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YÖNETİM KURULU
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Cengiz Pata
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Bahattin Çiçek
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Hakan Şentürk

Ömer Şentürk

Fatih Tekin



35. GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ GÜNLERİ
12-13 NİSAN 2019 RADISSON BLU KONGRE MERKEZİ ŞİŞLİ, İSTANBUL

BİLİMSEL PROGRAM

12 NİSAN 2019, CUMA
SALON A

08:30-09:00 Açılış
09:00-10:00 Oturum Başkanları: 

Serhat Bor, Cengiz Pata

09:00-09:20 Nereden Geldik? Nereye Gidiyoruz? 
Sedat Boyacıoğlu

09:20-09:40 Yeni Endoskopik Cihazlar 
Kubilay Çınar

09:40-10:00 NOTES, Son Durum 
Cengiz Pata

10:00-10:30 Kahve Arası
 Canlı Yayın Koordinatörü: Cem Aygün 

Acıbadem Üniversitesi Altunizade Hastanesi 

10:30-12:30  Canlı Endoskopi 
Oturum Başkanları: 
Birol Özer, Hasan Özkan 
Masa-1: ERCP Koledkolidhiasis, Zor ERCP 
Erkan Parlak, İrfan Koruk 
Masa-2: EUS Pankreas EUS, Supmukozal Lezyon EUS - Mehmet Cindoruk, Müjde Soytürk 
Masa-3: Peroral Kolangioskopi ve ELRA RF Uygulaması - Hakan Şentürk, Tarkan Karakan

12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:30 Canlı Endoskopi 

Oturum Başkanları: 
Müjde Soytürk, Dilek Oğuz 
Masa-1: Von Hippel Lindau (pankreas kisti) ± Biopsi  
Pankreas Kuyruk Kisti ± Drenaj 
Pankreas Başı Seroz Kistadenom, NET ± Biopsi 
Eike Burmester , Yusuf Erzin 
Masa-2: Hybrid ESD, POEM 
Fatih Aslan 
Masa-3: Özofagus Varis Band Ligasyonu 
Hüseyin Alkım

15:30-15:50 Kahve Arası
15:50-16:00 Oturum Başkanları: 

Levent Erdem, Mehmet Sökmen 
Tam Kat Rezeksiyon Tekniği - Gürhan Şişman

16:00-17:30 Canlı Endoskopi 
Masa-1: Özofagus Buji Dilatasyon, Özofagus Stent Konulması 
Bahattin Çiçek, Cem Aygün 
Masa-2: Mide Lezyonu, EMR 
Cem Aygün, Fatih Aslan 
Masa-3: Mini ESD, POEM 
Erdem Akbal

17:30-17:40 Crohn Hastalığında Video Kapsül Endoskopi 
Fatma Ebru Akın

17:40-18:10 Enteroskopide Yenilikler 
Göktuğ Şirin

SALON B 
10:30-10:50 Akılcı İlaç Sunumu - Meltem Ergün

10:50-12:30 Sözlü Bildiri Oturumu
12:00-13:30 Öğle Yemeği
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13 NİSAN 2019, CUMARTESİ
SALON A

08:30-10:10  Yeni Endoskopik Tanı ve Tedavi Yöntemleri 
Oturum Başkanları: 
Kadir Bal, Hale Akpınar

08:30-08:50  Bariatrik Endoskopi 
Fatih Tekin

08:50-09:10 ERCP, Sırlar 
Bülent Ödemiş

09:10-09:30 EUCRP 
Eike Burmester

09:30-09:50 Kroma Endoskopi 
Erkin Öztaş

09:50-10:10 Kanamalarda Yeni Yöntemler 
(OTSC, Hemopowder, Sütür) 
Ümit Akyüz

10:10-10:30 Kahve Arası
10:30-12:20 Oturum Başkanı: 

Hülya Hamzaoğlu

10:30-10:50 İdeal Supmukozal Kaldırma, Nasıl Olmalı, Ne Kullanmalıyız? 
Ömer Şentürk

10:50-11:30  Displazi Surveyansı 
Oturum Başkanı: 
Hülya Hamzaoğlu 
Endoskopik Tedavi Eder, İzlerim 
Murat Törüner 
Displazi Olunca Cerrahi Tedaviye Veririm 
İbrahim Hatemi

11:30-12:00 İnce Bağırsakları Görmek Şart mı? 
Oturum Başkanı: Ahmet Tezel 
Gerek Yok - Göksel Bengi 
Her Hastada Bakılmalı - Yeşim Özen Alahdab

12:00-12:20 Video Sunumlu Aktif Tartışma: İBH İzlemi Nasıl Olmalı? 
Ahmet Tezel

12:20-13:30 Öğle Yemeği
 Oturum Başkanları: 

Murat Tuncer, Osman Özdoğan

13:30-15:00 Endoskopide Komplikasyonlar (Video Sunum)
13:30-13:50 Sedoanaljezi ve Diagnostik Endoskopinin Komplikasyonları 

Şule Poturoğlu

13:50-14:10 Polipektomi, EMR ve ESD’nin Komplikasyonları  
Mehmet İbiş

14:10-14:30 ERCP’nin Komplikasyonları 
Selçuk Dişibeyaz

14:30-15:00 Perferasyona Yaklaşım (Vakalarla Sunum) 
Oturum Başkanı: 
Ömer Özütemiz 
İzlerim 
Mehmet Arhan 
Cerrah Çağırırım  
Salih Boğa

15:00-15:30 Kahve Arası
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 Video Sunumlu Aktif Tartışma: Erken Mide Kanseri ve Türkiye  
Oturum Başkanları: 
Necati Örmeci, Saadettin Hülagu

15:30-15:50 Ülkemizde Mide Kanseri ve Erken Mide Kanseri, Neredeyiz?  
Filiz Akyüz

15:50-16:20 Erken Mide Kanserinde Tanı 
Rutin Endoskopide Neler Yapılmalı, Yeterlidir 
Engin Altıntaş 
İleri Endoskopi Gerekir 
Mehmet Demir

16:20-16:50 Erken Mide Kanserinde Tarama 
Oturum Başkanları: 
Haldun Selçuk, Ömer Topalak 
Taramaya Gerek Yok 
Yüksel Gümürdülü 
Özel Gruplar Tanımlanmalı 
Serkan Öcal

16:50-17:20 Erken Mide Kanserinde Tedavi 
Oturum Başkanları: 
Haldun Selçuk, Ömer Topalak 
Gastrektomi Yaparım 
Fatih Ağalar 
Endoskopik Tedavi 
Erdem Akbal

17:20-17:30 Kapanış

SALON B
10:30-12:30  Temelden Çatıya EUS Kursu 

Oturum Başkanları: 
Müjde Soytürk, Yusuf Erzin

10:30-10:50 Endikasyonlar, Komplikasyonlar 
Yücel Üstündağ

10:50-11:10 Tanısal ve Terapötik EUS Komplikasyonlarının Önlenmesi: Neler Yapılabilir?  
Nevin Oruç

11:10-11:30 EUS Eşliğinde İİAB: Başarıyı Nasıl Artırabiliriz? 
Dilek Oğuz

11:30-11:50 EUS Eşliğinde Drenaj ve Pankreatik Nekrozektomi: Bilinmesi Gerekenler 
Mehmet Cindoruk

11:50-12:10 EUS Eşliğinde Biliyer Drenaj: Yöntem Gelişiyor mu? 
Emrah Alper

12:10-12:30 EUS Eşliğinde Safra Kesesi Drenajı 
Mehmet Bektaş

EĞİTİM MASASI
MASA 1 Apollo Endosuture 

Eğiticiler: 
Cengiz Pata, Bahattin Çiçek, Ali Doğan 
Endoskopik Fonduplikasyon (Gred) 
Eğiticiler: 
Cengiz Pata, Mehmet Gök

MASA 2 Kolonoskopi, Balonlu Enteroskopi 
Eğiticiler: 
Ekrem Aslan, Ümit Akyüz, Cengiz Pata, Göktuğ Şirin
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BARİATRİK ENDOSKOPİ
PROF. DR. FATİH TEKİN

EGE Ü.T.F. GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıklığı artmış, bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Diyet ile kilo kaybı sağlansa da 
yaşam tarzında (kalıcı diyet ve spor alışkanlığı) değişiklik yapılmadığı takdirde verilen kilolar geri alınmaktadır. Diyet ile kalıcı 
kilo kaybı hastaların sadece %5’inde gerçekleşmektedir. Bu nedenle cerrahi ve endoskopik tedaviler ön plana çıkmıştır. Obezite 
ameliyatları, Amerika Birleşik Devletlerinde kolesistektomi ameliyatlarından sonra uygulanan en sık ikinci ameliyatlar haline gel-
miştir. Cerrahi tedavilerin geçmişi endoskopik tedavilere göre daha köklüdür. Cerrahi tedavilerdeki kilo kaybı oranları ve kalıcılığı 
bakıldığında endoskopik tedavilere göre daha üstün olduğu saptanmıştır. Ancak cerrahi tedavilerin endoskopik tedavilere göre 
daha fazla mortalitesi ve morbiditesi vardır ve hastaların hastanede kalış süreleri daha uzundur. Bu nedenle alternatif olarak en-
doskopik tedaviler sahnede yer almaktadır. Bugün için aşağıda bazıları sıralanmış olan endoskopik tedaviler mevcut olmakla be-
raber endüstri her geçen gün yeni cihazlar ve teknikler ortaya koymaktadır. Buradaki en önemli amaç endoskopik tedavinin en az 
cerrahi tedaviler kadar etkili olması, cihazların ucuz ve kolay ulaşılabilir olması ve cihazların kullanımın basit hale getirilmesidir. 
Endüstrideki gelişmeler son sürat devam etmekte olup gelecek yıllarda piyasaya sürülecek etkili endoskopik cihazlar ile obezite 
tedavisinin yönü cerrahi tedavilerden endoskopik tedavilere doğru radikal olarak yön değiştirebilir.   

