP) raporunda“Safra kesesi seviyesinde yaklaşık
4,5x2,5 cm ebatlı hipointens lezyon izlendi. Bunun dışında diğer görüntülenen alanlar normal sınırlarda”
olarak raporlandı. Endoskopisinde endoskopik eritamatoz antral gastrit saptandı. Yatışının 3. günü
ani gelişen genel durumda bozulma, bilincin konfü olması ve hipotansiyon nedeni ile yoğun bakıma
alındı. Hemogram değerlerinde düşme, batında distansiyon gelişmesi nedeni ile bakılan batın USG de
batın içi yaygın assit izlendi. Yapılan batın ponksiyonunda hemorajik mayi saptanması üzerine hasta
acil operasyona alındı. Operasyonda aktif bir kanama odağı saptanamayan hastaya, gerekli drenler
yerleştirilerek takibe alındı. Acil çekilen batın tomografisinde (BT) “Karaciğerde portal hilus düzeyinde
büyüğü yaklaşık olarak 1 cm ebatlı birbirine komşu anevrizmatik dilatasyon ve bu alandan aktif hemoraji
lehine değerlendirilen görünümler dikkati çekmektedir (hepatik arter anevrizması+hemoraji?)” olarak
yorumlanması ve bu sırada tekrardan ani hipotansiyon, genel durumda bozulma olması nedeni ile
hasta tekrardan operasyona alındı. Hepatik arter onarımı yapılan veyatışında toplam 12 ünite eritrosit
süspansiyonu ihtiyacı olan hastanın takiplerinde tekrar kanama görülmemesi üzerine yatışının 10 gününde
kontrole gelmek üzere taburcu edildi.
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Tartışma:
Laparoskopik kolesistektomide, biliyer ve vasküler yaralanma diğer yöntemlere göre daha sık
görülmektedir. Safra yolu yaralanmaları %0,2-1; vasküler yaralanmalar %0,25-0,5 oranında
görülmektedir. Bu oranlar açık cerrahiye göre 10 kat daha fazladır [1]. Bu komplikasyonlar morbidite
ve mortalitenin esas nedenleridir. Vasküler yaralanmalar sıklıkla sistik kanal güdüğünden, sağ hepatik
arterden ve nadiren portal venden kaynaklanmaktadır. Hepatik arter psödoanevrizmasılaparoskopik
kolesistektominin oldukça nadir görülen bir komplikasyonudur. Gerçek insidansı hastaların asemptomatik
olması nedeni ile net olmasa da oranın %0,006-%0,6 arasında olduğu düşünülmektedir[2, 3]. Diğer
nedenler ise abdominal travma, karaciğer ameliyatları ve nadiren karaciğer biyopsi ve safra yoluna
uygulanmış stentlere bağlı olmaktadır.
Hepatik arterpsödoanevrizması gelişen hastalar, müphem bir karın ağrısı veya karında rahatsızlık
hissişikâyetleri ile başvurabilirler. Aynı zamanda gastrointestinal kanama veya karaciğer fonksiyon
testlerinde hafif bir bozukluk diğer başvuru nedenleridir[4, 5]. Psödoanevrizma da rüptür periton
içine, portal vene olabilir[4]. Quinke bu yönde ilk olarak 1871 yılında; sağ üst kadran ağrısı, sarılık ve
gastrointestinal sistem kanaması olarak klinik bulgulara dayanan triat tanımlamıştır. Fakat laparoskopik
kolesistektomiye bağlı psödoanevrizma gelişen olguların sadece %20-30’unda klasik quinke triadı
gözlenmektedir[2, 6].
Psödoanevrizmanın tanısı klinik şüphe olmaması durumunda oldukça zor olmaktadır. Karın
ultrasonunda karaciğerde hipoekoik pulsatil kitle görülmesi, dopplerde iki yönlü akım alınması
psödoanevrizmayıdüşündürsede, bu yönde en iyi tanı yöntemi selektif çölyak ve superior mesenterik arter
anjiografisidir. Dinamik kontrastlı tomografiler anjiyografi kadar olmasadapsödoanevrizmayı göstermede
etkili bir yöntemdir.
Kolesistektomi sonrası psödoanevrizmanın nasıl oluştuğu çok netlik kazanmamıştır. Damar
duvarında oluşan termal hasarın (koter veya klipsler yoluyla) psödoanevrizma etiyopatogenezinde
önemli rol oynadığı bilinmektedir[7, 8]. Birçok olguda psödoanevrizmanın klips kenarında oluştuğu
gözlemlenmiştir[9, 10]. Safra asitlerininsitotoksik etkisi ileoluşabilecek bir sızıntısının damar duvarını
erode ederek psödoanevrizma oluşturabileceğide söylenmektedir[7, 11]. Ek olarak, intraoperatif
yapışıklıkların ve anatomik varyasyonların psödoanevrizma oluşumunda rol oynayabileceği de
belirtilmektedir[12, 13].

Sonuç olarak; laparoskopikkolesistektomi sonrası oluşan psödoanevrizma ve buna bağlı kanamalar
yüksek hayatı tehlike taşıyan,acil bir durumdur. Psödoanevrizma tanısında eğer kanama yok ise,
bulguların çok müphem olması nedeni ile tanı, ancak klinik şüphe ile koyulabilmektedir.
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Şekil 1: Üst batın MR görüntüsündesafra kesesi seviyesinde yaklaşık 4,5x2,5 cm ebatlı hipointens lezyon izlenmektedir.
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Şekil 2: Dinamik batın BT’sinde karaciğerde portal hilus düzeyinde büyüğü yaklaşık olarak 1 cm ebatlı
birbirine komşu anevrizmatik dilatasyon ve bu alandan aktif hemoraji lehine değerlendirilen görünümler
izlenmektedir.
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Hemoklip ile başarıyla tedavi edilen rektal Dieulafoy olgusu
Uzm. Dr. Nilay Danış
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları ABD
Gastroenteroloji Kliniği

Giriş: Dieulafoy lezyonu gastrointestinal kanalda masif veya gizli kanamaya neden olabilen, mukozal defekt
sonucunda izlenen, submukozal arteryal damarsal lezyonlardır. Biz bu vaka sunumunda merkezimizde
hematokezya nedeniyle incelenen, endoskopik incelemesinde rektal Dieulafoy lezyonu görülen ve endoskopik
olarak başarıyla tedavi edilen bir vakayı sunduk.
Olgu: Bilinen serebrovasküler hastalık ve hipertansiyon tanıları olan 83 yaş kadın hasta, bir haftadır olan genel
durum bozukluğu, uyku hali ile Acil Servis’e başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde TA: 80/50 mm Hg, Nbz: 108/dk,
Ateş: 37,2°, SS: 20 idi. Akciğer muayenesinde sağ orta alt bazalde ral vardı, batın muayenesi olağan, rektal tuşede
normal gaita bulaşı saptandı. Hematemez, hemoptizi yoktu. Yapılan tetkiklerinde PA Akciğer Grafisi’nde sağ orta
ve alt zonda belirgin pnömonik infiltrasyon, kan tetkiklerinde RBC: 1,68; Hg: 2,4 g/dl, AST:443 IU/ml, ALT: 313 IU/
ml, GGT:23 IU/ml, TSH: 4,61; fT4: 1,06; Ferritin: 12,6 mg/dl ESH: 58 mm /h saptandı. Bakılan hepatit viral serolojisi
negatif idi. Hasta toplum kökenli pnömoni + anemi tanılarıyla İç hastalıkları Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi’ne kabul
edildi. 5 ü eritrosit süspansiyonu replase edilen; antibiyotik tedavisi ile pnömonisinde regresyon olan hastada,
yatışının 5. Gününde masif hematokezya görüldü. Rektal muayenesinde parlak kırmızı kan görülen hastada;
ele kitle gelmedi. Acil olarak yapılan rektoskopisinde anal vergeden itibaren 7. Cm de birbirine yakın 4 adet en
büyüğü 1 cm, üzerinde beyaz eksudası olan ülserler ve üzerine pıhtı oturmuş lezyon izlendi. Pıhtı yıkandığında
altından pulsatil şekilde kanayan vasküler yapı (Dieulafoy lezyonu) izlendi. Kanayan lezyonun etrafına 1:10000’lik
adrenalin 4.5 cc olarak enjekte edildikten sonra 1 adet hemoklip atıldı. Kanamanın durduğu görüldü. Kanaması
tekrarlamayan hastanın kliniği stabilleştiğinde ülserlerinin çevresinden biyopsiler alındı, biyopsiler benign olarak
sonuçlandı. Kliniği toparlayan önce servise çıkarılan hasta yatışının 15. gününde şifa ile taburcu edildi. Dieulafoy
lezyonun etyolojisi açısından sorgulandığında hastanın dijitalizasyon, radyoterapi öykülerinin olmadığı öğrenildi.
Tartışma ve Sonuç: Dieulafoy lezyonu az rastlanan ancak iyi tanımlanmış bir akut gastrointestinal sistem kanama
nedenidir. Bu lezyon genelde midede (vakaların %70’inden fazlasında) yerleşmiş saptanırken, rektal yerleşim
vakaların %2’sinden azındadır. Endoskopik tedavi mortaliteyi belirgin azaltmıştır. Endoskopik mekanik yöntemler
(hemoklip; bant..) ile müdahale , adrenalin enjeksiyonuna kıyasla daha az rekürrens ile birliktedir. Hemoklip
yöntemi Dieulafoy tedavisinde güvenli ve etkili bir yöntemdir.
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Ülseratif kolit aktivite belirlemesinde ortalama trombosit hacmi ve kırmızı hücre dağılım genişliği fekal
kalprotektin kadar anlamı olabilir mi?
Sezgin Barutçu
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, ADIYAMAN
Amaç: Ülseratif kolit (ÜK) aktivasyonu değerlendirilmesinde birçok non-invasiv belirteç araştırılmış ve ideal olmasa
da fekal kalprotektin (FK) dışında kullanışlı bir biyokimyasal belirteç bulunamamıştır. Birçok güncel araştırma,
ÜK’te ortalama trombosit hacminin (MPV) azaldığı ve kırmızı hücre dağılım genişliğinin (RDW) arttığı saptanarak
kronik inflamatuar belirteçi olarak kabul edilmesine karşın hastalık aktivite artışında etkili bir marker olup
olamadığı tartışmalıdır. Bu çalışmadaki amacımız, aktif ÜK’te kronik inflamatuar belirteç kabul edilen MPV ve RDW
nin FK ile ilişkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Polikliniğimizde takipli ÜK hastaları aktif ve remisyonda olarak iki gruba ayrılıp yaş, cinsiyet,
mayo skoru, hemoglobin, lökosit, nötrofil, lenfosit, MPV, RDW, RDW/MPV, nötrofil/lenfosit, trombosit, albumin,
CRP, eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), ve FK düzeyleri retrospektif olarak karşılaştırılmış ve korelasyon varlığı
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya 20 (%45,5) aktif ve 24 (%55,5) remisyonda olan toplam 44 ÜK hastası alındı. Hastaların
büyük çoğunluğu sol kolon (%43,1) tutulum tipine sahipti. ÜK aktivasyonu olan hastalar kendi içerisinde
değerlendirildiğinde bunda da hastaların çoğunluğu (%35) sol kolon tipte ve mayo skoruna göre (%45) orta
şiddetteydi. FK değeri 200 µg/g üzerinde 21 (%47.7) hasta bulunuyordu. FK düzeyi ile ÜK lokalizasyonu ve klinik tipi
arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Aktif ve remisyondaki hastalar karşılaştırıldığında yaş, cinsiyet, hemoglobin,
lökosit, trombosit, nötrofil, lenfosit, nötrofil/lenfosit oranı, albumin ve ESR düzeyleri arasında anlamlı istatiksel
ilişki saptanmazken (p>0,05), MPV, RDW, RDW/MPV, CRP ve fekal kalprotektin arasında istatiksel anlamlı ilişki
saptandı (p<0,05, Tablo 1). Aktif ÜK olanlarda FK ile MPV, RDW, RDW/MPW arasında istatiksel anlamlı korelasyon
saptanmazken (p>0,05), aynı grupta CRP ile fekal kalprotektin arasında istatistiksel anlamlı pozitif korelasyon
saptandı (p=0,03, r=0.39).
Sonuç: MPV azalması, RDW ve RDW/MPV oranı artması ÜK aktivite göstergesi olabilir. Ancak bu değişiklikler hale
hazır ideale yakın bir aktivasyon belirteci olan FK ile korelasyon göstermemektedir.
Tablo 1: Aktif ve remisyondaki ÜK hastalarının demografik ve biyokimyasal parametrelerinin karşılaştırılması