Aşağıda endoskopik tedavilerin başlıcaları sıralanmıştır. 

1. Midede kitle etkisi yaparak lümeni daraltanlar
A. İntragastrik balonlar 

1. Endoskopik: Orbera, Reshape duo, Spatz,  Silimed, heliosphere, endball
2. Kapsül şeklinde yutulan 

a. Gaz ile şişirilen (Obalon (kateterli)
b. Ullorex  (4 dk, bikarbonat+sitrik asit=CO2)

B. Mide çıkışını daraltanlar (Semistationnary antral balon, Transpilorik shuttle)
2. Endoskopik bariatrik tedaviler

A. Mideye dikiş atılması (Endoskopik sleeve gastroplasti, transoral gastrik volume reduction, Primary obesity Surgery 
Endoluminal (POSE))

B. Mideye zımba atılması (Transoral gastroplasti (TOGA), Transoral Endoskopik Restriktif İmplant sistem (TERİS))
3. Endoskopik by-pass teknikleri (Duodenojejunal Bypass sleeve=65 cm, Valen-Tx=120 cm)
4. Diğer yöntemler (Botox, elektriksel stimulasyon, Gastrik aspirasyon tedavisi, özel metalik özofagus stenti, GERDX, vs)
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DİSPLAZİ OLUNCA CERRAHİ TEDAVİYE VERİRİM
PROF. DR. ALİ İBRAHİM HATEMİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI, GASTROENTEROLOJİ BİLİMDALI

İnflamatuar barsak hastalıklarında sürveyans sırasında saptanan displazi durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin cevabı 
aşağıda belirtilen soruların yanıtında aranmalıdır.

1- Displazi yüksek dereceli mi? 2- Displazi tanısı başka bir gastrointestinal sistem patoloğu tarafından doğrulandı mı? 3- Biopsi 
alınan lezyon işaretli mi, lezyona tekrar ulaşılabilir mi? 4- Biopsi alınan lezyon endoskopik olarak çıkarılmaya uygun mu?

Displazi saptanan lezyon endoskopik olarak çıkarılabiliyorsa, lezyon çıkartılmalı, lezyonun tamamı çıkarıldıysa çevreden biopsi 
alınmalıdır. Endoskopik olarak çıkarılamayan lezyonlar ya da lezyon çıkarıldıktan sonra çevreden alınan biopside displazi devam 
etmesi halinde cerrahi tedavi önerilmelidir. 

Eğer yüksek dereceli displazi tanısı random biopsi ile alınan materyelde elde edildiyse hastaya kromo endoskopi yapılarak şüp-
heli odak aranmalıdır. Lezyon bulunamıyorsa ve yüksek dereceli displazi tanısı doğrulandıysa cerrahi tedavi önerilmelidir, yüksek 
dereceli olmayan displazi durumunda 3 ay sonra kromo endoskopi yapılabilir. Birden çok lezyonda displazi olma durumunda da 
cerrahi tedavi önerilir. 

Cerrahi tedavi kararı verilmeden displazinin ikinci bir patolog görüşü ile doğrulanması ve lezyonun endoskopik tedaviye uygun 
olmadığının ileri endoskopik işlemler konusunda deneyimli bir merkez tarafından doğrulanması gerekir.

Referanslar
1. Annese V, Daperno M, Rutter MD, Amiot A, Bossuyt P, East J, Ferrante M, Götz M, Katsanos KH, Kießlich R, Ordás I, Repici 

A, Rosa B, Sebastian S, Kucharzik T, Eliakim R; European Crohn’s and Colitis Organisation. European evidence based con-
sensus for endoscopy in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis. 2013;7:982-1018. 

2. Kaltenbach T, Sandborn WJ. Endoscopy in inflammatory bowel disease: advances in dysplasia detection and management. 
Gastrointest Endosc. 2017 ;86:962-971.

3. Cairns SR, Scholefield JH, Steele RJ, Dunlop MG, Thomas HJ, Evans GD, Eaden JA, Rutter MD, Atkin WP, Saunders BP, 
Lucassen A, Jenkins P, Fairclough PD, Woodhouse CR; British Society of Gastroenterology; Association of Coloproctology 
for Great Britain and Ireland. Guidelines for colorectal cancer screening and surveillance in moderate and high risk groups 
. Gut. 2010;59:666-89.
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ENTEROSKOPİDE YENİLİKLER
YRD. DOÇ. GÖKTUĞ ŞİRİN

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. GASTROENTEROLOJİ. B. D.

GİRİŞ
İnce barsak hastalıklarının tanı ve tedavisi amacıyla kulanılan bir teknik olan enteroskopi işlemi; cihaz yardımıyla uygulanan yön-
temler, kapsül enteroskopi ve radyolojik enteroskopik incelemeler olmak üzere üç ayrı kategoride sınıflandırılabilir. Bu sunumda 
adı geçen yöntemlerden ilk ikisi üzerinde durulacak, genel bilgi ve tarihsel gelişimlerinin ardından güncel gelişmeler ve yeni en-
dikasyonlar hakkında bilgi verilecektir.

Cihaz yardımıyla uygulanan enteroskopi işlemleri, Balon Yardımlı Enteroskopiler (BYE), Push Enteroskopi (PE), Kolonoskop 
Yardımlı Enteroskopi, Spiral Enteroskopi (SE) olarak; Balon Yardımlı Enteroskopiler ise Çift Balon Enteroskopi (ÇBE),Tek Balon 
Enteroskopi (TBE) ve Balon Kılavuzluğunda Enteroskopi (BKE) olarak sınıflandırılmaktadır. 

TARİHSEL GELİŞİM
Tarihsel anlamı dışında önemi olmayan ve yaygın kullanım imkanı bulamayan ilk girişimlerin ardından, süreçte ilk adım PE ile 
1987 yılında atılmıştır (Şekil 1). Biyopsi alınması ve terapötik girişimlerin yapılmasına olanak veren push enteroskopi (PE), incebar-
sakların endoskopik olarak görüntülenmesi noktasında, cerrahi olmayan gold standart yöntem olarak dikkati çekmesine rağmen, 
maalesef endoskopik olarak ulaşılan bölge genellikle proksimal jejenumla sınırlı kalmaktadır. Bunun ardından 2000 yılında yaygın 
kullanımı onaylanan kapsül endoskopi (KE) ile ise, ince barsağın tüm uzunluğu boyunca fotografik görüntülemesi yapılabilmesine 
rağmen, bu teknoloji ile, endoskopik girişimleri gerçekleştirmek için invaziv yöntemlere duyulan ihtiyaç ortadan kalkmamıştır. 1,2

Çift balon ya da çift balonlu enteroskopi (ÇBE) veya kullanılan tekniğe atfen verilen adıyla Push ve Pull enteroskopi, balon 
yardımıyla yapılan derin enteroskopi uygulamalarından biri olup, diğer tanı yöntemleri ile tam olarak görüntülenemeyen ince 
barsak hastalıklarının tanı ve tedavisi ile zor kolonoskopilerin tamamlanmasında, gastrointestinal sistem anatomisi cerrahi olarak 
değiştirilmiş hastalarda standart yöntemlerle yapılamayan ERCP işlemlerinin gerçekleştirilmesinde önemi gün geçtikçe artan bir 
tanı ve tedavi enstrümanıdır.3

2001 yılında Yamamoto ve ark. tarafından kulanılmaya başlanan, KE ile tespit edilemeyen başta kitle lezyonlar olmak üzere çeşitli 
patolojileri, lümenin doğrudan görüntülenmesi sayesinde saptayabilen Çift Balonlu enteroskopi (ÇBE), tüm ince barsak uzunluğu 
boyunca görüntüleme yapılmasına ve terapotik girişimlerin uygulanmasına olanak verme yeteneğiyle kısa sürede yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. 4-6

Şekil 1. Enteroskopinin tarihsel gelişimi
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Cihazın güvenilir olması ve etkin kullanımı gözönünde bulundurularak 2003 yılında Japonya, Çin ve Avrupa’da kullanım onayı alın-
mış ve aynı yıl içersinde diagnostik tipi olan EN-450 P5 modeli Fujinon firması tarafından satışa sunulmuştur. İlk ÇBE vakalarını 
içeren seri ve uygulama sonuçları Yamamoto ve ark. tarafından 2004 yılında literatüre kazandırılmıştır. 7 Ardından 2004 yılında 
aksesuar kanalı daha geniş olan terapotik formunun, EN-450 T5 modelinin, kullanıma girmesi sonrası FDA onayının alınmasıyla 
uygulama dünya çapında itibar görmüş ve özellikle Avrupa ve ABD’de kullanımı ile ilgili çok sayıda yayın, ardı ardına literatürde 
kendine yer bulmuştur.8 Bu iki model dışında, gastrik bypass cerrahisi geçirmiş hastalarda yapılacak ERCP işlemleri için, kullanım 
uzunluğu kısa olan bir modeli (EC-450 BI5) daha kullanıma sunulmuştur (Tablo 1). ÇBE için ortalama işlem zamanı 73-123 dakika, 
entübasyon derinliği oral yol için 220–360 cm ve anal yol için 124-183 cm olup, tanı oranı % 40-80, terapotik yarar oranı %15-55 
aralığında verilmektedir. Elde edilen yarar Peutz Jeghers > kanayan lezyonlar > diare olup, işlem sonrası yeniden kanama oran-
ları ise (post anjio tedavisi): % 46-48 olarak ifade edilmektedir. Başarılı sonuçların elde edilmesi için, cihaz seçimi ve endoskopik 
yetenek kadar, hasta seçiminin de önemli olduğu ifade edilmektedir.9-11.

2006 yılında Olympus firması tarafından pazara sunulan TBE cihazı ise, ÇBE kadar yaygın olmamakla birlikte kabul görmüş, ancak 
maksimum enteroskopi derinliğinin ona kıyasla  daha sınırlı olması ve işlem esnasındaki stabilizasyon problemleri nedeniyle, so-
runların çözümünde çok başarılı olamamıştır. Overtüp önünde yerleşmiş tek balonun lateks içermeyip silikondan yapılmış olması, 
mevcut Olympus platformları ile kullanılabilmesi ve dolayısıyla kolay kurulum  yapılabilmesi avantajlı özellikleridir. Entübasyon 
derinliği oral yoldan ortalama 133-270 cm ve anal yoldan ise ortalama 73-199 cm düzeyinde olup, hem gidilebilen mesafe hem de 
total enteroskopi oranları ÇBE’nin gerisindedir.12,13

2007 yılında Akerman ve Cantero tarafından, işlem süresini kısaltma ve işlem eforunu azaltma amacıyla pazara sunulan spiral 
enteroskopi ise, özellikle anal kullanımda beklenen başarıyı sağlayamamış olup, zaman içinde manuel formunun motorize tipi 
ile değiştirilmesi fikri geliştirilmiştir. Tüm uzunluğu 118 cm olan, 22 cm uzunluğa sahip overtüpü üzerinde 5.5 mm’lik yumuşak 
kenarlı spiral yükseklikleri bulunan bu cihaz, vida gibi dönme kuvvetini doğrusal kuvvete dönüştürerek çalışmaktadır. İnce bar-
sakları sabitleyen mezenterin yarattığı direnç kuvveti ince barsakların rotasyonu içn kullanılmaktadır. Sertliği değiştirilebilmekte 
ve farklı ayarlarda sabitlenebilmektedir. Hem Olympus hem de Fujinonun, 9.4 mm’den daha küçük çapta olan skopları ile kul-
lanılabilmesi ise önemli bir avantajı olarak göze çarpmaktadır (Olympus SIF-Q180 (9.2); Fujinon EN-340T5 (9.4)).14-16

ENTEROSKOPİDE MEVCUT GÜNCEL DURUM VE YENİLİKLER
KAPSÜL ENTEROSKOPİ
Kablosuz kapsül teknolojisi olarak bugün için dört farklı firmaya ait KE örnekleri (PillCam, Endocapsule, MiroCam, CapsoCam) 
mevcut.

PİLLCAM R(MEDTRONİC)
*SB3 (Üçüncü jenerasyon)
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Optiklerinin yapısı ve görüntü sistemleri tamamen yeniden dizayn ve optimize edilmiş olup, çözünürlük % 30 oranında arttırılmıştır.

*Colon 2 Capsule: Kolon hastalıklarının değerlendirilmesi için özel dizayn edilmiş model.

*Crohn Capsule: Donanım yapısı kolon kapsülü (Pillcam Colon 2) ile aynı özellikte; yazılım ve algoritmaları ise Crohn hastalığını 
değerlendirmek için özel olarak dizayn edildi.

*Pillcam Patency Capsule: Klinik bulgu ya da preklinik incelemeler temel alındığında, GİS de bilinen veya şüphelenilen obstrük-
siyon, darlık veya fistül varlığı durumunda kullanılması önerilen kapsül tipidir.

ENDOCAPSULER (OLYMPUS) Otomatik aydınlık kontrolü, 4 beyaz led ışık kaynağı, 160° görüntü alanı, 0-20 mm görüntü derinliği, 
11x26 mm (Büyük vitamin büyüklüğünde?), saniyede 2 görüntü yakalama ve transferi yapma kapasitesi var. Gümüş oksid batary-
alarının bulunması kimi uygulayıcılar için endişe verici, ancak bildirilmiş ciddi advers olaylar bulunmamakta. 

MİROCAM CAPSULE 3D
Radar vs Sonar Mekanizması ile çalışmakta. Üç boyutlu görüntü oluşturulması ve bu sayede ek incelem yapılabilmesi mümkün. 
Bu özelliğin sunulduğu tek kapsül tipi olarak bir adım öne çıkmakta.

CAPSOCAM
•360°panoramik mukoza görüntüsü alınmasını mümkün kılan 4 ayrı kamera ve 16 bağımsız kontrollü LED sayesinde saniyede 20 
görüntü karesi tespit edilebilmekte. 221x884 pixel çözünürlük ve 15 saat batarya ömrü vaat etmekte olan sistem SMS teknolojisi 
kullanıyor. 1 GB bilgi depolama kapasitesi var 11x31 mm boyutlarında. 

GÜNCELLENMİŞ KAPSÜL ENTEROSKOPİ ENDİKASYONLARI

Obskür gastrointestinal sistem kanamaları ve  Crohn Hastalığı tanısı, ince barsak polipleri, Peutz Jeghers ve Familial Polipozis 
Sendromları, İnce Barsak neoplazileri, Çölyak hastalığı olarak belirlenmiş durumdadır. Gelecekte ise, Crohn hastalığı monito-
rizasyonu (mukozal iyileşmenin takip ve değerlendirilmesi için), yan etkilerin veya ilaç etkilerinin değerlendirilmesi ve takibinin 
(GVH hastalığı veya NSAİİ) olası yeni endikasyonlar arasında olabileceği düşünülmektedir.

KAPSÜL KONTRENDİKASYONLARI ( PillCamR SB 3 capsule )
Bilinen ya da şüphelenilen obstrüksiyon, darlık ya da fistül varlığında, kardiyak pacemaker ya da diğer implante edilmiş elektro-
medikal cihaz taşınıyor olunması halinde veya yutma bozukluğu olması  durumunda kapsül enteroskopinin yapılması bugün için 
kontrendike olarak kabul edilmektedir.

Orta ince barsak kanaması (OİK) olan hastaların klinik yönetiminde, kapsül enteroskopi veya balon yardımlı enteroskopinin (özel-
likle ÇBE) hangisinin önce yapılacağı hususu tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bugün için KE ilk seçilecek yöntem 
olarak kılavuzlarda kendine yer bulmuş olmasına rağmen, hastanın yaşı ve komorbiditeleri, kanamanın şiddeti ve hastanın kana-
ma diatezi yaratacak ilaç kullanımı veya hastalıklarının olması bu kararı doğrudan değiştirebilecek parametreler olarak dikkate 
alınmalıdır.

Bugün için obskür OİK olan bireylerde KE, overt OİK olanlarda KE veya ÇBE, overt devam eden OİK durumunda ise ÇBE kullanımı-
nın ilk önce tercih edilmesi mantıklı gibi durmaktadır. 

GELİŞTİRİLMİŞ YENİ CİHAZLAR
FUJİNON ÇBE
*EN-580T 3.2 mm çalışma kanalı, arttırılmış çözünürlük, lateks yerine silikon balonlar, geliştirilmiş ve yeniden düzenlenmiş 
hava pompası, balonların durumunu canlı olarak gösteren animasyon uygulaması ve yenilenmiş overtüp ile yeniden yaratılmış bir 
sistem olarak gelmekte.