Yaş (yıl)
Cinsiyet (kadın)
Hemoglobin (g/dL)
WBC (× 106/L)
Nötrofil (× 106/L)
Lenfosit (× 106/L)
Nötrofil/Lenfosit (× 106/L)
MPV (fL)
RDW (%)
RDW/MPV
Trombosit (× 109/L)
Albumin (g/dL)
C-Reaktif Protein (nmol/L)
ESR (mm/h)
Fekal Kalprotektin (µg/g)

Aktif ÜK Hastalığı

Remisyonda ÜK Hastalığı

n=20
37.6±12.65
8 (%40)
11.23±2.15
8730.23±4215,24
5400±1610
1589.33±815.4
3.84±3.52
8.47±1.28
16.46±3.53
1.75±0.44
348.43±117.15
3.8±0.62
3.8±1.56
26.40±16.33
356.15±183.6

n=24
41,2±13.8
11 (%45,8)
13.27±1.86
7425.45±3416.8
4385±1895
2219.10±760.23
2.65±1.58
10.15±1.12
13.84±2.30
1.42±0.27
292.318±91.68
4.14±0.31
0.8±0.53
21.84±22.45
44.46±35.7
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p
0.364
0.165
0.13
0.26
0.12
0.84
0.67
0.003
0.004
0.003
0.06
0.127
<0.001
0.153
<0.001
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Nonspesifik gastrointestinal şikayetleri olan ve 2 yıl sonra tanı konulan
ileoçekal tüberküloz: olgu sunumu
Ahmet Uyanıkoğlu, Atilla Çiftçi
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji
Giriş: Gastrointestinal tüberkülozun tipik bir semptom veya belirtisi olmayıp, nonspesifik abdominal semptomlar
vardır ve bunlar aylar veya yıllardan beri mevcut olabilir. En sık nonspesifik belirtiler karın ağrısı, kilo kaybı, ateş, gece
terlemesi, halsizlik, bulantı, iştahsızlık, kusma, distansiyon, kabızlık ve diaredir. İntestinal tüberküloz teşhisi konulan
genç kadın hasta sunulmuştur.
Olgu: Makattan kan gelmesi ve kronik ishali nedeniyle çekilen abdominal tomografide terminal ileit şüphesi olması
üzerine inflamatuar bağırsak hastalığı açısından değerlendirilmek üzere gastroenteroloji polikliniğine yönlendirilmiş 33
yaşında bayan hastanın yaklaşık 2 yıldır ara ara olan karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık, rektal kanama şikayeti olduğu
öğrenildi. Yaklaşık 2 yıl önce rektal kanama nedeniyle özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi yapılan hastaya
gastrit ve hemoroid olduğu söylenmiş. 2 ay önce bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, şikayetleri ile dış merkezde yatırılmış.
Özgeçmişinde kronik viral hepati B taşıyıcılığı ve hemoroid nedeniyle takipli olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde
boyu 162 cm, kilosu 52 kg olup, vücut kitle indeksi 19 kg/m2 idi, inspeksiyonda eksternal hemoroid vardı. Laboratuar
incelemede lökositoz ve sedimantasyon yüksekliği yoktu. HbsAg: pozitif, AntiHbs: negatif, HBeAg: negatif, AntiHBe:
pozitif, HBV-DNA:5,65x101 IU/ml, hemoglobin: 10 g/dl, hematokrit: %33.1, MCV:78 fl saptandı. Diğer laboratuar
bulguları normaldi. Abdominal ultrasonogrofisinde özellik yoktu. Kolonoskopisinde terminal ileum ağzında 1-2 cm’lik
alanda ülsere, hemorajik lezyon görüldü, biyopsiler alındı. Çekum tabanında terminal ilumda görülen lezyona benzer
karakterde, hemorajik, frajil, ülsere lezyon görüldü, biyopsi alındı. Çıkan kolon, hepatik fleksura, transvers kolon, splenik
fleksura, inen kolon, sigmoid kolon, rektum mukoza ve lümeni normal izlendi. Retrofleksiyonda anal kanalda 2. derece
internal hemoroid izlendi. Crohn?, intestinal tüberküloz?, açısından terminal ileum ve çekumdan biyopsiler patolojiye ve
tüberküloz kültürü ve real time PCR değerlendirme için mikrobiyolojiye gönderildi. M. tuberculosis PCR pozitif geldi.
6 hafta sonra raporlanan tüberküloz kültüründe üreme olmadı. Terminal ileum biyopsisi mikst tipte kronik inflamasyon
ve ülserasyon olarak raporlandı. Çekum biyopsisi granülomatöz inflamasyon ve ülser olarak raporlandı. Crohn ve
tüberküloz başta olmak üzere granülomatöz hastalıkların araştırılması önerildi. Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi olan
hastada ekstraintestinal pulmoner tüberküloz eşlik etme ihtimaline karşı göğüs hastalıklarına konsülte edildi. Pulmoner
tüberküloz bulgusu saptanmadı. Hastada ileoçekal tüberkoloz teşhisi konularak dörtlü antitüberküloz tedaviye izoniazid,
rifampisin, pirazinamid ve etambutol başlandı. Tedavinin ikinci haftasında hastanın şikayetlerinin gerilediği ve kilo aldığı
öğrenildi. Takiplerde tedavi süresi 9 aya uzatıldı, halen polikliniğimizden takip edilmektedir.
Sonuç: Gastrointestinal tüberküloz genellikle ileoçekal bölgeyi tutar. Gastrointestinal semptomlar nonspesifik olup
tanıda gecikmeye sebep olmaktadır. Bizim olgumuz yaklaşık 2 yıl boyunca tanı almamıştı. Hastada kilo kaybı, ateş, gece
terlemesi ve kronik ishal olması klinik olarak intestinal tüberkülozu düşündürmüştür. Kültür negatif gelmekle beraber
M. tuberculosis PCR pozitif gelen, kolonoskopik ve histopatolojik olarak intestinal tüberkülozla uyumlu gelen hastaya
intestinal tüberküloz teşhisi konularak 4’lü tedaviye başlanmış ve cevap alınmıştır. Kronik ishal, kilo kaybı, gece terlemsi
olan hastalarda ileoçekal tüberküloz akla gelmelidir, bu hastalarda patolojik inceleme yanında real time PCR ve kültür
ihmal edilmemelidir.
Anahtar kelimeler: İntestinal tüberküloz, granülom, ileit, tbc, PCR
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İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROM’LU HASTALARDA HASTALIĞIN
ŞİDDETİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yusuf Kayar
S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları bölümü, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği,
Van, Turkiye.
ÖZET
Amaç: İrritabl bağırsak sendromu (İBS) en yaygın fonksiyonel gastrointestinal hastalık olarak global bir
sorun olmaya devam etmektedir. İBS yaşamı tehdit eden bir durum değildir, ancak İBS’si olan insanlar eğitim,
sosyal ve mesleki başarılarını etkileyebilecek düşük bir yaşam kalitesine sahiptir. Devamsızlık, iş günü
kaybı, maluliyet açısından oluşan dolaylı maliyetler, doğrudan maliyet olarak tahmin edilen parasal rakamı
iki katına çıkarmaktadır. Dünya genelinde yapılan birçok çalışmada İBS hastalarında yaşam kalitesinin
diğer kronik hastalıklara göre anlamlı olarak daha düşük olduğu gösterilmiştir. Ayrıca İBS hastalığının
şiddeti ile yaşam kalitesi arasında analiz yapan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak Türkiye›de Roma
IV tanı kriterleri kullanılarak tanı konulan İBS hastalarında hastalık şiddeti ile yaşam kalitesini analiz eden
çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, çalışmamız, İBS hastalarında hastalığın şiddeti ile yaşam kalitesi
arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntemler: Hastanemiz gastroenteroloji polikliniğine başvuran ve takip edilen 18-65 yaş aralığında
100 irritabl barsak sendromlu hasta dahil edildi. Hastalar gastroenterolog muayenesinden sonra hastanemiz
psikiyatri polikliniği somatoform bozukluklar biriminde değerlendirildi. İrritabl barsak sendromu Roma IV
kriterlerine (şikayetlerin hastalık tanısından en az altı ay önce başlaması, geçen üç ay boyunca haftanın en
az bir gününde meydana gelen karın ağrısı veya geçen üç ay boyunca haftanın en az bir gününde meydana
gelen karında rahatsızlık hissi ile birlikte defekasyon ile rahatlama, defekasyon sıklığında değişiklik, gayta
şeklinde değişiklik bulgularından en az iki bulgunun eşlik etmesi) göre konuldu. Hastalığın şiddeti Irritabl
Bowel Syndrome Score Questionnaire kullanılarak hafif orta ve ciddi olmak üzere üç grup oluşturuldu.
Hastalar daha sonra hastanemiz psikiyatri polikliniği somatoform bozukluklar birimine yönlendirildi.
Burada psikiyatrist tarafından yapılan psikiyatrik görüşme ve muayeneden sonra psikologlar tarafından
SF-36 anketi verilerek doldurmaları istendi. SF-36 anketi ile; fiziksel işlevsellik, fiziksel rol, ağrı, genel
sağlık algısı, vitalite, sosyal işlevsellik, emosyonel rol ve mental sağlık olmak üzere sekiz parametre ayrı
ayrı değerlendirildi. İBS hastalarında hastalığın şiddeti ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya % 68’i (n=68) kadın, %32’si (n=32) erkek toplam 100 olgu ile yapılmıştır. İBS
grubunda yaş ortalaması 34,9±11,43 (range 18-65) idi. Yapılan değerlendirmede; İBS şiddeti arttıkça
fiziksel fonksiyon puanlarının düştüğü gözlendi (p=0.002; p<0.01). Ciddi İBS görülen olguların fiziksel
fonksiyon puanı, hafif ve orta İBS gruplarından anlamlı düzeyde düşük bulundu (p=0.001; p=0.007;
p<0.01). İBS şiddeti arttıkça fiziksel rol güçlüğü puanlarının düştüğü gözlendi (p=0,026; p<0,05). İBS
şiddeti hafif olan olgularda fiziksel rol güçlüğü puanı ciddi IBS grubundan anlamlı düzeyde yüksek bulundu
(p=0.005; p<0.01). Diğerleri arasında anlamlı fark izlenmedi. Ciddi İBS görülen olguların ağrı puanı, hafif
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ve orta İBS gruplarından anlamlı düzeyde düşük bulundu (p=0.001; p=0.004; p<0.01). İBS şiddeti hafif
olan olgularda genel sağlık puanı orta ve ciddi İBS görülen olgulardan anlamlı düzeyde yüksek bulundu
(p=0.022; p=0.027; p<0.05). İBS şiddeti hafif olan olgularda vitalite puanı ciddi İBS olgularından anlamlı
düzeyde yüksek bulundu (p=0.005; p<0.01). İBS şiddeti hafif olan olgularda sosyal fonksiyon puanı ciddi
İBS olgularından anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0.005; p<0.01). İBS şiddetlerine göre emosyonel
fonksiyon puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). İBS şiddeti hafif olan
olgularda mental sağlık puanı ciddi İBS olgularından anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0.023; p<0.05).
Diğer gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (Tablo 1, Figür 1).
Sonuç: İBS hastalarında hastalık şiddeti ile kötü yaşam kalitesi arasında anlamlı korelasyon olduğu gösterildi.
Bu nedenle hastalığın kontrol altına alınabilmesi ve optimum tedavi sağlanabilmesi için semptomların
giderilmesine yönelik tedavilerle birlikte psikolog ve psikiyatristlerden oluşan bir ekip tarafından hastaların
takip edilmesi ve destek tedavilerinin verilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: İrritabl bağırsak sendromu, Hastalık şiddeti, Yaşam kalitesi.