*EI-580BT
 3.2 mm çalışma kanalı olan kısa ÇBE; daha küçük dönme açısı ve adaptif kıvrılma özelliği sayesinde değiştirilmiş anatomiye sahip 
hastalarda, hepatobiliyer ve pankreatik patolojilere yönelik daha kolay ve etkin müdahale etme olanağı vermekte.

*EN-580XP slim 2.2 mm çalışma kanalı ve 7.5 mm toplam çap ile pediyatrik yaş grubu hasta uygulamaları için ideal özelliklere 
sahip. 

OLYMPUS TBE
*Prototype XSIF-180JY 200 cm çalışma uzunluğu ve 3.2 mm
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genişlikte çalışma kanalı olan skop, ek bir su jeti kanalı da bulundurmakta.

MOTORİZE SPİRAL ENTEROSKOP
Yeniden kullanılabilir skop içine integre edilmiş motoru sayesinde, kısa spiral overtüp, skop üzerinde rotasyon hareketi yaptırıl-
mak suretiyle ince barsak içinde ileri veya geri yönde hareket etmek ve ilerlemek mümkün olmakta. İlk versiyon ile aynı dizayna 
sahip, ancak motor eklenmiş ve uygulanan dönme kuvvetinin göresl olarak izlenmesi ve değiştirilmesi ya da sabitlenmesine ola-
nank veren monitorizsyon ve yönetim ekipmanı eklenmiş durumda. Sadece Olympusun bu işlem için özel olarak atanmış skopu ile 
birlikte ama eski prosesörler dahil tüm prosesörleri ile birlikte kullanılabiliyor. 17,18

Smart Medikal Sistemleri TSE (Skop İçinden Geçirilerek Yapılan Enteroskopi)(On Demand Endoskopi)

*NaviAid AB Erişkin kolonoskop ve yumuşak silikon uçlu balondan oluşan bir sistem. Balon skopun birkaç cm önünde şişirilip, 
ÇBE ve TBE de olduğu gibi it ve çek tekniği (push and pull) kullanılarak ince barsak tüm uzunluğu boyunca entübe ediliyor. Son 
derece basit bir teknik olması, tüm sistemler ile kolaylıkla kullanılabilmesi, kolay kurum ve güvenli kullanımı, hızlı uygulanabilen 
bir teknik (15-20 dakika) olması avantajlı yanları olarak gözükmekte. Ancak balonun barsak içinde kör ilerletilmesi, 3.7 mm geniş-
likte çalışma kanalı gerektirmesi ve tek kanal olduğu için, endoskopik müdahale gerektiğinde balonlu kataterin çıkartılması mec-
buriyeti yaygın kullanımının önündeki en önemli engeller olarak durmakta.

Doğal anatomiye sahip bireylerde, ulaşılan derinlik oral yol için 120-158 cm ve anal yol için 89–110 cm; ortalama işlem zamanı 
15-20 dakika, adverse olay bildirimi bulunmamakta.19 

Değiştirilmiş anatomiye sahip bireylerde, hedefe ulaşma % 60.5, teknik başarı 95.6% klinik başarı 91.3%.  Retrospektif, multi-
center, 32 hastalık bir çalışmada ERCP başarısı: Hedef % 58.1; teknik başarı %54.8; klinik başarı %54.8; 7 stent yerleştirilmiş ve 
komplikasyon oranı %10.4; Bir perforasyon olduğu bildirilmiş.20

GÜNCEL TERAPOTİK UYGULAMALAR
Hemostatik terapi, polip rezeksiyonu, yabancı cisim çıkarılması, doku örneklemesi, darlık dilatasyon uygulamaları, stent yerleştir-
ilmesi, ERCP tedavileri, Değiştirlmiş anatomili hastalarda görüntüleme, Percutan endoskopik jejunostomi.

ÇÖZÜLMEMİŞ KONULAR
Daha iyi tedavi edici cihazlar, kolay ulaşım, kısa işlem zamanı, iyileştirilmiş lokalizasyon, alternatif görüntüleme yöntemleri ile 
daha iyi korelasyon (VKE veya radyolojik görüntüleme), Gerekli personel sayısında azalma (> 2 kişi), Daha düşük maliyet (ücret, 
ekipman)

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
Yeni ve daha gelişmiş cihazlar, ÇBE/TBE iyileştirilmesi, Spirus motorize enteroskopun kullanımı, NaviAid on demand skoplar, 
Skopların combine kullanımı, eski cihazların yeni amaçlar için kullanımı, obesite tedavisinde kullanımları için  motivasyon, doğ-
rudan ilaç uygulamaları (Steroid injeksiyonları, topikal spreyler, hemostatik ilerlemeler) için kullanımları, stabilizasyon sağlayıcı 
cihazların geliştirilmesi ve daha iyi aksesuarların geliştirilerek kullanılması. 
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CROHN HASTALIĞINDA VİDEO KAPSÜL ENDOSKOPİ
DOÇ. DR. FATMA EBRU AKIN

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. GASTROENTERELOJİ B. D.

Crohn hastalığı olanların %66 sından fazlasında tanı anında ince barsak tutulumu vardır (1). İnce barsak crohn hastalığı olanların 
da yaklaşık %90 ında terminal ileum tutulumu mevcuttur (2). Bu nedenle crohn hastalığının araştırılmasında ileokolonoskopi ilk 
seçenek olarak düşünülmelidir ve hastaların çoğunluğunda tanı için yeterlidir (1). Bununla birlikte terminal ileum tutulumunun 
olmadığı durumlarda ileokolonoskopi yanlış negatif sonuçlar verebilir (3). Böylece ileokolonoskopinin ulaşamadığı proksimal ince 
barsak lezyonlarının dışlanmasında ince barsak video kapsül endoskopi (VKE) yapılmalıdır . VKE nin sensitivite ve negatif prediktif 
değerinin yüksek olduğu görülmektedir ( %96-100) (4).

Dionisio ve ark.larının yaptığı metaanalizde crohn hastalığı şüphesi olan hastalarda, VKE nin, ince barsak follow-through, ince 
barsak enteroklizis ve bilgisayarlı tomografi enterografi/enteroklizisden üstün olduğu görülmüştür (5). Başka bir prospektif 
çalışmada VKE nin, crohn hastalığı şüphesi olan hastalarda ince barsak inflamasyonunu saptamada ince barsak follow-through 
dan daha iyi, ileokolonoskopi ile eşit olduğu gösterilmiştir (6). Son zamanlarda, özellikle erken hastalık ve proksimal ince barsak 
lezyonlarının saptanmasında VKE nin magnetik rezonans enterografi/enteroklizisden daha üstün olduğunu gösteren çalışmalar 
yayınlanmıştır (7).

Crohn hastalığı şüphesi nedeni ile VKE yapılan ancak obstrüktif semptomu, bilinen stenozu ve ince barsak rezeksiyonu hikayesi 
olmayan hastalarda kapsül retansiyon riski düşük (%1.6) bulunmuştur ve bu oran, sebebi saptanamayan gastrointesitinal kanama 
nedeni ile VKE yapılan hastalar ile benzer bulunmuştur (8).

Crohn hastalığı şüphesi nedeni ile VKE yapılacak hastaların seçiminin dikkatli yapılması VKE nin spesifitesi ve pozitif prediktif 
değerini arttıracaktır. Sadece karın ağrısı ve diyare gibi klinik semptomlar değil, kilo kaybı, perianal hastalık, inflamatuar mark-
erlarda artış ve fekal kalprotektin gibi daha objektif bulguların varlığı göz önüne alınarak hasta seçimi yapılması VKE nin tanısal 
değerinin arttıracaktır (9).

Bilinen crohn hastalığı olan hastalarda ileokolonoskopideki bulgulardan bağımsız olarak, proksimal ince barsakdaki herhangi bir 
lezyonun varlığı ve lokalizasyonunu belirlemek için ileri araştırma önerilmektedir. Herhangi bir pozitif bulgu prognozu ve tedavi 
şemasını değiştirebilir (1). Tüm yeni tanı almış crohn hastalarına intestinal ultrason, MR enterografi ve/veya kapsül endoskopi 
ile ince barsak değerlendirilmesi yapılmalıdır (10). Bilinen ince barsak crohn hastalığı olan hastalarda tedaviye yanıtı değer-
lendirmede VKE, diğer görüntüleme modaliteleri ile karşılaştırıldığında daha üstün bulunmuştur (10). Crohn hastalığı nedeni ile 
ince barsak rezeksiyonu yapılan hastalarda, postoperetif rekürrensi belirlemede VKE non-invaziv bir seçenek olarak göz önünde 
tutulmalıdır (10).

İzole ince barsak crohn hastalığı olanlarda kapsül endoskopi crohn hastalığı aktivite indeksi ve Lewis skoru kullanılmaya başlan-
mıştır. Ancak bu skorlama sistemleri yeni geliştirilmiş ve klinik çalışma ve klinik pratikteki yararı henüz tam anlaşılamamıştır (10).