Tablo 1: İBS Şiddetlerinin SF-36 yaşam kalitesi ölçeğine göre değerlendirilmesi
SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği
Hafif İBS
(n=32)

Orta İBS

IBS Şiddeti
Ciddi İBS

(n=45)

(n=23)

p

Fiziksel
Fonksiyon

Ort±SD

78,78±22,51

71,56±27,52

53,35±30,01

Min-Max(Medyan)

20-100 (85)

5-100 (80)

2-100 (65)

Fiziksel Rol
Güçlüğü

Ort±SD

61,56±37,01

49,60±39,10

33,78±35,53

Min-Max (Medyan)

0-100 (70)

0-100 (50)

0-100 (20)

Ort±SD

54,94±21,03

47,47±19,35

31,39±15,35

Min-Max (Medyan)

10-100 (52)

0-84 (51)

0-62 (31)

Ort±SD

56,34±25,69

42,78±20,88

40,78±16,54

Min-Max (Medyan)

5-100 (52,5)

5-92 (45)

10-82 (42)

Ort±SD

53,66±25,71

42,11±22,09

33,04±23,34

Min-Max (Medyan)

10-100 (56)

0-80 (45)

0-80 (25)

Sosyal
Fonsksiyon

Ort±SD

69,41±28,53

57,30±27,7

44,61±28,14

Min-Max (Medyan)

20-100 (78,5) 0-100 (60)

0-100 (42)

Emosyonel
Fonksiyon

Ort±SD

56,07±34,71

50,11±37,91

43,06±40,01

Min-Max (Medyan)

0-100 (66)

0-100 (60)

0-100 (33,3)

Ağrı
Genel Sağlık
Vilalite
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0,002**

bb

0,026*

bb

0,001*

aa

0,011*

aa

0,007**

aa

0,014*

bb

0,478

bb

Mental Sağlık

Ort±SD

61,75±22,50

51,53±20,68

45,52±24,18

Min-Max (Medyan)

16-100 (63)

0-88 (56)

8-84 (44)

One-Way ANOVA Test

aa

Kruskal-Wallis Test		

bb

0,023*

aa

**p<0,01

Figür 1: İBS Şiddetine Göre SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Alt Boyutlarının Dağılımı
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KARACİĞER KİST
HİDATİĞİ: CERRAHİ PROSEDÜRÜN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
D.Ö.Ü Mehmet Burak Dal
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Giriş: Kist hidatik ekinokok
türleri ile oluşan bir zoonotik hastalıktır. Hastalığın kliniği organ tutulumu, kistin büyüklüğü, genişleyen kist ile
komşu organlar arasındaki etkileşim ile ilgili olarak değişmekte olup tedavisi cerrahıdır. Bu çalışmada cerrahi tedavi
uyguladığımız kist hidatik başkalarındaki sonuçları değerlenirdirildi.

Gereç ve Yöntem: 2014 ile 2019 tarihleri arasında 61 hastaya kist hidatik nedeniyle cerrahi uygulandı.Cerrahiden
önce hastalar radyolojik olarak Gharbi sınıflamasına göre değerlendirildi. Ameliyat öncesi 3 hafta ameliyat sonrası 3
ay albendazol tedavisi almış hastalar çalışmaya dahil edildi. Standart aseptik prosedür eşliğinde yapılan laparotomi
ile total/parsiyel kistektomi, unroofing ve/veya omentoplasti teknikleri hasta ve kistin durumuna göre belirlendi.

SONUÇLAR: Hastaların 28’i(%46) erkek 33’ü(%54) bayandı. Kistlerin çoğu sağ lob yerleşimli (%70), 3 hastada
her iki lobdada kist bulunmaktaydı.Ortalama kist boyutu 7.88 ile 2.67 arasındaydı. Kist boyutu 4.45 cm üzerinde olan
2 hastalarda nüks görüldü. 3 hastada ameliyat esnasında kistin safra yolu iştiraki olduğu tespit edildi. 3 hastada postop dönemde bilier fistül izlendi. 3 hastada nüks görüldü. Hastanede yatış süresi ortalama 5 - 3 gün arasındaydı.
TARTIŞMA:

Karaciğer hidatik kisti için cerrahi halen altın standarttır. Hastanın tercihi, yaşı, gebelik durumu
ve eşlik eden hastalıklar bu tedavi seçeneklerinde göz önünde bulundurmamız gereken etmenlerdir. Bizim bu
çalışmamızda karaciğer kist hidatiği için cerrahinin altın standart olduğu ve sonuçlarımızın literatürden farklı
olmadığı görülmüştür.
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‘’Hepatosellüler Karsinom (HHC) Sınıflandırma Sistemlerinin Mortalite
ile Olan İlişkisi’’
Ramazan DERTLİ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji BD

Giriş:
Hepatosellüler karsinom(HCC) dünyada en sık görülen kanserler arasında 5. sıradadır. Kanserle
ilişkili ölüm nedeni olarak beşinci yılda yanlızca %15 hayatta kalma oranı ile en mortal kanserler arasında
3. sıradadır. Barcelona Clinic Liver Cancer(BCLC), Okuda evreleme sistemi ve Milan kriterleri hastaların
tedavisinin düzenlenmesi ve takibi için değerli sınıflandırma sistemleridir.
Biz bu çalışmada kliniğimizde takip ettiğimiz HCC’si olan hastaları BCLC, okuda sınıflama sistemi ve
milan kriterlerine göre 1 yıllık sağ kalımlarını değerlendirmeyi planladık.
Materyal-metod:
Çalışmaya 105 siroz zemininde HCC gelişmiş hasta dahil edildi. Tüm hastalar 1 yıl boyunca takip
edildi. HCC hastalarının başvuru anında evrelendirilmesi için BCLC, Okuda evreleme sistemi ve Milan
kriterleri kullanıldı.
Sonuçlar:
Çalışmaya toplam 105 hasta alındı ve tüm hastaların ortalama yaşları 62.1 ± 10.0 idi. Hastaları
77›si(%73.3) erkek idi. Hastaların ortalama meld skoru 12.8± 6.13 olup toplam tümör çapı 72.9±
55.20 idi. Hastalar başvuru sırasında BCLC, OKUDA, Milan Kriterleri ve Child sınıflandırmasına göre
gruplandırıldı ve hastaların bu sınıflandırmalara göre özellikleri tablo-1 de gösterilmiştir. Hastaların
etyolojiye göre dağılımları 67’si (%63.8) HBV, 14’ü (%13.2) HCV, 20’si (%19) kriptojenik ve 4 (%4) hasta
ise diğer şeklinde olduğu görüldü. Hastaların 46’sına (%43.8) RF, 12’sine (%11.4) kemoembolisazyon
ve kemoterapi, 11 (%10.5) hastaya çeşitli diğer tedaviler verildiği ve 36 (%34.3) hastanın ise ileri evre
olması nedeniyle yada hastanın tedavi almak istememesi nedeniyle tedavi almadığı görüldü. Hastaların
başvuru anından itibaren 1 yıllık sağ kalımları BCLC (Log Rank(Mantel-Cox), Chi-square:71.052, p<0.001)
(Şekil-1), OKUDA (Log Rank(Mantel-Cox), Chi-square:65.537 p<0.001) (Şekil-2) ve Milan kriterlerine (Log
Rank(Mantel-Cox), Chi-square:38.491, p<0.001) (Şekil-3) göre ayrı ayrı hesaplandı.
Tartışma:
HCC teşhis edildiğinde yaklaşık %66’sı ileri evre olup çeşitli tedavi yöntemlerine rağmen 5 yıllık
sağkalım oldukça düşüktür. BCLC, Okuda sınıflama sistemi ve Milan kriterleri uygun tedavi seçimi ve takip
açısından oldukça değerlidir.
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Tablo-1 Hastaların Başvuru Anındaki Sınıflandırmaları:
Tüm Hastalar
(n = 105)
BCLC

EVRE 0

14(%13.3)

Evre A

24(%22.9)

Evre B

20(%19)

Evre C

27(%25.7)

Evre D

20(%19)

OKUDA SINIFLAMASI

Evre 1

34(%32.4)

Evre 2

44(%41.9)

Evre 3

27(%25.7)

MİLAN KRİTERLERİ

Milan İçi

49(%46.7)

Milan Dışı

56(%53.3)

CHİLD SINIFLAMASI

A

33(%31.4)

B

47(%44.8)

C

25(%23.8)
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Şekil-1: Hastaların BCLC göre 1 yıllık sağ kalım analizini göstere Kaplan-Meier Eğrisi:

Şekil-2: Hastaların OKUDA Sınıflamasına göre 1 yıllık sağ kalım analizini göstere Kaplan-Meier Eğrisi:
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Şekil-2: Hastaların Milan Kriterlerine göre 1 yıllık sağ kalım analizini gösteren Kaplan-Meier Eğrisi:
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Kronik Fasciola Hepatika: klinik laboratuar ve demografik özellikleri
Nurettin TUNÇ1
1- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır
Özet
Giriş: Fasciola Hepatica (FH) salyangozların arakonakçı olduğu koyun, keçi ve sığır gibi hayvanlarda yaygın
olarak görülür. Kontamine su teresinin, yeşil sebzelerin yenilmesi veya suların içilmesi ile bulaşabilen yaprak
solucanlar ailesinden bir parazittir. Fasciola hepatica kurtcuğu duodenumdan önce periton boşluğuna, oradan da
karaciğer kapsülüne ulaşır. Karaciğer kapsülünü delen kurtcuk safra yollarına ulaşır. Safra yollarına ulaştıktan sonra
helmint 3 ay içinde gelişerek erişkin hale gelir. Enfeksiyonun hepatik invazyon dönemini kapsayan akut faz ve safra
yollarında parazitin bulunduğu kronik dönem olmak üzere iki klinik fazı mevcuttur.
Dünya’da tahminen 17 milyon kişi bu tropikal hastalık ile enfektedir ve endemik bölgelerde yaşayan yaklaşık
180 milyon kişi enfeksiyon riski altındadır. Bu enfestasyonun sık görüldüğü yerler; Afrika, Batı Avrupa ve Latin
Amerika’dır.
Akut hepatik fazda serolojik ve radyolojik yöntemler; Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik
rezonans tanıda yararlı olmakla birlikte biliyer fazda ise endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi tanı ve tedavide
en önemli yöntemdir.
Amaç: bu çalışmada amaç kronik FH enfestasyonu demografik, laboratuar ve klinik özelliklerini saptamaktır.
Gereç ve yöntem: Diyarbakır gazi yaşargil EAH gastroenteroloji endoskopi ünitesinde ERCP yapılarak FH
tanısı alan hastaların yaş, cinsiyet, yaşadığı yer (kent, kırsal) gibi demografik verileri, başvuru sırasında klinik bulguları
retrospektif olarak hastane bilgi işlem sisteminden sorgulandı. Vakaların lökosit, hemoglobin, hematokrit, platelet,
euzinofil (Eus yüzdesi: %5 üzeri ve sayısı: 500 u/l olması yüksek olarak kabul adildi), üre, kreatinin, AST, ALT, GGT, ALP,
Total/direk bilirubin, CRP gibi laboratuar verileri sorgulandı.
Bulgular: Çalışmaya ERCP yapılıp FH tanısı konulan 4’ü (%80) kadın 1’i (%20) erkek toplam 5 hasta dahil
edildi. Vakaların yaş ortalamaları 43,6 (min-max: 32-57) idi. 3’ü (%60) kırsal 2’si (%40) kent yerleşimli idi. Euzinofili
yüksekliği (%5 ten yüksek) vakaların 3’ünde (%60) saptandı.
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Kronik FH(n)

Hb (gr/dl)

Ort (min-max)
12,8 (11,7-13,4)

Lökosit (x103/uL)

7,9 (5,2-12,3)

Platelet (x103/uL)

230 (166-306)

Eusinofil (x103/uL)

8,74 (0,4-17,6)

ALT (U/L)

162 (20-701)

AST (U/L)

126 (12-537)

GGT (U/L)

114 (14-444)

ALP (U/L)

107 (72-179)

Total bilirubin (mg/dl)

1,14 (0,13-3,9)

CRP(mg/l)

12,4 (0,6-35)

Albümin

4,0 (3,8-4,3)

Tablo1: Hastaların laboratuar özellikleri
n (%)
Cinsiyet

Kadın/Erkek

4/1 (80/20)

Yerleşim

Köy/Kent

3/2 (60/40)

Alt

Yüksek/normal

3/2 (60/40)

Ast

Yüksek/normal

4/1 (80/20)

GGT

Yüksek

3/2 (60/40)

ALP

Yüksek/normal

3/2 (60/40)

T.bil

Yüksek/ normal

4/1 (80/20)

D.bil

Yüksek/ normal

4/1 (80/20)

Eusinofil (%5)

Yüksek/ normal

3/2 (60/40)

Tablo 2: vakaların demografik ve laboratuar özellikleri
Sonuç: Kadın cinsiyet, kolestatik karaciğer enzim artışı ile birlikte euzinofili olması durumunda Fasciola
Hepatika kronik enfestasyonu düşünülmeli ve buna yönelik tanı ve tedavi planlanmalıdır.
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SS34

Karaciğer Lezyonlarında;
Ultrasonografi Kılavuzluğuyla
Koaksiyal Sistem Kesici Uçlu İğne Biyopsileri
ALİ ÇAM
Hatay MKU, Tıp Fakültesi Radyoloji ABD

Amaç

Radyolojik görüntüleme yöntemleri KC’nin çok küçük lezyonlarını saptayabiliriz. Radyolojik bulgular ve laboratuvar verileriyle yüksek oranda doğru ön tanıya ulaşılabiliriz. Ancak kesin tanı konması ve tedavi şekli için sıklıkla histopatolojik değerlendirme gerekir.Amacımız KC lezyonlarında,US
kılavuzluğu ile koaksiyal sistem kesici uçlu iğne biyopsilerinin tanısal yeterliliği ve komplikasyonların değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem

Ocak2015-Aralık2018 arasında malignansi ön tanısı ile KC lezyonuna US kılavuzluğunda biyopsi
yapılan 141hasta retrospektif değerlendirildi.İşlem öncesi koagülasyon parametrelerinde bozukluk olanlara parametreler düzeltildikten, antiagregan ilaç kullananlara ise ilaç 5 gün kesildikten
sonra işlem yapıldı. Assiti olan hastaların biyopsi öncesinde assitleri boşaltıldı.6 saatlik açlık süresinden sonra,sterilizasyon sağlanarak KC kapsülü dahil lokal anestezi uygulandı. Giriş için cilde bistüri ile delik açıldı. US kılavuzluğunda 17G koaksiyal iğne lezyon sınırına ilerletildi ve 18G
kesici uçlu iğne koaksiyal iğne içerisinden geçirilerek lezyondan iki materyal alındı. Sonrasında
hastaların sağ dekubit pozisyonda 4saat vital bulguları takip edildi.

Bulgular

Hastaların 91i E, 50si K olup yaş ortalamarı 47(24-89)idi. Lezyonların ortalama boyutu boyutu 36x54mm(8x9mm-130x142mm) idi. 98i sağ lob,43ü sol lob yerleşimliydi.2 lezyon materyalin
nekrotik olması sebebiyle tanı alamadı.139unda tanı konulabilmiş olup tanı konma oranı %98dir.
Lezyonların 47si KC’nin primer malignitesiydi (33HCC,14 Kolanjioselüler ca). Diğer 87 malign
lezyon metastatik olup 73ü epitelyal hücreli tm (37 GIS,18 Meme,15 Nöroendokrin tm,13 Pankreatikobiliyer), 9u mezenkimal tm, 5i ise Lenfoma kaynaklı idi.Geriye kalan 5 lezyon ise benign olup
2si FNH,3ü hemanjiom idi. 13 hastada analjezik kullanımı gerektirecek ağrı olmuş olup,takipte
hiçbirinin vital bulgularında bozulma ve major koplikasyon izlenmedi.

Sonuç

KC biyopsilerinde kılavuz olarak US kullanılmasında ucuz ve kolay uygulanabilir olması, X ışını
içermemesi, real time inceleme olması tercih sebepleridir.KC lezyonlarında kesici uçlu iğne biyopsilerinin tanısal yeterliliği İİAB’ye göre yüksek olduğundan kesici uçlu iğneler tercih edilmektedir.
KC biyopsilerinde en sık komplikasyon ağrı olup minor komplikasyonlar %3-5 oranındadır. Major
komplikasyon olarak transfüzyon gerektiren kanama en sık olup %0.2 oranındadır. İğne çapı ve
girim sayısının kanama riskini arttırdığı bilinmektedir.Histopatolojik tanı doğruluğu,materyal yeterliliği ile direkt ilişkilidir. İşlem risklerinden ötürü materyal yeterliliği önemlidir. Biz çalışmamızda;
komplikasyon risklerini azaltmak ve materyal yeterliliğini sağlamak için tek girimde birden fazla
örnek almamıza imkan sağlayan koaksiyal sistem, kesici uçlu iğne biyopsisi yaptık.Hiçbir hastamızda major komplikasyon görülmez iken tanısal yeterliliğimiz %98 olmuştur.
Sonuç olarak; KC lezyonlarında,US kılavuzluğunda koaksiyal sistem kesici uçlu iğne biyopsileri,
kolay uygulanabilen,komplikasyon oranı düşük ve tanısal yeterliliği yüksek bir yöntemdir.
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SS36

Tanı öncesi kan bağışı öyküsüne göre Kronik Hepatit B’li hastaların
değerlendirilmesi
Sezgin Vatansever1, Zehra Betül Paköz2, Süleyman Günay1
1

Uz. Dr, KatipÇelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji kliniği, İzmir
Uz. Dr, TepecikEğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji kliniği, İzmir

2

Amaç
Hepatit B virüsü özellikle endemik bölgelerde oldukça erken yaşlarda enfeksiyona neden olmaktadır. Prenatal
geçişte kronik enfeksiyon riski %90 üzerinde iken, erişkinlerde bu oran %1-5’e gerilemektedir (1). Erişkinlerde
enfeksiyon genellikle akut semptomlatik bir enfeksiyonla karakterizedir ve birkaç ay içinde semptomlar geriler,
HBsAg kaybolur. Erken yaşlarda alınan hepatit B virüsü ise immun-toleran, immün-aktif, immün-kontrol ve
reaktivasyon fazlarından geçerek, siroz ve HCC gibi risklerin artmasına neden olmaktadır (2). Bu nedenle hastalığın
hangi yaşlarda başladığının prognoz üzerinde önemli bir etkisi mevcuttur. Biz bu çalışmamızda tanı öncesi kan
bağışı yapan kronik hepatit B hastalarının demografik, laboratuvar ve biyopsi özelliklerini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç-yöntem:
Çalışmaya, 1996-2018 yılları arasında polikliniğimizde kronik viral hepatit B tanısı alan ve tanı öncesi kan donörü
olup olmadığı sorulan993 hasta alındı.
Bulgular:
Çalışmaya alınan hastalar tanı öncesi kan bağışı yapanlar ve yapmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Toplam 993
hastanın 206’sı (%20,7)daha önce kan verenler ve 787’si (%79,3) tanı öncesi kan vermeyen hastalardan oluşuyordu.
Erkek hasta sayısı 579 (%58,3) ve kadın hasta sayısı 414 (%41,7) saptandı. Hastaların demografik ve laboratuvar
özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1: hastaların demografik ve laboratuvar özellikleri
Tanı öncesi kan
bağışında bulunan
hastalar (n=206)

Tanı öncesi kan
bağışında bulunmayan
hastalar (n=787)

p

Cinsiyet (E/K)

180/26

399/388

0.0001

Yaş (median)

53,6

49,1

0.0001

Tanı yaşı

42,3

36,9

0.0001

Tedavi alan hastalar

96 (%46,6)

349 (%44,3)

0.582

Anti-delta pozitifliği

7 (%3,5)

46 (%6)

0.170

HBe-Ag pozitifliği

20 (%9,8)

90 (%11,5)

0.535

Anti-HBe pozitifliği

182 (%90,5)

693 (%89,3)

0.698

Log HBV-DNA

5,03

4,68

0.046

Kan bağışı yapanlar ve yapmayanlar arasında HAİ ve fibrozis benzer bulunmuştur (sırasıyla p=0.403, p=0.197). S
serokonversiyonu kan bağışı yapan hastalarda anlamlı olarak daha fazla saptanmıştır (p=0.009, OR:2.2;CI 95%;1.213.86)
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B

SE

Wald Sig.

Log HBV-DNA
-,132
,074
Kan bağışı yapmak ,850
,314
Yaş
,015
,012
Tedavi
-,832
,321
Cox regresyon multiavrite analizi

,076
,007
,233
,010

95.0% CI forExp(B)
Upper
,877 ,758 1,014
2,339 1,264 4,328
1,015 ,991 1,040
,435 ,232 ,817

Log-rank p=0.009, OR:2.2;CI 95%;1.21-3.86)
Sonuç:
Çalışmamızda kan donörü olan hastalarda yaş ve tanı yaşı anlamlı olarak fazla bulunmuştur. Bu hastalar kronik
hepatit B tanısını daha ileri evrede almaktadır. Kan bağışı yapan grupta erkek cinsiyet anlamlı olarak daha fazladır.
Özellikle erkeklerin kan donörü olduğu göz önüne alındığında bu beklenen bir sonuçtur. Hastaların biyopsi
özellikleri, Anti-Delta pozitifliği, HBeAg ve Anti-Hbe durumları benzer bulunmuştur. Tedavi alma oranı her iki grupta
benzerdir.
Tanı konulmadan önce kan bağışı yapmış olmak, başka birdeyişle erişkin yaşta HBV ile enfekte olmak
HBsAgklirensiaçısnda bağımsız bir prediktördür (p=0.007;OR=2.3;CI %95; 1.26-4.33).
Kan donörü olan kişilerde kronik hepatit b tanısı daha ileri yaşlara konulmaktadır. Kan bağışı yapanlarda hepatit b
taraması yapılmaktadır. Bağış sırasında hepatit b saptanmayan bu hastaların hastalığı daha ileri yaşlarda aldığını
düşünmekteyiz. Bu nedenle kan bağışları, hepatit B saptanması açısından ülkemizde halen önemini korumaktadır.
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SS37 (P1)

İnflamatuvar barsak hastalarında Adalimumab etkinliği
Fehmi Ateş1,Osman Özdoğan1, Serkan Yaraş1, Enver Üçbilek1, Engin Altıntaş1, Orhan Sezgin1
1

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği

Amaç: Adalimumab, konvansiyonel tedavilere yanıt alınamayan veya bu tedavileri tolere edemeyen,
şiddetli inflamatuvar barsak hastalağı olan hastaların tedavisinde önemli yer tutan bir Anti-TNF ilaçtır. Biz
bu çalışmada Adalimumab tedavisi verdiğimiz Crohn (CH) ve Ülseratif Kolit (ÜK) hastalarımızdaki tedavi
etkinliğini saptamayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: CH veya ÜK hastalarında konvansiyonel tedavilerle hastalık kontrolünün başarısız
olması veya İnfliximab tedavisi ile hastalığın kontrol edilememesi nedeniyle Adalimumab başlanan tüm
inflamatuvar barsak hastaları çalışmaya alındı. Tedavinin 8. ve 12. haftalarındaki yanıt ve remisyon; Crohn
Hastalığı Aktivite İndeksi (CHAİ) ve Kolit Aktivite İndeksi (KAİ) ile belirlendi. Adalimumab tüm hastalara 0.
haftada 160 mg, 2. Haftada 80 mg ve sonra, her iki haftada bir 40 mg subkutan uygulandı. 8 haftada kısmi
yanıt alınan hastalar haftalık adalimumab tedavisi bakımından değerlendirildi.
Bulgular: Adalimumab tedavisi başlangıcında 15 CH hastasının %80 (12/15) ‘inde aktif lüminal hastalık
ve %33.3 (5/15)’ünde fistül mevcuttu. Aktif luminal CH’da tedavinin 8. ve 12. haftalarındaki pozitif yanıt
sırasıyla %75 ve % 83.3 iken, 8. ve 12. haftalardaki remisyon oranları sırasıyla,%50 ve%66.7 idi. Fistülizan
CH’nın ise %80’i tedaviye olumlu yanıt verdi ve % 60’ında 12. haftada remisyona ulaşıldı. İnfliximab
tedavisine yanıtı kaybolmuş 4 CH olgusunun %75’inde adalimumab tedavisine olumlu yanıt alındı ve 12.
haftada %50’sinde remisyona ulaşıldı. Adalimumab tedavisi verilen 10 ÜK hastasının tedavinin 8. ve 12.
haftalarındaki pozitif yanıt oranları sırasıyla %30 ve %50 iken, 8. ve 12. haftalardaki remisyon oranları
sırasıyla,%10 ve %20 idi.
Sonuç: Adalimumab aktif luminal ve fistülizan CH’ında daha başarılı olmakla birlikte, konvansiyonel
tedavilerle hastalık kontrolünün sağlanamadığı tüm şiddetli inflamatuvar barsak hastalıklarında
kullanılabilecek etkin bir tedavi seçeneğidir.
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SS38 (P2)