Crohn hastalığı şüphesi veya bilinen crohn hastalığı olan hastalarda kapsül retansiyon oranları %4-8 arasında bildirilmiştir. Kapsül 
endoskopi yapılmadan önce patency kapsül veya CT enterografi, MR enterografi gibi tekniklerin kullanılması ile retansiyon oran-
ları düşmüştür (10). ESGE, kapsül retansiyonu gelişen hastalarda öncelikle konservatif tedavi önermektedir. Eğer, medical tedavi 
ile spontan pasaj sağlanamazsa enteroskopi önermektedir (9). 
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ERKEN MİDE KANSERİNDE TARAMA, ÖZEL GRUPLAR TANIMLANMALI
DOÇ. DR. SERKAN ÖCAL
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 

Giriş:
Mide kanseri, dünya genelinde kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Her yıl yaklaşık bir 
milyon mide kanseri olgusu teşhis edilmekte ve hızla yaşlanan nüfus demografisi nedeniyle gelecekteki insidansının artacağı 
öngörülmektedir. Mide kanseri, 2018’de tahmini 1.033.701 yeni olgu ve 782.685 ölümle birlikte, dünyada en sık tanı konan beşinci 
kanserdir ve kansere bağlı ölümde üçüncü sıradadır.

Mide kanserinin coğrafi insidansı, özellikle Doğu Asya, Orta ve Doğu Avrupa ve Güney ve Orta Amerika’da belirgin olarak yüksektir. Ge-
lişmiş ülkelerde mide kanseri görülme sıklığında bir düşüş gözlense de, sağlık alanındaki yükü hala kabul edilemez derecede yüksektir.

Gastrik karsinogenez, çok faktörlü, çok aşamalı bir süreçtir. Mide kanserlerinin çoğunluğu (yaklaşık % 90’ı), mide mukoza gland-
larından kaynaklanan adenokarsinom grubuna aittir. Gastrik atrofi, intestinal metaplazi ve intestinal tip mide kanserleri Helicoba-
cter pylori enfeksiyonu (H. Pylori) ile ilişkilendirilirken, diffüz tip mide kanseri atrofik olmayan pangastritten kaynaklanmaktadır.

Mide Kanseri için Risk Faktörleri
Mide kanseri, çevresel ve genetik faktörlerle ilişkili, çok faktörlü etiyolojileri olan genetik olarak heterojen bir tümördür. Risk fak-
törleri; H. Pylori enfeksiyonu, kalıtsal ve genetik faktörler, diyet(tuzlu yiyecek tüketimi)ve sigara-alkol kullanmak gibi sıralanabilir. 
Midenin premalign lezyonları, mide kanseri gelişiminde çok iyi bilinen risk faktörleridir. Bunlara ek olarak kanser riskini artıran 
diğer bazı mide hastalıkları da tarif edilmiştir; adenomatoz polipler, önceki distal gastrik rezeksiyon, Ménétrier hastalığı, ailesel 
adenomatoz polipozis sendromu olan hastalarda fundik bez polipleri ve Peutz-Jeghers sendromlu hamartomlar…

1. Kalıtsal ve Genetik
Herediter mide kanseri nadir olmakla birlikte, sporadik mide kanseri vakalarında genetik değişiklikler sıklıkla bildirilmektedir. 
Gastrik kanserlerin yaklaşık % 2’si familyal kanser sendromlarıyla ilişkilidir: (i) herediter yaygın gastrik kanser, (ii) midenin gastrik 
adenokarsinoması ve proksimal polipozisi ve (iii) familyal intestinal gastrik kanser ve ayrıca Lynch sendromu gibi.

2. Aile öyküsü
Ailesinde karsinom öyküsü olan hastalarda yüksek mide kanser insidansı olduğu bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada mide kan-
ser riskinin birinci derece akrabalarında özofagus kanseri olanlarda 4,55 kat, mide kanseri olanlarda 7,25 kat ve kronik atrofik 
gastritte 1,69 kat arttığını bulunmuştur.

3. Helicobacterpylori (H.pylori) enfeksiyonu
Gram negatif bir bakteri olan H. pylori, 1994 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya standartlarında mide kanseri 
için kanserojen olarak tanımlanmıştır. H. pylori, insan nüfusunun % 50’sinde mide mukozasını kolonize eder. Birçok epidemiyolojik 
ve klasik çalışmalarda, H.   Pylori enfeksiyonunun mide kanserinin ana risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada, H. 
pylori ile enfekte olan hastalarda kronik atrofik gastrit ve intestinal metaplazi sıklığının arttığı gözlenmiştir. H. pylori-pozitif birey-
lerde, endoskopik kronik atrofik gastrit prevalansının 2.7 kat (% 46.4 ve% 17.1), serolojik tanıda 3,8 kat (% 37,2 ve % 9,7) olduğu 
bildirilmiştir. İntestinal metaplazi prevalansının enfekte bireylerde 2,1 kat daha yüksek olduğu da saptanmıştır (33,1 ve % 15,4).

4. Cinsiyet 
Kronik atrofik gastrit ve intestinal metaplazi prevalansı açısından erkek ve kadın arasında farklılıklar küçük ve tutarsızdır. Fakat 
mide kanseri insidansı için ise, erkeklerde kadınlara göre iki kat fazla görülmektedir.

5. Yaş
Hastaların çoğunluğunda genellikle mide kanseri beşinci ve altıncı dekadlarda görülmektedir. Mide kanseri taraması için yaş eşiği 
bölgesel insidansa ve bireysel riske bağlıdır. Japonya ve Kore gibi yüksek oranlı ülkelerde, mide kanserini tarama 40 yaş kadar 
erken olabilir. Bu ülkelerde yapılan endoskopik taramada, premalign lezyonların yanı sıra, erken mide kanserli hastaların önemli 
bir bölümünü tespit edilmiştir.Yapılan çalışmalarda, kırk yaş altı ve üstü bireyleri karşılaştırıldığında, 40 yaş üstü grupta kronik 
atrofik gastritin (biyopsi veya seroloji bazlı) 2 kat ve intestinal metaplazinin 3 kat yüksek prevalansı sahip olduğu gösterilmiştir. 
Birçok endoskopik temelli çalışmada istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Başka bir çalışmada 45 yaş üstünün 45 
yaş altına göre intestinal metaplaziye ilerlemede 2 kat, mide kanserine ilerlemede 3 kat riskli olduğu belirtilmiştir.



175. GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ GÜNLERİ
12-13 NİSAN 2019 RADISSON BLU KONGRE MERKEZİ ŞİŞLİ, İSTANBUL

KONUŞMA METİNLERİ

6. Kan grubu
Mide kanseri ile A kan grubu ilişkisi önceki birçok çalışmalarda gözlemlenmişken, sadece birkaç çalışmada AB kan grubu ile mide 
kanseri riski arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. A kan grubunun mide kanseri riski üzerindeki etkisinin, sistemik 
enflamatuar durumdaki değişiklikler, intersellüler adezyon ve membran sinyalleşmesi ve malign hücre için immünsürveyansı 
içeren küçük bir fizyolojik farklılığa dayandığı varsayılmaktadır.

7. Diyet
Tuz ve tuzla korunmuş yiyecekler mide kanseri için risk faktörüdür. 1959’dan beri, mide kanseri için tuz ve nitrat alımının olası bir 
risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Birkaç prospektif çalışmada, taze meyve ve sebze tüketiminin mide kanser riskini (hem kardia 
hem kardia olmayan) önemli derecede azalttığı bildirilmiştir.

Meyve ve sebzelerden zengin düzenli / sağlıklı bir diyet ile nişastalı yiyecekler, et ve yağlardan zengin Batı / sağlıksız diyet arasında 
mide kanser riskinde iki kat bir fark olduğu sonucuna varılmıştır.

8. Yaşam Tarzı 
Mide kanserojeni olan iki yaşam tarzı sigara ve alkolün risk faktörüne dair kanıtlar son zamanlarda artmaktadır. Mevcut sigara 
içenler ile sigara içmeyenleri karşılaştıran çalışmada OR erkeklerde 1,62 (CI % 95 1,50–1.75) ve kadınlarda 1,20 (% 95 CI 1,01-
1,43); OR en düşük tüketim için 1,3’ten günde yaklaşık 30 sigara tüketimi için 1,7’ye kadar yükselmektedir. Dünya genelinde, mide 
kanserlerinin sigaraya atfedilebilecek oranının gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda % 4, erkekler % 11 ve gelişmiş ülkelerde 
erkekler arasında % 17, kadınlarda % 11 olduğu tahmin edilmektedir.