Can Budesonide be a new standard of remission maintenance therapy for
non-cirrhotic patients with AIH?
Fehmi Ates1, Serkan Yaras1, Osman Ozdogan1, Enver Ucbilek1, Engin Altintas1, Orhan Sezgin1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

1

BACKGROUND & AIMS: The initial treatment of choice for autoimmune hepatitis (AIH) is prednisone
alone or with azathioprine. A significant number of patients with AIH develop steroid-specific side effects
or require doses of steroids that are unacceptable for long-term treatment. We investigated the efficacy
and safety of budesonide as an alternative steroid maintenance therapy for patients which were previously
treated with prednisolone remission induction therapy.
METHODS: We performed a retrospective analysis of data from 36 patients (30 female) with non-cirrhotic
AIH who were treated initially with prednisolone but then switched to budesonide, conducted at two
centers in Turkey from 2009 through November 2017. Patients were evaluated after 6 months, 12 months,
24 months, 36 months, and at the last follow-up evaluation; response to treatment with budesonide was
assessed based on normal serum levels of aminotransferases and IgG (biochemical response).
RESULTS: Twenty patients were switched to budesonide therapy because of prednisolone-induced side
effects and 16 patients were switched because of prednisolone dependency. Completely, a biochemical
response was detected in 58% of patients after 6 months of budesonide treatment, in 75% after 12 months,
and in 72% after 24 months. At the last follow-up evaluation (mean time, 60 mo) 12 patients (33%) were still
receiving budesonide treatment. Six patients (17%) had stopped budesonide therapy because of insufficient
response to budesonide or its side effects. Nine patients with osteopenia at the beginning of budesonide
treatment were followed up and evaluated by dual-energy X-ray absorptiometry. After a median of 24
months of budesonide treatment, bone mineral density had improved in 5 patients, remained stable in 4
patients.
CONCLUSIONS: Oral budesonide, in combination with azathioprine, can effectively maintain remission
in patients with non-cirrhotic AIH, with a low rate of steroid-specific side effects. The combination of
budesonide with azathioprine may therefore become a new standard of remission maintenance therapy for
non-cirrhotic patients with AIH.
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AKTİF ÜLSERATİF KOLİT SEYRİNDE KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİNİN
NADİR BİR NEDENİ: BUDD-CHİARİ SENDROMU
Dr. Zeynal DOĞAN, Dr. Sezgin Barutçu
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Adıyaman
36 yaşında erkek hasta yaklaşık üç aydır devam eden ve son bir haftadır artan karın ağrısı, günde 45 defayı bulan sulu dışkılama, rektal kanama ve kilo kaybı şikayeti ile gastroenteroloji
polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede derin palpasyonla karında hassasiyet izlendi. Vücut
kitle indeksi 19,5 kg/m2 olarak hesaplandı. Hasta inflamatuvar barsak hastalığı ön tanısı ile servise
yatırıldı. Yapılan tetkiklerinde, ADBG;gaz dışında normal, gayta incelemsinde; mikroorganizma
izlenmedi. Hemogramda demir eksikliği anemisi, hafif lökositoz izlendi. CRP 7 mg/dL olarak
saptandı. Biyokimyada özellik izlenmedi. Kolonoskopide ekstensif aktif ülseratif kolit (ÜK) ile
uyumlu bulgular (EAI:10) izlendi. Kolonoskopik biopsi örneklerinin patolojik incelemesi aktif ÜK
ile uyumlu bulgular olarak raporlandı. Hepatit markırları (HbsAG, Anti-HBsAg, Anti-HBc IgG,
Anti-HCV, Anti-HİV) negatif olan hastaya mesalazin 500 mg 4x2/gün, mesalazin rektal lavman
4gr/gün, prednizolon 40 mg/gün oral-3 ay içinde doz azaltılarak kesilecek şekilde, ve Azatiopürin
50 mg 1x1/gün daha sonra hemogram sonucuna göre doz arttırılacak şekilde başlandı. Bir hafta
sonra şikayetleri azalan hasta medikal tedavi ve önerilerle 3 hafta sonra kontrole gelmek üzere
taburcu edildi. Taburculukdan 6 hafta sonra sonra kontrole gelen hastada yapılan tetkiklerinde
transaminazlarda (AST: 138 ve ALT:145) yaklaşık 3,5 kat yükseklik, ALP ve GGT de ılımlı artış,
total bilirubin: 1.9 mg/dL, direkt bilirubin 1.2 mg/dL olarak görüldü. Karın ağrısı şikayeti olup,
ishal ve rektal kanama şikayetleri yoktu. Herbal ilaç, NSAID veya farklı ilaç öyküsü olmayan
hastanın mevcut karaciğer enzim yüksekliği Azatiopürine bağlı olabileceği düşünülerek kesildi. Bir
ay sonra tekrar kontrole gelen hastada karaciğer enzim yüksekliğinin devam ettiği, gerileme
olmadığı izlendi. Bunun üzerine hastaya yapılan üst batın ultrasonografide hafif hepatomegali,
parankimde heterojenite artışı izlenmiş olup renkli doopler incelemede hepatik venlerde ters akım?
olarak raporlandı. Budd-Chiari ön tanısı ile istenen CT-anjio da hepatik venlerin dolmadığı izlendi
olarak raporlandı. Ülseratif kolit tedavisine tekrar Azatiopürin 2x50 mg eklenerek hastaya düşük
molekül ağırlıklı heparin ve warfarin başlandı. Heparin kesilerek INR 2-3 arasında olacak şekilde
warfarine devam edildi. Bir ay sonra bakılan biyokimya tetkiklerinde transaminazlar normal
değerlerde izlendi. Budd-Chiari etyolojisi için pro-trombotik nedenler açısından tetkik edilen
hastada prokoagülan hastalık veya vaskülitik hastalık saptanmadı. Ülseratif kolit ve antikoagulan
tedavi ile takipte olan hastaya antikoagülan tedavinin altınca ayında kontrol CT- anjio çekilmesi
planlandı.
Budd -Chiari sendromu etyolojisinde her ne kadar prokoagulan durumlar daha fazla rol oynasa da
Behçet Hastalığı gibi sistemik vasküler hastalık durumları ile inflamatuvar bağırsak hastalıkları gibi
inflamatuvar süreçler de rol oynayabilir. Sonuç olarak inflamatuvar barsak hastalığı nedeni ile
Azatiopürin başlanan hastalarda karaciğer enzim yüksekliği nedenleri arasında Budd-Chiari gibi
karaciğerin vasküler hastalılarının da ayırıcı tanıda düşünülmesinde fayda vardır.
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KRONİK HEPATİT HASTALARINDA ULTRASONOGRAFİK 2 BOYUTLU KARACİĞER ELASTOGRAFİSİ İLE NONİNVAZİV
FİBROZİS BELİRTEÇLERİYLE (APRİ VE FİB4) ANLAMLI KORELASYON GÖSTERİR
Serkan Yaraş1
1. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, MERSİN

AMAÇ: Günümüzde, kronik hepatit hastalarında karaciğer fibrozisinin invaziv olmayan değerlendirme yöntemleri
esas olarak elastografi ve serum parametreleriyle hesaplanan fibrozis indeksleridir. Karaciğer fibrozunun klinik
değerlendirmesinde kullanılan elastografi, manyetik rezonans elastografi, transient elastografi (Fibroscan) ve iki
boyutlu kayma dalga elastografisinden (2B-SWE) oluşur. Bu görüntüleme yaklaşımlarının tümü, doğrudan doku
sertliği ile ilgili olan kayma dalgası hızını ölçer.
GEREÇ-YÖNTEM: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kronik hepatit tanısıyla izlenmekte olan ardışık
27 hastaya ait ultrasonografik 2B-SWE ölçümleriyle hastaların eş zamanlı olarak serum örneklerinden elde edilen
non-invaziv serum fibrozis belirteçleri (APRİ ve FİB4) arasındaki ilişki araştırıldı. Ultrasonografik ölçümler, 2B-SWE
yazılımı olan Aplio 500 USG cihazı ile (Toshiba Inc, Japonya) yapıldı. İstatistik analiz için SPSS 21. sürüm (IBM Inc,
ABD) kullanıldı, yöntem olarak Pearson korelasyon testi uygulandı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 27 hasta dahil edildi (16 erkek, 11 kadın). Tüm hastalar göz önüne alındığında tanıdan
sonra geçen süre ortalama 13,2±9,6 yıl hesaplandı. Kronik Hepatit etyolojisinde tüm hastaların 19/27’sinde (%70,4)
HBV ve 8/27’sinde (% 29,6) HCV saptandı. 27 hasta arasında dekompanse siroz hastası yoktu. Hastaların 2B-SWE
ölçümleriyle hem FİB4 hem de APRİ sonuçları arasında anlamlı korelasyon olduğu saptandı (Tablo 1). Tüm hastaların
2B-SWE ölçümü ortalaması 8,44± 3,39 kPa olarak hesaplandı. Ayrıca, 2B-SWE ölçümleriyle serum Albumin düzeyleri
arasında da anlamlı negatif korelasyon olduğu saptandı (Tablo 1).
SONUÇ: Non-invaziv fibrozis belirteçleri olarak kullanılan transient elastografi (Fibroscan) dışında yeni bir modalite
olarak ortaya çıkan 2B-SWE elastografi sonuçları, bizim hasta grubumuzda serum fibrozis belirteçleri ile korele
saptandı. 2B-SWE’nin non invaziv ve kullanışlı bir yöntem olarak umut vaat ettiği düşünüldüğünde konuyla ilgili
daha fazla sayıda hastayla yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır.
Sürekli Değişkenler
Korelasyon katsayısı
p
FİB4/2B-SWE skoru
0,666
<0,05
APRİ/2B-SWE skoru
0,650
<0,05
Albümin/2B-SWE skoru
-0,405
<0,05
Tablo1: Tüm hasta grubunda 2B-SWE, APRİ,FİB4 skorları ve serum albumin düzeyi arasında korelasyon tablosu
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Endoskopi ile tanı konulan midede ektopik pankreas dokusu :olgu sunumu
Feyzi Kurt
Seyhan devlet hastanesi genel cerrahi kliniği adana
Cem sezer
Çukurova devlet hastanesi genel cerrahi kliniği adana
Özet
Ektopik pankreas pankreas dokusunun konjenital olarak normal anatomik yerleşimin dışında bulunmasıdır.
Midede ektopik pankreas dokusu diğe submukozal lezyonlara göre çok sık görülen bir durum değildir. Ayırıcı
tanısı endoskopiyle birlikte histopatolojik olarak yapılır.Dispeptik yakınmaları olan 82 yaşındaki kadının yapılan
endoskopisinde ektopik pankreas dokusu saptandı. Hasta olgu sunumu olarak sunulmuştur.
Anahtar kelimeler:Ektopik pankreas,mide , endoskopi
Abstract
Ectopic pancreas is a congenital anomaly that is defined a pancreatic tissue which is not found in normally situated
place.Ectopic panvreas is not common in the stomach might be mixed with other submucosal lesions.Endoscopy
can be utilized in the differential diagnosis besides histopathology. We here in report a 82 year old female patient
with dyspeptic symptoms who was diagnosed to have ectopic pancreas of the stomach by endoscopy.
Key words:Ectopic pancreas ,stomach,endoscopy
Giriş
Pankreas dokusunun embriyolojik olarak normal anatomik yerleşim yerinin dışında bulunmasına ektopik yada
heterotopik pankreas adı verilir. Ektopik pankreas dokusu genellikle semptom vermez.En çok üst gastrointestinal
sistemde (%95) sıklık sırasına göre mide, duodenum ve jejunumda bulunur.Nadir olarak safra kanalı ,Meckel
divertikülü,mesane ileum,ve toraks duvarında da bulunabilir(1)Tüm abdominal operasyonların %0.25 inde ektopik
pankreas dokusuna rastlanılır.(2) Her yaşta görülebilmesine rağmen en sık 50- 60 lı yaşlarda tanı konulmaktadır.
Erkeklerde daha sık görülür.(3) Genellikle asemptompmatiklerdir.Nadiren kanama ve pankratit gibi dispeptik
yakınmalara neden olurlar.(4) Gastrointestinal sistemde görülen ektopik pankreas dokusu beyaz- sarı renkte
,yuvarlak yada lobule konturlu şeklindedirler. Çoğunlukla milimetrik lezyonlar oldukları için asemptomtik
olgularda tanı konulması oldukça zordur.Gastrointestinal sistemin diğer lezyonlarında(leiomyoma, karsinoma v.b)
ayırıcı tanısının yapılabilmesi için kitleden biopsi veya kitlenin eksizyonu gereklidir.Submukozal kitle lezyonu
olarak görülen ektopik pankreasın tanınmasında endoskopik inceleme faydalı bilgiler verebilir.Buna rağmen
biopsiyle tanı koymak oldukça güçtür.(5)Endosonografi bulgluları lezyonu tanımlamak için faydalı olabilir.
Endosonografi ile mezenkimal tümörlerden lokalizasyon ,büyüme paterni,kaynaklandığı tabaka,sınırları ve internal
ekosu farklıdır.(5) Dikkatli bir endosonografik değerlendirme ile midedeki ektopik pankreasın mezenkimal
tümörlerden ayrılmasında faydalı bulgular sağlanabilir.(6) Dispeptik yakınmalarla Genel cerrahi kliniğine başvuran
yaşlı bir hastanın endoskopik biopsiyle ektopik pankreas dokusu tanısı konulan bir olgumuz literatür eşliğinde
sunulmuştur.
Olgu
Yaklaşık üç aydır dispeptik yakınmaları ve kilo kaybı nedeniyle Genel cerrahi kliniğine başvuran 82 yaşındaki
kadın hastaya mide karsinomu ön tanısıyla yapılan biokimyasal tetkiklerinde demir eksikliği anemisi dışında
özellik yoktu.Tömür belirteçlerinde CEA ve CA19-9 normal sınırlardaydı. Kontrastlı batın tomografisinde
antrumda şüpheli duvar kalınlaşması vardı.Hastaya üst gastrointestinal endoskopisi yapıldı.Gastroskopide kardiya
gevşekliği ,erimatöz gastrit ve fundusta , ortası hafif çökük ,ülsere ,etrafı kabarık düzgün sınırlı beyaz – sarı renkte
yaklaşık 2x3 cm lik polipoid kitle tespit edidi.(Resim 1) Kitleden biopsi alındı ve kanama odakları koterize edilerek
hemostaz sağlandı.Yapılan histopatolojik inceleme sonucunda pankreatik dokuda immunhistokimyasal olarak
pansitokeratin (+),kromogranin(+),sinaptofizin(+),NSE fokal(+) ile pozitifCK7(-) ve Kİ67(-) negatif boyanma
izlendi. Histo kimyasl olarak pas-abile intestinal metaplazi(-),giemsa ile H.pilori(-) idi.Bu bulgularla ektopik
pankreas dokusu tanısı patolojik olarak konuldu. (Resim 2) Hastaya başka bir cerrahi işlem planlanmadı. Üç ay
sonra yapılan gastroskopi de ektopik pankreas dokusunda kanama odağı tespit edilmedi.
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Tartışma
Ektopik pankreasın patogenezi tam olarak bilinmemsine rağmen embriyonik hayatta ön barsağın rotasyonu
sırasında ortaya çıkan bir sorundan kaynaklandığı düşünülmektedir.Ektopik pankreas dokusunun normal yerleşimli
pankreas ile ilişkisi yoktur.Kendine ait duktusu ve dolaşımı vardır.(7) Mide , duodenum ve pankreas embriyolojik
olarak ön barsak kökenli organlardır.Bu nedenle ektopik pankreas üst gastrointestinal organlarda daha sıklıkla
bulunur.(8)Ektopik pankreas olgularının çoğu genellikle asemptomatiklerdir.Başka nedenlerle yapılan işlemlerde
tesadüfen tespit edilirler.Özellikle mide ve duedonum gibi üst gastrointestinal sistemde bulunan ektopik pankreas
dokusu peptik bir takım sikayetlere neden olabilir.(1) Nadiren kanama yaparlar .Ektopik pankreası bulunan
hastalarda semptomlar lezyonun yerleşimi ve boyutuna göre değişmektedir.Lezyon genellikle 1,5 cm i aştıktan
sonra semptom vermeye başlamaktadır.(9) Ektopik pankreaslı hastalarda en sık görülen semptom mide ağrısıdır.
Ağrının ektopik pankreatik dokudan salınan hormon ve enzimler nedeniyle inflamasyon ve irritasyon nedeniyle
olduğu sanılmaktadır.Mide mukozasında oluşan erozyon ve ülser nedeniyle gelişen kanama da şikayetlere sebep
olır ve hastada demir eksikliği anemisi gelişebilir.Nadiren ektopik pankreas dokusunda pankreatit,pankreatik kist ve
maligniteler görülebilir. Bizim olgumuzda da lezyon midede ve 2.5 cm idi ve epigastrit yakınmalarla birlikte demir
eksikliği anemisi vardı.
Ektopik pankreasılı hastaların kliniği gereği ilk önce üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmaktadır.Mide
yerleşimli ektopik pankreas lezyonların % 90 indan fazlası antrumda lokalizedir.İkinci en sık görülen bölge büyük
kurvaturdur.(10) Bizim olgumuzda bunlardan farklı olarak midenin fundusunda kardiaya yakın yerleşmişti.Ektopik
pankreas olguların %75 i submukozal alanda,%15i muskularis propiya ve %10 u subserozal alanda yerleşmiştir.
Bizim olgumuzda lezyon submuzada yerleşmişti.
Ektopik pankreas dokusu genellikle asemptomatik olduğunda klinik bir önemi yoktur ve cerrahi rezeksiyon
gerektirmezler.Ancaak semptompmatik olduklarında veya radyolojik ve endoskopik olarak tespit edildiklerinde
neoplastik bir durum ekarte edilmelidir.Aksi taktirde lezyon cerrahi olarak rezeke edilmelidir.Bizim olgumuzda
endoskopik biopsiyle ektopik pankreas dokusunun histopatolojik olarak tanısı konuldu. Olgumuzun ileri yaşta
olması ve malignite ekarte edildiğinde cerrahi rezeksiyon yapılmadı. Hastaya 3 ay sonra kontrol endoskopisi
yapıldı. Lezyonun boyunda ve şeklinde farklılık tespit edilmedi.
Sonuç olarak ektopik pankreas olguları çok ender görülen olgulardır.Genellikle semptom vermezler. Mide ve
duodeumda yerleşen lezyonlar bazen peptik yakınmalara sebep olurlar.Herhangi bir sebeple yapılan gastroskopik
işlem sırasında saptanan şüpheli lezyonlarda ayırıcı tanı açısında biopsi yapılmalıdır ve malignite ekarte edilmelidir.
Malignite ekarte edilemeyen olgulara cerrahi rezeksiyon yapılmalıdır.
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Resim 1:Ektopik pankreas dokusun mide fundusunda kardiaya yakın yerlişimi

Resim 2:Endoskopik biopsiyle tanı konulan ektopik pankreas dokusunun histopatolojik
görünümü(HEX100
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Şüphelenmek tanıya giden ilk yoldur: Bir Eritropoietik Protoporfiria olgusu
Deniz Öğütmen Koç
Gaziosmanpaşa Taksim EAH, Gastroenteroloji
Amaç
Güneş maruziyeti sonrası yüz, eller, bacaklarda şişlik, kızarıklık, yanma ve sarılık yakınması ve eşlik eden
karaciğer enzim yüksekliği ile hastanemize başvuran, genel durum orta-kötü olan ve yapılan tetkikler sonrası
eritropoietik protoporfiri tanısı alan bir vakayı sunmayı amaçladık.
Olgu
Yirmialtı yaşında kadın hastanınbaşvuru anındaki fizik muayenesinde genel durumu orta-kötü, takipneik ve
taşikardikti. Yüzde, boyun bölgesinde, ekstremitelerde yaygın ödem ve eritem ile yüz ve lomber bölgede erode
alanlar mevcuttu. Skleralarikterikti.
Hastanın yakınmaları yaklaşık on gün önce 30-45 dakika kadar güneşe maruz kalmasından hemen sonra yüz, eller
ve diz altı bacaklarda başlamış.Hasta çocukluk çağlarında güneş alerjisi tanısı almış vegüneşli günlerde dışarı
çıkamıyor,çıktığında ise vücudunu kapatan kıyafetler giymek zorunda kalıyormuş.
HastadaAST:233 U/L(5-34), ALT:216 U/L(0-55), LDH:422 U/L(125-220) T.Bil:9,83 mg/dL (0,2-1,2) D.Bil:6,45
mg/dL(0.0-0.50),hafif anemi ve idrarda proteinüri saptandı. Batın USG sinde hafif karaciğer heterojenitesi dışında
özellik saptanmadı.
Ayırıcı tanıya yönelik tüm hepatit ve otoimmun belirteçleri, kan periferik yayması normal sınırlarda tespit edildi.
Porfiri açısından yapılan tetkiklerinde, Wood bakısı ile diş ve diş etlerinde, idrarda değişiklik
izlenmedi;İdrar porfobilinojen 0.21 mg/gün (0-2mg/gün), ALA 4.40 (0-7mg/gün) normal;kanprotoporfirin41725
mikrogram/L ve 413.12 mikrogram/g Hb(<0,80),koproporfirin 25.55 mikrogram/L ve 0.25 mikrogram/g Hb
(<0.01) yüksek; idrarda Uroporfirin I ve III normal bulundu.
Hastanın beşinci günden itibaren lökosit sayısıve CRP değerleri yükseldi, ikili antibiyoterapi
uygulandı. Yatışının yedinci gününde prometeus (karaciğer destekli plazmaferez) ve porfiria ön tanısı ile oral beta
karoten 180 mg/gün ve kolestiramin başlandı. Hastanın takibinde cilt
lezyonları gittikçe kötüleşti ve yüzde nekrotik hemorajikkrutlar oluştu, yatışının dokuzuncu
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gününde aniden genel durumunun iyice kötüleşmesi ve gloskow koma skoru 7 olması üzerine entübe edilerek
yoğun bakıma alındı. Tüm yaşam desteğine rağmen yatışının 15. gününde hasta kaybedildi.

Tartışma
Porfiria, hemebiyosentez yolağının farklı enzimatik basamaklarındaki anormal fonksiyon sonucu basamağın bir
öncesinde ki heme öncülünün aşırı miktarda birikmesine neden olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Porfiriler,
klinik olarak kabaca iki gruba ayrılır: Akut ve kütenözpofiriler.Hastamız klınik belirtileri ile kutenöz porfiriler
grubuna girmekteydi; öykü ve laboratuvar bulguları ile kutenözporfirilerinışığa maruz kalınan bölgelerde nöropatik
tipte ağrı, ödem, eritem ve lezyonlarla karakterize akut ağrılı fotosensitif porfiri, eritropoietik protoporfiri (EPP)
tanısını doğrulamaktadır. EPP hem biyosentezinin son basamağındaki enzim olan parsiyelferroşelataz (FECH)
aktivitesi eksikliği ile karakterizedir. Protoporfirin IX(PPIX) parçalanamadığından eritrositlerde ve deri, karaciğer
ve vücut sıvılarında birikerek ağrılı ışık hassasiyetine ve bazı hastalarda şiddetli karaciğer hastalığına neden olur.
Bu olgu,fotosensitivitesi olan kişilerde tanısal süreçte porfirilerihatırlamanın önemini göstermesi açısından dikkat
çekicidir.
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KRONİK DELTA HEPATİTLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE PEGİLE-İNTERFERONLARIN ETKİNLİĞİ
Mustafa Salih Akın
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ:Hepatit D virüsü (HDV, delta virüsü) enfeksiyon için hepatit B virüsünün (HBV) varlığını gerektiren defektif
bir patojendir.HDV enfeksiyonlu vakaların çoğunda, HBV replikasyonu HDV tarafından baskılanmaktadır. Bununla
birlikte, HBV ve HDV aynı anda replike olursa, daha ciddi karaciğer hastalığına neden olmaktadır. Günümüzde
kronik hepatit D’nin interferonlarla tedavisi, az sayıda hastada etkilidir ve zor tolere edilmektedir. En ciddi kronik
viral hepatit formuna neden olan Delta virüsüne yönelik başka bir tedavi mevcut değildir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde HDV tedavisi verilen 12 hasta (10 erkek, 2 kadın; ortalama yaş 44; dağılım, 2164 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların tamamı daha önceden tedavi almamıştı. Hastaların 10’undan karaciğer
biyopsisi alındı. 2 sirozlu hastaya kanama diyatezi nedeniyle biyopsi yapılamadı. Biyopsi alınan 10 hastanın 4’ü
presirotik/sirotik evredeydi. Hastalara 48 hafta süreyle pegileinterferon tedavisi verildi. 7 hastaya pegile-interferon
alfa-2a (haftada 180 mcg), 5 hastaya pegile-interferon alfa-2b (haftada 1.5mcg / kg) tedavisi verildi. 3 hastada eşlik
eden HBV replikasyonu nedeniyle oral antiviral tedavide verildi.
BULGULAR: Hastaların 5’inde (% 41,6) HDV RNA negatifleşmesi sağlandı. Tedavinin 3. ayında HDV RNA negatifliği
sağlanan hastalarda başarı oranı daha yüksekti. Sirozlu 6 hastanın 3’ünde tedaviye yanıt alındı. Sirozlu hastalardan
birisinde, tedavi sırasında dekompanzasyon gelişmesi nedeniyle karaciğer transplantasyonu yapıldı. Hastaların
birisinde HBeAgserokonversiyonu, birisinde de HBsAgserokonversiyonu gelişti.
SONUÇ:Literatürde pegile-interferonların teadvideki başarısı %21-43 arasında değişmektedir. Bu çalışmada
da tedavi başarısı benzerdi. HDV tedavisi için yeni stratejilerin geliştirimesi için çalışmalar devam etmektedir.
Yakın gelecekte klinik uygulamaya girmesi muhtemel faz 2 çalışmaları devam eden dört yeni tedavi yaklaşımı
değerlendirilmektedir.
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İnflamatuar Barsak Hastalıklarında, Aktif ve Remisyon Dönemlerinde
Nöroendokrin Hormon Seviyelerinin Karşılaştırılması
Şengül Beyaz1, Eylem Karatay2, Erdem Akbal 3
Çanakkkale Onsekiz Mart üniversitesi Tıp fakültesi, İç hastalıkları ,Çanakkale , Türkiye