Bazı yapılan çalışmalarda, yüksek kolesterol düzeyleri ile mide kanseri arasında olası bir ilişki olduğu da bildirilmiştir. Kolesterol 
seviyesinin düşmesi ( yaş, cinsiyet, H. Pylori enfeksiyonu, atrofik gastrit, malign neoplazm aile öyküsü, sigara içme alışkanlıkları, 
vücut kitle indeksi (BMI) ve diyet faktörleri gibi çok değişkenli analizlerde) tek başına mide kanser riskini azalttığı gösterilmiştir. 
Bunun serum kolesterolü ile indüklenen nükleer faktör kappa B aktivasyonunun uzun süreli deplesyonunun tümörgenezi uyarı-
mına ait deneysel kanıtlar bulunduğundan, düşük kolesterol seviyelerinin kanserojenez süreçlerinden biri üzerinde nedensel bir 
etkiye sahip olabileceğini ileri sürülmüştür. Çok değişkenli analizlerde açlık glukozu, HbA1c’nin 6’dan yüksek olması, total ko-
lesterol, LDL-kolesterol ve metabolik sendromun gastrik displazi ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu gösterilmiştir.

9. Obezite
Obezite, midenin kardia adenokarsinomu için önemli bir risk faktörüdür. Bir meta-analizde de bu yüksek risk ile uyumlu sonuçlar 
bulunmuştur. Fakat midenin non-kardia kanseri için yüksek risk bulunmamıştır. Kesin patolojik mekanizma henüz bilinmemek-
tedir. İleri sürülen mekanizmalar arasında özofageal reflü riski, insülin direnci, adiponektin ve leptin seviyeleri, insülin benzeri 
büyüme faktörleri, seks steroidleri ve glukokortikoidler, obezite ile ilişkili inflamatuar belirteçler ve oksidatif stres bulunmaktadır.

10. MidePrekanserözlezyonlar:
Correa’nın kaskadı olarak da bilinen kronik atrofik olmayan gastritin, atrofik gastrit ve intestinal metaplaziden, displaziye ardışık 
ilerlemesi, midenin non-kardia kanserinin intestinal tipine giden bir yol olarak kabul edilmektedir.

Histolojik Sınıflandırma
a. Atrofik Gastrit
Atrofik gastrit, gastrik mukozanın glandüler yapılarının kaybı olarak tanımlanır. Bu, fonksiyonelleşmiş hücre kaybıyla ilişkilidir. 
Böylece mideninsalgılama fonksiyonu azalır.A / B / AB / C tipleri, “süperfisial” karşı “diffüz”, “diffüz antral ‐ baskın” karşın “multi-
fokal atrofik gastrit” ve “non-ulcer pangastrit” karşı “progresif intestinal pangastrit”  gibi tanımları ile yıllar boyunca atrofik gast-
ritin çeşitli sınıflandırmaları önerilmiştir. Son on yıldır inflamasyon, atrofi ve intestinal metaplazinin çeşitli özelliklerinin değer-
lendirilmesi bireysel olarak yapılmaktadır. Atrofik gastriti nesnel olarak, özellikle de glandüler yapıların kaybını ölçmeye dayanan 
sınıflandırmalar gibi yeni yöntemler geliştirilmektedir.

b. İntestinalMetaplazisi:
İntestinal metaplazi, gastrik kolumnar epitel hücrelerinin bağırsak morfolojisi hücreleri ile yer değiştirmesi olarak tanımlanmakta-
dır. İntestinal metaplazi muhtemelen mide kök hücrelerin ince bağırsak veya kolonik fenotip hücrelerine doğru farklılaşmasından 
kaynaklanmaktadır. İntestinal metaplazinin mide kanseri için premalign bir durum mu olduğu yoksa artmış kanser riski için bir 
belirteç mi olmadığı hala bilinmemektedir. İntestinal metaplazinin birkaç sınıflandırması tanımlanmıştır; En yaygın kullanılanları 
Filipe ve Jass Sınıflandırmasıdır. Tip I komplet, ince bağırsak tipi; Tip II inkomplet, enterokolik tip; Tip III inkomplet, kolon tipi 
olarak ayrılmaktadır. Ayrıca, IM’nin alt tipleri arasındaki farklılığın klinik uygulamadaki önemi çok azdır ve bu nedenle genellikle 
ihmal edilmektedir.
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c.  Displazi:
Gastrik displazi, epitel hücrelerin büyüklüğü, şekli ve oryantasyonu, çekirdeklerin büyümesi ve atipisi gibi normal salgı bezinin ya-
pısının bozulması ile karakterizedir. Displazi değerlendirmesi zordur ve patologlar arasında uyumsuzluklar vardır. Gastrik displazi 
ve kanser sınıflandırmasında Japon patologlar hücresel ve yapısal anormallikler temelinde kanseri teşhis ederken, Batılı patolog-
lar kanser teşhisi için önkoşul olarak doku invazyon varlığına odaklanır.2000 yılında displaziyi ve adenokarsinomu beş kategoriye 
ayıran Birleşik Padova Sınıflandırması önerildi. Viyana sınıflandırması ayrıca düşük ve yüksek dereceli displazi kategorilerini alt 
bölümlere ayırmış ve klinik yönetimi ile korelasyonu geliştirmek için revize edilmiştir.

Mide Premalign Lezyonların Önemi
Son on yılda değerini kanıtlamış olan bu sınıflandırma sisteminde, inflamasyon, atrofi ve intestinal metaplazinin çeşitli özellikle-
rinin bireysel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Gastrik intestinal metaplazi, farklı gastrik kanser tipleri için güçlü bir risk 
faktörüdür ve bu da gastrik intestinal metaplazinin endoskopik tanısını önemli kılar. Malign transformasyon riskini öngördüğü için 
erken saptanıp tedavi edilmesi önemlidir. Sonuç olarak prognoz olumlu yönde doğal seyrini değiştirmektedir. 

Bu lezyonların değerlendirme ve sınıflandırmasında büyük bir heterojenite görülmektedir. Biyopsilerin sayısı ve haritalandırması 
son derece değişmektedir. Konik atrofik gastrit ve intestinal metaplazi prevalansı üzerine global sonuçlara bakıldığında, mide pre-
malign lezyonların prevalansı ile mide kanseri insidansı arasında bir tür doğrusal ilişki görülmektedir.  Bazı uzmanlar tarafından 
mide intestinal metaplazi genellikle geri dönüşü olmayan histolojik değişimin noktası olarak kabul edilmektedir. Premalign lezyon 
ile ilişkili risk faktörlerinin analizi, çeşitli genleri ve moleküler yolak değişimlerini içeren çok aşamalı bir süreçtir.

Yapılan bir çalışmada, endoskopik biyopsi alınan gastrit hastalarının % 29,2’sinde kronik atrofik gastrit, % 25,8’sinde intestinal 
metaplazi ve % 3,3’ünde displazi saptamıştır. Hastaların çoğunda bu lezyonların birlikte olduğunu gösterilmiştir.

H. pylori pozitif hastalarda kronik atrofik gastrit ve intestinal metaplazi prevalansının arttığı görülmektedir. H. pylori ile enfekte 
ve enfekte olmayan hastalarda kronik atrofik gastrit prevalansının endoskopik biyopsi ile tanıda 2,7 kat, serolojik tanıda ise 3,8 
kat yüksek olduğu saptanmıştır. Mide intestinal metaplazi prevalansı asemptomatik hastalarda % 25,0 ve dispeptik hastalarda % 
25,4 olarak saptanmış. Bu nedenle, atrofik gastrit, intestinal metaplazi ve mukozal displaziyi içeren premalign lezyonlara sahip 
bireylerin belirlenmesi önemlidir. Bir başka genel popülasyon tarama çalışmasında endoskopik biyopside % 32’sinin kronik atro-
fik gastrit, % 25’inin intestinal metaplazi olabileceğini gösterilmiştir. Bir başka çalışmada kronik atrofik gastrit prevalansı genel 
popülasyonda endoskopik biyopsili % 31,6 iken seçili gruplarda % 33,4 idi. Kronik atrofik gastrit prevalansında çeşitli gruplarda 
yaşın artmasıyla birlikte bir artış görülmüştür. Mide kanser insidansı düşük olan ülkelerde yaygın gastrik premalign lezyonların 
prevalansı yalnızca % 7 iken, insidansı yüksek olan ülkelerde ise kronik atrofik gastritin % 16 ve diffüz mide intestinal metaplazinin 
% 27’ye ulaşmakta olduğu gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada, Sleeve gastrektomi öncesi endoskopik biyopsi yapılan hastalarda, 
kronik gastrit oranı % 80,6, atrofik gastrit % 9,1 intestinal metaplazi % 5,8 olarak saptanmıştır.

Prevelans üzerine bir çalışmada, klinik endikasyonu için endoskopik biyopsi yapılan hastalarda, gastroskopiden 20 yıl sonra göz-
lemlenen mide kanser insidans oranları, normal mukozaya sahip 256 kişiden yaklaşık 1’inde, 85 non-atrofik gastritli hastanın 
1’inde, 50 kronik atrofik gastritli hastanın 1’inde, 39 mide intestinal metaplazili hastanın 1’inde, 19 displazili hastanın 1‘inde mide 
kanseri görülmüştür.