1

GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi ,Gastroenteroloji , İstanbul , Türkiye

2

Çanakkkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp fakültesi, Gastroenteroloji,Çanakkale , Türkiye

3

Amaç: İnflamatuvar barsak hastalığı (İBH) terimi, aktivasyon ve remisyonlarla seyreden kronik barsak
hastalıklarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Etyopatogenez hala tam anlaşılamamış olan bu grup
hastalıklarda inflamatuar süreçle ilişkisi bilinen nöroendokrin hormonların da rol aldığı düşünülmektedir.
Bu peptitlerden bazıları IL-6, obestatin, ghrelin, visfatin, nesfatin ve omentindir. Çalışmanın amacı
hastalığın aktif veya remisyon döneminde bu molekülleri ölçmek ve etkilerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız Gastroenteroloji kliniği tarafından takip edilen ve Ülseratif kolit
ve Crohn hastalığı tanısı almış olan 35 hasta (18 ÜK ve 17 CH) ve sağlıklı gönüllü inflamatuar barsak
hastalığı tanısı veya akrabası olmayan 17 kontrol grubundan oluşmaktaydı. Genel durum bozukluğu,
malignite, konjestif kalp yetmezliği, gebelik durumu, 18 yaş altı kişiler ve kronik böbrek yetmezliği,
karaciğer sirozu, hepatit B, C ve kontrollere gelemeyeceğini belirtme gibi durumu olan hastalar çalışma
dışı bırakıldı. Hastaların sabah açlık omentin, visfatin, nesfatin, ghrelin, obestatin ve IL-6 düzeyleri ile
eritrosit sedimetasyon hızı, c- reaktif protein düzeyi, tam kan sayımı gibi parametreler için kan örnekleri
alındı. Endoskopik ve klinik olarak hastaların aktif ve remisyon dönemleri kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya 17 CH’li, 18 ÜK’li hasta ve 17 sağlıklı kontrol alındı. Crohn hastalığı olanların
%53’ü erkek , %47’si kadın, Ülseratif kolitli hastaların %50’si erkek, % 50’si kadınlardan oluşmaktaydı.
Hastaların yaş ortalaması 51.26± 14.7 yıl idi. Kontrol grubunun %53’ü erkek, % 47’si kadındı ve yaş
ortalaması 52±11.8 yıl olarak hesaplandı. Hastalığın aktif dönemindeki IL-6 düzeyi ile 7 kontrol grubu
ve remisyon dönemi arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Ghrelin, nesfatin, visfatin, omentin ve
obestatin düzeyleri tüm hastalarda aktif dönemde yüksek saptanmıştır. Gruplar ayrı ayrı incelendiğinde
CH aktif dönemde IL-6 hariç tüm değerler yüksek saptanmıştır (IL- için p>0.05). İki grup ile kontrol
grubu karşılaştırıldığında ÜK’de sadece nesfatin anlamlı yüksek saptanırken diğer parametrelerdeki
anlamlı yüksekliği oluşturan grubun CH olduğu görülmüştür. Hastaların aktif ve remisyon dönemleri
karşılaştırıldığında CH grubunda Hgb (p=0.22), plt (p=0.31), ghrelin (p=0.29), IL-6 (p=0.16), visfatin
(p=0.38), omentin (p=0.31) ve obestatin (p=0.12) düzeylerinde anlamlı bir değişme saptanmamıştır. Buna
karşın WBC (p=0.03), ESH (p=0.03), CRP (p=0.002) ve nesfatin (p=0.01) düzeylerinde anlamlı düşme
gözlenmiştir. ÜK grubunda; ise hastalık aktivitesi, WBC ve CRP arasında anlamlı korelasyon ve anlamlı
düşme saptanmıştır (p< 0.003). Buna karşılık Hgb, PLT, ESH, ghrelin, IL-6, nesfatin, visfatin, omentin ve
obestatin düzeylerinde anlamlı değişme olmamıştır (p>0.05).
Sonuç: Gruplar kaşılaştırıldığında ESH ile IL-6 arsında ve CRP ile IL-6 arasında kuvvetli korelasyon
saptanmıştır. Hastalık aktivitesi ile ghrelin, visfatin, omentin ve obestatin arasında korelasyon saptanmadı.
Fakat ghrelin, visfatin, omentin ve obestatinin kendi arasındaki korelasyonu 0.94 olarak saptandı.
Nesfatin ile hastalık aktivitesi ve ESH arasında kuvvetli korelasyon saptanmıştır. CH aktivitesini
tanımada nesfatinin 15.2 ng/mL cut-off değeri ile %88 sensitivite ve %85 spesifiteye sahip olduğu
görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Adipokinler, IL-6, nöroendokrin hormonlar

75

SS45

Alperen Kayalı

1

1.MUstafa KEmal Üniverisitesi Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radtoloji Ünitesi

KARACİĞER KİST HİDATİKLERİNDE PERKÜTAN TEDAVİ
GİRİŞ:
Kist hidatik echinococcus granülosus’un neden olduğu parazitik bir enfestasyon olup Ülkemizde de
hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde sık rastaldığımız bir hastalıktır. En sık karaciğer (%60-70), ve akciğer
(20-30) tutulumu izlenir. Ancak beyin, böbrek, kemik gibi diğer organlarda da kist hidatik izlenebilir. Genel
olarak Gharbi sınıflamasına göre tip 1 ve tip 2 kist hidatiklerin tedavisinde cerrahi veya perkütan tedavi
önerilmektedir. Hastemiz Girişimsel Radyoloji ünitesinde gerçekleştirelenperkütan kist hidatik tedavisi
alan hastaların uzun dönem takipleri, rekürens, komplikasyon ve kullanılan skolisidal ajanlar bu çalışmada
incelenmiştir. Perkütan tedavi etkinliğini araştırmak amaçlanmıştır.
MATERYAL ve METOD
Çalışmaya Ocak 2017-Mayıs 2018 arasında perkütan tedavi alan toplam 36 hasta perkütan kist hidatik
tedavisi aldı. Bir hasta kist poşunda apse geliştiği için, 1 hasta da takiplerinde tekrarlayan sarlık atakları
olduğu için cerrahi tedavi aldı. Toplamda 34 hastanın 53 kisti perkütan tedavi aldı. İşlemden bir hafta önce
işlem esnasında anaflaksi riskini önlemek için oral albendazol başlandı. İşlemden hemen önce anaflaksi
proflaksisi amacı ile iv antihistaminik ve steroid ile premedikasyon sağlandı. Tüm işlemler genel anestezi
altında yapıldı. Perkütan tedavi şekli belirlenirken genel olarak 6 cm den küçük kistler için PAİR (puncture,
aspiration, injection, reaspiration) yöntemi kullanıldı. Daha büyük kistler için tedavide kateterizasyon
yöntemleri kullanıldı. Perkütan tedavide %30’luk hipertonik salin ya da %95-97’lik alkol kullanıldı. Tüm
işlemler Ultrasonografi eşliğinde yapıldı. Alkol verilmesi planlanan hastalarda alkol öncesi safra yolları ile
ilişkiyi değerlendirebilmek için skopi altında kistografi yapıldı. İşlem sonrası 3 ay oral albendazol verildi.
Takiplerde ilk bir yıl için 3 ayda bir sonrasında ise 6 ayda bir ultrasonografi yapıldı.
SONUÇLAR:
Toplamda 34 hastanın 53 kisti perkütan tedavi takibine alındı.Hastaların 19’u kadın, 15’i erkek cinsiyette
olup yaş ortalaması 39,9 saptandı (17-76 yaş). Perkütan tedaviye alınan 35 kist tip 1, 17 kist tip2 ve 1 kist
ise tip3 Gharbi sınıflamasında idi. Ortalama kist çapı 71 mm (22-162mm) ölçüldü. 23 kist PAİR, 30 kist
ise kateterizasyon yöntemleri ile tedavi edildi. 18 kist tedavisinde %95-97’lik alkol, 35 kist tedavisinde ise
%30’luk hipertonik salin kullanıldı.34 hastanın 8’inde (53 kistin 10 tanesinde) safra kaçağı tespit edildi.
Bu hastaların hepsinde ERCP ile sfinkterotomi yapıldı ve 2 hastaya ise plastik stent yerleştirildi. Hastalar
ortalama 18 ay takip edildi (8-26 ay). 34 hastanın 1 tanesinde perkütan tedavi edilen apse gelişti. Hiçbir
hastada anaflaksi gelişmedi. Takiplerde rekürens izlenmedi.
TARTIŞMA:
Kist hidatik tedavi edilmediğinde rüptüre olarak anaflaksi gibi hayatı tehdit eden durumlara neden
olabilir. Alkol, albendazol, hipertonik salin perkütan tedavide kullanılan sikolisidal ajanlardır. Alkolün
ayrıca sklerozan etkisi de bulunmaktadır. Ancak safra yollarına geçtiğinde sklerozan kolanjite neden
olmaktadır. Bu nedenle alkol ile tedavi edilecek hastalarda kistogram önem taşımaktadır. Perkütan kist
hidatik tedavisinin hastanede kalış sürelerinin kısa olması cerrahi tedaviye göre minimal invaziv olması
gibi avantajları bulunmaktadır. Yapılan birçok karşılaştırmalı çalışmada perkütan tedavi sonrası nüks ve
kompllikasyon oranlarının cerrahi tedaviye göre daha az olduğu bildirilmiştir. Perkütan tedavi takibinde
olan hiçbir hastamızda nüks izlenmedi.
Sonuç olarak Gharbi tip 1 ve tip 2 kist hidatiklerin tedavisinde perkütan yöntemler etkin ve güvenilir
olarak kullanılabilir.
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WİLSON HASTALIĞINDA FULMİNAN SEYİR VE GEBELİK
Ömer Topdağı1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Erzurum1
GİRİŞ VE AMAÇ: Wilson hastalığı karaciğer, böbrekler, iskelet sistemi, santral sinir sistemi, korneada bakır
birikiminin neden olduğu otozomal resesif geçiş gösteren kalıtımsal hastalıktır. Tedavi edilmez ise siroza yol açarak
karaciğer yetmezliği ile sonuçlanabilmektedir. Gebelik ise hafif bir fonksiyonel bozukluktan intrahepatikkolestaz,
akut yağlı karaciğer, preeklampsi, HELLP sendromu gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bizim olgumuzda
ise gebelik esnasında fulminan hepatit olarak yoğun bakım kliniğine kabul edilen ve yapılan tetkiklerde Wilson
hastalığı teşhisi konulan hastamızı sunmayı planladık.
OLGU: 20 yaşında, daha öncesinde migren dışında sistemik hastalığı olmayan, 20 haftalık primigravida hastanın
son bir ayda başlayan vücudunda sararma, baş dönmesi, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle acil servisine
müracaat etmesi üzerine dahiliye yoğun bakım kliniğine yatırıldı. Öz soy geçmişinde 8 kardeşi var,2 kardeşi nedeni
bilinmeyen karaciğer hastalığı nedeniyle vefat etmiş. Hastanın müracaat ettiği esnada yapılan tetkiklerinde
BK:19.170 , Hb:5,1 g/dL, PLT:94,000, AST:95 U/L , ALT:15 U/L, ALP: 22 U/L ,GGT:122 U/L , LDH:321 U/L , T.BİL :
37,4 mg/dL,D.Bil: 18,2 mg/dL, Ürik asit:0,9 mg/dL, T.prot:4 g/dL, Albumin:1,93 g/dL,BUN:21 mg/dL, Kre:0,9 mg/
dL, PT: 76,1 sn, ,INR: 6 idi. Venöz kanda amonyak düzeyi 166 (referans aralığı 27-90) idi. Çalışılan otoimmün
paneli ve HAS testi negatif idi. Fulminan hepatit şüphesiyle transplantasyon kliniği tarafından değerlendirildi
ve acil çağrı yapıldı. Kadın Doğum kliniği tarafından değerlendirilen hastanın gebeliğe bağlı karaciğer hastalığı
olabileceği düşünülerek hastanın onamı alınarak gebeliğin sonlandırılmasına karar verildi. Yapılan müdahale
ile hastada yatışının 48. Saatinde medikal müdahale ile fetaldeport gerçekleştirildi. Daha sonra çekilen trifazik
BT de karaciğer 200 mm ve dalak 190 mm ile normalden büyük olduğu tespit edildi. 24 saatlik idrarda bakır
düzeyi :1980 (referans aralığı 0-60) raporlanması üzerine yapılan genetik analizde ATP7B gen mutasyonu pozitif
raporlandı. Yapılan periferik yaymasında hemolizbulğuları olan hastada coombs testi negatif raporlandı. Yapılan
üst gastrointestinal endoskopide varis tespit edilemedi. Doğumu takiben hastanın 5. Günde biyokimyasal
parametrelerinde AST:68U/L, ALT:98 U/L, T. Bil:3,83 mg/dL, D. Bil:1,61 mg/dL, PT:27,3sn, INR:2,15 değerlerine
geriledi. Hasta Wilson hastalığı olarak kabul edildi ve nörolojik konsültasyon istenip medikal tedavisi başlandı.
SONUÇ: Wilson hastalığı fulminanhepatitden siroza kadar değişen geniş yelpazede klinik durumla prezente
olabilen ve karaciğer başta olma üzere birçok farklı dokuya bakır birikimiyle karakterize metabolik hastalıktır.
Hamilelik karaciğeri metabolik açıdan etkileyebilen fizyolojik durumdur. Wilson gibi fulminan seyirli yetmezlikğe
neden olabilecek hastalığı olanlarda hamilelik öncesi hastalığın kontrol altında olması önem arz etmektedir.
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İNSİZYONEL KARACİĞER HERNİSİ: OLGU SUNUMU
Zeynep Türkmen Kurtulan1, Mehmet Sertkaya2, Garip Bekfilavioğlu3
1.Adıayaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2.Adıyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği.
3. Adıayaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Amaç: Sekonder herni olarak sınıflandırılan ve tüm herniler arasında %1–14 oranlarında gözlenen insizyonel
hernilerde sıklıkla barsak ansı ve omental dokular gözlenmesine rağmen literatürde daha önce benzerine
rastlamadığımız karaciğer parankim herniasyonu olan olguyu sunmayı amaçladık.
Olgu: 78 yaşında obez kadın hasta acil servise halsizlik, son bir haftadır aralıklı bilinç bulanıklığı şikayeti ile
başvurdu. Hastanın özgeçmişinde 9 yıl önce sağ böbrek taşı nedeniyle sağ flank bölgeden iki defa operasyon
öyküsü, 15 yıl önce vaginal histerektomi öyküsü ve kalp yetmezliği vardı. Hastanın yapılan muayenesinde genel
durumu orta kötü oryantasyon bozuk akciğer sesleri doğal karında hassasiyet izlendi. Sağ flank bölgede 10 cm
saggital yönde insizyon skarı mevcut. Bilinci iyi olmayan hasta nörolojiye danışıldı. Nöroloji tarafından yapılan
muayene ve görüntülemeler sonucunda hastada nörolojik akut hadise düşünülmedi. Daha önce kreatinin değerleri
normal olan hastanın labaratuar tetkiklerinde kreatinin 3,62 mg/dl, üre: 158 mg/dl, Ph:7,20, WBC:12.000/
uL, Hemoglobin: 8,1 g/dl, K:6,1 mmol/l olan hasta akut böbrek yetmezliği öntanısı ile iç hastalıkları nefroloji
bölümüne yatırıldı. İdrar çıkışı mevcuttu. Hastaya gerekli medikal tedaviler başlandı. Takiplerinde böbrek
fonksiyonları ve genel durumu daha iyiye giden hasta kabızlık ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle genel cerrahi
kliniğine danışıldı. Hastanın muayenesinde sağ flank bölgede ele gelen ve redükte olabilien kitle farkedildi.
Hastaya çekilen tüm abdomen BT’de batın sağ yarıda geniş facial defektten (64 mm’lik) karaciğer parankiminin ve
barsak anslarının herniasyonu olduğu görüldü (resim 1,2 ,3). Hastanın medikal tedavi ile şikayetlerinin gerilemesi,
hernisinin redükte olması, ileri yaşta olması ve komorbid hastalıklarının olması nedeniyle, operasyon uygun
görülmedi. Serviste takibi yapılan hasta yakınları tarafından beslenirken besin aspirasyonu yaptı. O2 saturasyonu
düşen ve akciğer sesleri bozulan hastaya derin endotrakeal aspirasyon yapıldı. Hastaya gerekli müdahale ve
tedaviler yapıldı. Takiplerinde solunumu yüzeyelleşen , C-reaktif protein:27 olan ve takipneik olan hasta sepsis
tanısı ile yoğun bakıma alındı. O2 saturasyonları düşük seyreden hasta entübe edildi. Hastanın idrar çıkışının
azalması ve PAAC de efüzyon görülmesi üzerine furosemid başlandı. İnotroplara rağmen hipotansif seyreden hasta
diyalize alınamadı. Hasta yatışının 13.gününde kardiyak arrest nedeniyle öldü.
Sonuç: Bu olgumuzda insizyonel hernilerde olağan dışında gözlenen karaciğer parankim herniasyonu dikkatimizi
çekmiştir. Bununla alakalı olabilecek karın ağrısı ve kabızlık dışında aktif şikayeti gözlenmeyen, laboratuar bugusu
olmayan hastanın yapılan fizik muayene ve görüntüleme sonrasında insizyonel karaciğer herniasyonu fark
edilmiştir. Hastada obezite, ileri yaş ve insizyonun aynı yerden iki defa yapılmış olması bu herniasyon açısından
kolaylaştırıcı faktör olarak düşünüldü. Google scholar ve pubmed literatür taraması soucunda insizyonel karaciğer
hernisine rastlamadık. İnsizyonel hernilerde karaciğer parankiminin de bulunabileceği dikkate alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: insizyonel herni, karaciğer herniasyonu
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TENOFOVİR KULLANIMINA BAĞLI HİPOFOSFATEMİ VE BÖBREK FONKSİYON
TESTLERİNDE ARTIŞ
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Amaç: Tenofovir kronik hepatit B tedavisinde son yıllarda en sık kullanılan ajanlardan biridir.Tedavi sırasında
Tenofovir kullanımına bağlı elektrolit ve böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk meydana gelebilir.Tenofovir
kullanımına bağlı hipofosfatemi, hiperürisemi ve kreatinin yüksekliğinin sıklığını araştırmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: Çalışmamızda 2010-2018 yılları arasında Gastroenteroloji polikliğinde takip edilmekte olan
Kronik hepatit B hastalarının fosfor,üre ve kreatinin değerleri retrospektif olarak incelenmiştir.Toplam 75 hasta
çalışmamıza dahil edildi.Hastaların yıllar içinde tenofovir kullanımına bağlı fosfor düzeyi ve böbrek fonksiyon
testleri incelendi.

Bulgular:Çalışmaya toplam 75 hasta alındı,yaş ortalamaları 48’dir.Hastaların tamamı tedavi sırasında sadece
Tenofovir kullanmaktaydı.Takip süreleri ortalama 3,8 senedir.Hastaların%44’ü kadın %56’sı erkektir.Hastaların
%12’sinde hipofosfatemi izlendi.Ortalama fosfor değeri 1,84 en düşük fosfor değeri 1,3 saptandı.Erkeklerdeki
hipofosfatemi oranı %14 kadınlarda %9 dur. Tenofovir kullanımına bağlı üre yüksekliği ortalama 29,8 saptandı,en
yüksek üre değeri 41’dir.Üre yüksekliği her iki cinste %8’dir.Erkeklerdeki bu oran %7 iken kadınlarda %.9 idi.
Hastalarin önceden böbrek yetmezliği yoktu.Kreatinin yüksekliği ortalama 1,43 saptandı,en yüksek kreatinin değeri
1,74’dür.Her iki cinsteki kreatinin yüksekliği %5’dir.Erkeklerdeki bu oran %6 iken kadınlarda %4’dür.Hastalardaki
kreatinin yüksekliği ilaç dozunda ayarlama yapmayı gerektirmeyecek düzeydeydi.(Gfr>50ml/dk)Hastaların
takiplerinde hipofosfatemi,hiperürisemi ve kreatinin yüksekliği müdahale yapılmadan normale dönmüştür.

Sonuç:Çalışmamız Tenofovir kullanımına bağlı hipofosfatemi,hiperürisemi ve kreatinin yüksekliğinin oluşabileceğini
göstermektedir. Ciddi olmayan kreatinin, üre yüksekliği ve fosfor düşüklüğü ilaç dozunda değişiklik yapılmadan
normale dönebilir.

79

SS49
TENOFOVİR DİSPROKSİL FUMARAT KULLANAN HASTALARDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE
TENOFOVİR ALAFENAMİD ENDİKASYON SIKLIĞI : ERKEN SONUÇLAR;
Esra Oflazoğlu1 , Mehmet Demir 2
1

Mustafa Kemal Üniversitesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ,Hatay

2Mustafa

Kemal Üniversitesi,Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı ,Hatay

Amaç:Ülkemizde Ocak 2019 itibaren tenofovir alafenamid sınırlı endikasyonda kullanılmaya
başlanmıştır. Biz bu çalışmada tenofovir disproksil fumarat kullanan hastalarda sağlık uygulama
tebliğine göre tenofovir alafenamid endikasyon sıklığını araştırmakta idik.
Metot:Ocak -Mart 2019 tarihinde Gastroenteroloji polklınığinde takip edilen tenofovir kullanan
hepatit B hastaları tetkik edilmiştir.
Bulgular: 75 hepatit B hastasının yaş ortalaması 51 ‘di. 31 kadın 44 erkek mevcuttu. Hastaların %5.3
(4/75) siroz mevcuttu. Hastaların %5.3 (4/75) ü gfr %60 altındaydı. % 4 ününün ise kreatin değerleri
1.2 nin üzerindeydi.
Hastaların yapılan kemik dansitometrisi sonuçlarında
% 52 (39/75 ) normal , %37.3 (28\75) osteopeni ,% 10.7 ( 8\75) osteoporoz mevcuttu.
Hastaların vitamin D düzeyleri nde %1.3 ( 1/75) normal , %8 (6\75) vitamin D yetmezliği , %90
(68/75) vitamin D eksikliği mevcuttu.
Hastaların fosfor düzeylerine baktığımızda % 10.7 (8/75) düşük ,%89.3 (67/75) normaldi.
Tenofovir disproksil fumarat kullanan hastaların yan etkileri sorguladığımızda bulantı 2 hastada , saç
dökülmesi 5 hastada ,böbrek yetmezliği 3 hastada , güçsüzlük 13 hastada , dispeptik şikayetler 11
hastada , baş dönmesi 6 hastada mevcut idi.

Sonuç olarak biz bu çalışmada tenofovir disproksil fumarat kullanan hastalarda suta göre tenofovir
alafenamid endikasyon sıklığını yaygın olarak saptadık.
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