Mide kanseri insidansı
1990’ların ortasına kadar, mide kanseri, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni idi. Mide kanseri, şu anda, her iki 
cinsiyette de kansere bağlı ölümlerin % 9,7’sini oluşturan ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Yaşa standardize edilmiş en yüksek 
ölüm oranı (ASMR) Doğu Asya’da iken (erkeklerde 28,1/100.000, kadınlarda13,0/100.000), Kuzey Amerika’da en düşük ASMR (sı-
rasıyla 2,8 ve 1,5/100.000’de) olduğu tahmin edilmektedir. Sağlık bakanlığı 2017 istatiksel verilerine göre; Türkiye’de mide kanser 
insidansı erkekte14,2/100.000 olup en sık görülen 5. kanser (%5,8), kadında 6,3/100.000 olup en sık görülen 6. kanser (% 3,7) 
türüdür. Her iki cinsiyette de Orta ve Doğu Avrupa’da ve Orta ve GüneyAmerika’da yüksek ölüm oranları kaydedilmiştir. Mide kan-
seri insidansı ile premalign hastalık prevalansı karşılaştırıldığında, önemli farklılıklar göze çarpmaktadır. Görülme sıklığı çeşitli 
bölgelerde (kısmen H.pylori prevalansındaki düşüş nedeniyle) düşmekle birlikte, H. pylori prevalansı yüksek popülasyonunun 
genişlemesi ve yaşlanması nedeniyle her yıl daha fazla olgu ortaya çıkmaktadır.

Yaşam boyu kansere yakalanma riskinin hesaplanması üzerineTürkiye’de yapılan bir çalışma, yeni doğan bir çocuğun hayatının 
herhangi bir noktasında kansere yakalanma olasılığının tahmin edilmesine dayanmaktadır. Türkiye’de yaşayan bir kişinin yaşamı 
boyunca herhangi bir kansere yakalanma riski % 38,46 iken, 65 yaşına kadar herhangi bir kansere yakalanma riski ise % 17,29’dur. 
Türkiye’de yaşayan her üç kişiden birisi yaşamlarının herhangi bir döneminde kansere yakalanma riski taşımaktadır. Türkiye’de 
yaşayan ileriki yaşlarda daha fazla görülen mide kanserine her 38 kişiden birisi yakalanma riski taşımaktadır. Mide kanserinde 65 
yaşına kadar risk % 0,87 ve yaşam boyu risk 2,66 olarak hesaplanmıştır 
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Erken Mide Kanserinde Tarama:
Genellikle mide kanser semptomları erken hastalık evrelerinde ya yoktur ya da spesifik değildir. Semptomların, özellikle alarm 
semptomlarının varlığında, mide kanserinin çok ileri bir aşamada olduğundan küratif cerrahi rezeksiyon şansıda genellikle im-
kansızdır. Mide kanseri genel 5 yıllık hayatta kalma oranı % 20’in altında olması ile kötü bir prognoz göstermektedir. Erken mide 
kanserinin saptanması prognozu için çok önemlidir. 

Farklı coğrafi bölgelerdeki kanser riski, yaşa standartlaştırılmış insidans oranının (ASIR) büyüklüğüne göre tanımlanmıştır. ASIR> 
20/100.000’de yüksek riskli bölge,  ASIR=10-20/100.000’de orta riskli bölge ve ASIR<10/100.000’de düşük riskli bölge olarak ta-
nımlanmaktadır. Türkiye 14,2/ 100.000 ile orta risk bölgesinde bulunmaktadır.

Mide kanser riskinin, Correa kaskadına göre lezyonun ilerlemesi ile arttığı bilinmektedir. Neoplastik progresyon için düşük riskli 
ve yüksek riskli hastaları tanımlamadaki güçlüğümüz devam etmektedir. Premalign lezyonların tespiti ve surveyansı potansiyel 
olarak mide premalign lezyonlarının ve karsinomlarının erken teşhis ve tedavisine yol açabilir. İlk taramada epidemiyolojik faktör-
lere, genetik veya kalıtsal risklere ve H.pylori enfeksiyonunun durumuna odaklanılmalıdır. Görülme sıklığı yüksek ülkelerde bile, 
yaşam boyu mide kanseri riski, bireysel düzeyde oldukça farklılık gösterebilmektedir.Topluluklarda yeni bir kanser tarama tekniği 
uygulanmadan önce, tarama aralığı öncelikle yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak tanımlanmalıdır. Premalignmide 
lezyonları için genel olarak tek tip bir strateji gerçekçi değildir. Risk altındaki kişilerin taranması ve surveyansı, erken teşhis ve 
tedaviye izin verir. Bunun da mide kanser mortalitesinin azalması üzerine yüksek etkisi olduğu tahmin edilmektedir. Ancak komp-
likasyonlar, yanlış pozitif vakalar ve aşırı tanı gibi ciddi sıkıntılara neden olabilir.

H. pylori enfeksiyonu, mide non-kardiak kanseri ile ilişkili ana risk faktörüdür ve H. pylori eradikasyonunun mide kanserinin pri-
mer önlenmesinde rolü ile ilgili önemli veriler ortaya çıkmaktadır.

Taramanın maliyet etkinliği, mide kanseri insidansı ve her ülkedeki tarama araçlarının maliyeti ile tanımlanmaktadır. Kore, Ja-
ponya, Venezüella ve Çin popülasyona dayalı tarama yapılmaktadır. Japonya devlet destekli programlarda, Japonya’da 40 yaş 
üzeri bireylerde baryum çalışmaları veya serum-pepsinojen testi birincil tarama yöntemleri olarak kullanılır ve sadece anormal 
tarama sonuçları olan hastalara endoskopi yapılmaktadır. Mide kanser mortalite oranında % 30-60 azalma olması ile etkili olduğu 
göstermektedir. Kore’de ise 2 yılda bir üst gastrointestinal sistem endoskopi veya kontrastlı incelemeler önerilmektedir.

Şu anda, gastrik mukozanın premalign değişiklikleri klinik uygulamalarda sıklıkla göz ardı edilmekte veya çok çeşitli takip sıklığı 
ile sonuçlanmaktadır. Kimlerin taranması ve ne zaman başlaması gerektiği belirsizliğini korumaktadır. Bu nedenle, uluslararası 
MAPS konsensüs kılavuzunda, hem antrum hem de korpusta hem kronik atrofik gastrit hem de intestinal metaplazi ve displazisi 
olanlar için endoskopik takip önerilmektedir.

Yapılan bir çalışmada, endoskopik tarama ile tespit edilen evre IV mide kanseri oranının, tanıdan 1-2 yıl önce endoskopik tarama 
yapılan hastalarda, tarama yapılmayanlara göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın sonucunda erken mide kanse-
rinin doğal seyri tanımlanmış ve ortalama erken evreden mide kanserine ilerleme süresi 44 ay olarak saptanmıştır. Mide kanseri 
gelişiminin genellikle yavaş devam eden bir süreç olduğunu, risk altındaki hastaların daha uzun takip edilmesi gerektiğini öner-
mişlerdir.

Kanserin ekonomik yükü kanserli hastalar için önemlidir. Kanser, dünya genelindeki toplam sağlık bakım maliyetlerinin % 
4-10’unu oluşturuyor. Kanser bakım maliyetleri doğrudan ve dolaylı olarak ayrılabilir. Önceki çalışmalarda, ilk evrede büyük mik-
tarda kanser bakım maliyetinin ortaya çıktığı bildirilmiştir. Mide kanserinin erken teşhisi ve özellikle tedavi yöntemi sağlık bakım 
maliyetlerini önemli oranda etkileyebilir.

Sonuç olarak, hastaya ait risk faktörler arasında A kan grubu, pernisiyöz anemi, gastrik cerrahi, aile öyküsü, kalıtsal diffüz mide 
kanseri ve genetik sendromlar bulunur. Bunun yanında sigara içmek, tuz, tuzlu ve tütsülenmiş yiyecekler, kırmızı et, obezite 
ve düşük sosyoekonomik durum, çevresel faktörler de risk faktörlerine eklenebilir. Ayrıca, H.pylori ve Epstein-Barr virüsü ile 
enfeksiyon da mide kanserojenezinde rol oynar. Bu risk faktörleri hakkında bilgi, yaşamları boyunca mide kanser riski taşıyan 
bireyleri karakterize etmeye yardımcı olur. Premalign lezyonların tanımlanması, tarama ve surveyans amacıyla bu riskli gruplarda 
önemlidir. 

Öneri:
Mide ile ilişkili premalign durumlar mide kanserinin gelişiminde uzun zamandır var olan bir öneme sahiptir. Muhtemelen, erken 
tanı yüksek riskli kişilerin taranması ile sağlanabilir. Yeni kılavuzlara dayanarak, yüksek riskli bir fenotip barındıran bu hasta gru-
buna tanı konmalı ve endoskopik olarak daha fazla izlenmelidir.  Bu nedenle, tarama stratejileri yüksek insidanslı, veya orta-düşük 
insidansa sahip riskli popülasyonun alt gruplarına yönelik olmalıdır. Bununla birlikte, bu riskli popülasyonda standartlaştırılmış 
metodolojilere sahip çok merkezli çalışmalarla onaylanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer bu doğrulanırsa ekonomik çalışmalarda 
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kullanılması, asemptomatik bireylerde bu durumların tespit edilmesi ve surveyansın nihai faydasını da gösterebilir. Düşük insi-
danslı ülkelerde, ilk başta yüksek riskli bireyleri belirlemek için aşamalı bir yaklaşımı benimsemek de mümkün görünmektedir.
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TANISAL VE TERAPÖTİK EUS KOMPLİKASYONLARININ ÖNLENMESİ: 
NELER YAPILABİLİR?

PROF. DR. NEVİN ORUÇ
EGE ÜNİVERSİTESİ GASTOENTEROLOJİ BİLİM DALI 

Endoskopik ultrason son yıllarda giderek yaygınlaşan bir tanı ve tedavi yöntemidir. Ancak bu konuda eğitim standartları henüz 
oluşmamış buna karşın EUS indikasyonları çok genişlemiştir. Bu durum bazen yeterli tecrübe kazanmadan yapılan işlemlerde 
öngörülemeyen komplikasyonlara yol açmıştır.

EUS endoskopiye ait tüm komplikasyonlara sahiptir. Bu konunun detaylarına girilmeyecektir. Ancak EUS cihazları  standart endos-
koplardan çok daha rijit bir uca sahip oldukları için bazı kullanım zorlukları ve komplikasyonları  mevcuttur. Özellikle entübasyon 
ve duodenum ikinci kısma geçerken zorlamak  bu alanlarda perforasyon gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu alanlarda 
fazla zorlamadan ilerlemek, daha önce alışkın olduğumuz skopları tercih etmek, görerek ilerlemek riskleri azaltabilir. Radial  EUS 
incelemede duodenum ikinci kısma geçerken balon kullanılabilir. Ancak papillaya yakın aşırı şişirilmiş balon pankreatite de sebep 
olabilir. 

EUS ile yapılan FNA işlemlerinde kanama, pankreatit, enfeksiyon en çok rapor edilen komplikasyonlardır. Kanama açısından has-
tanın risk faktörleri kullandığı ilaçlar mutlaka incelenmelidir. Hastaya neden FNA uygulanıyor,  güvenli bir şekilde bunu yapmak 
mümkün mü mutlaka sorgulanmalıdır. İşlem sırasında Doppler ile iğne trasesine denk gelen vasküler yapılar görülmelidir. 

Pankreası hedef alan inceleme ve FNA işlemlerinde  korkulan bir diğer komplkasyon pankreatittir. EUS-FNA sırasında  hedef 
alandan uzaklaşmamaya,  normal pankreas veya kanal yapılarına girmemeye özen göstermelidir. Pankreatit genelde hafif seyre-
der ve çabuk düzelir. Bunun engellemek için önerilen bir ilaç veya proflaksi söz konusu değildir. 

Enfeksiyon solid kitlelere uygulanan FNA işlemlerinde uygun standartlarda çalışıldığı sürece beklenen bir komplikasyon değildir. 
Ancak pankreas kistlerinde ve kistik lezyonlarda  FNA işlemlerinden sonra  enfeksiyon riski bildirilmiştir. Bundan kaçınmak için 
kistik lezyonlarda aynı iğne ile tek pass aspirasyon yapılması ve antibiyotik proflaksisi uygulanması önerilmektedir. Benzer şekilde 
rektal lezyonlara FNA planlanıyorsa antibiyotik uygulanmalıdır. Mediasten kistik lezyonlarında EUS-FNA mediastenit  gibi ciddi 
komplikasyonlara yol açtığı için  tavsiye edilmez. 

EUS işlemleri arasında son dönemlerde  drenaj işlemleri artmıştır. Özellikle pankreatik sıvı koleksiyonlarının drenajında işlem 
aşamaları dikkatle gözden geçirilmeli, hastanın hikayesi, radyolojik görüntüleri incelenmeli, indikasyon dikkatli konulmalıdır. 
Psödokistlerde   çok erken yapılan  drenaj işlemlerinde daha fazla komplikasyon izlenmektedir.  Drenaj öncesi onam alınması,  
ekibin bilgilendirilmesi,  malzemelerin hazırlanıp gözden geçirilmesi çok önemlidir. EUS inceleme sırasında drenaj işlemi için 
uygun   bir açı ve yer saptanmalıdır. Genel olarak önerilen  kistik alan ve lümen arasındaki mesafenin 10 mm altında olması ve 
arada  vasküler yapıların olmamasıdır. Uygun bir alan saptandıktan sonra pankreatik sıvı koleksiyonuna 19 G iğne ile ponksiyon ya-
pılmalı ve  kist sıvısı aspire edilerek  mutlaka  kültür ve analize gönderilmelidir. Bu sayede  ampirik başlanan antibiyotik tedavisini 
düzenlemek ve olası enfeksiyoz komplikasyonları azaltmak mümkündür. İşlemin kistatom uygulaması ve dilatasyon basamakları  
floroskopi eşliğinde ve EUS görüntüleri kullanılarak yapılmalıdır. Bu sayede  pozisyonun kaybı, kılavuz telin düşmesi gibi kompli-
kasyonların oranı azalacaktır. Daha sonraki basamakta işlem endoskopik görüntüleme ile devam edilir ama aspirasyon açısından 
dikkatli olunmalıdır. Drenaj işlemlerinde   plastik veya yeni  kullanıma giren metal stentlerin başarısı arasında  anlamlı fark yoktur. 
Ancak stentlerin tipine bağlı kanama  gibi komplikasyonlar açısından  metal stentlerin erken çekilmesi önerilmektedir. Plastik 
stentlerin erken çekilmesi ise tedavi başarısını düşürmektedir.
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TAM KAT REZEKSİYON TEKNİĞİ
DOÇ. DR. GÜRHAN ŞİŞMAN

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ  BİLİM DALI

Erken evre gasrointestinal tümörlerin tedavisinde rezeksiyon ile submukozada dahil olmak üzere endoskopik olarak çıkarmak 
mümkündür. Fakat bazı durumlarda muscularis propriada dahil olmak üzere tam kat rezeksiyon gerekir.Endoskopik tam kat re-
zeksiyon ile adenom veya erken evre karsinom olgularında submukozal fibrozis olsa bile lezyon çıkarılabilir. Bazı gastrointestinal 
stromal tümörleri de bu teknik ile tedavi eetmek mümkündür. Bazı olularda cerrahi tedavi gereksinimini azaltır. 

Gastrointestinal lezyonların tedavisinde endoskopik yöntemler olarak Endoskopik Mukozal Rezeksiyon ( EMR ) ve Endoskopik 
Submukozal Diseksiyon ( ESD ) en çok kullanılan yötemlerdir. ESD ile özellikle SM1tabakasına kadar erken evre kanserler endos-
kopik olarak çıkarılabilir. Bu yöntemler cerrahiye göre daha cost effectif ve de gereksiz cerrahiden hastaları uzak tutar.  Fakat bası 
durumlarda bu işlemlerde komplikasyon ile karşılaşabiliriz.  Özellikle submukozal fibrozis nedeni ile eleve olmayan lezyonlarda  
ya da daha önce rezeksiyon yapılmış alanlarda bu tip endoskopik tedavi yöntemlerini uygulamak oldukça zordur.  Özellikle submu-
kozal fibrozis olması en blok rezeksiyon şansını engellemektedir.  Ancak tam kat rezeksiyon tekniği ile bu lezyonlar çıkarılabilir.  
Tam kat rezeksiyon ( TKR) tekniği ile erken evre tümörlerin tedavisi yapılabildiği gibi, Hirşuprung hastalığına tanı koymak için de 
tam TKR teknğinden faydalınabilinir (1).  

TKR tekniğini uygularken özel bir endoskopik aparat olan over-the-scope- clip ( OTSC) kullanılmaktadır. Tututcu bir forceps yardı-
mı ile lezyon alanı tutulur endoskopun içine doğru çekilir, ardından çekilen tümöral doku üzerine klip atılır ve snare le rezeksiyon 
yapılır.  Ancak bu yöntemin kısıtılılığı lezyon büyüklüğü ile ilgilidir. Çok büyük lezyonların eksizyonunda bu yöntem kullanılmaz.  
Eğer lezyon 30mm’den büyük ise TKR yöntemi uygulanmamalıdır (2). 
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S-01 
KOLONOSKOPİK PERFORASYONLARDA TANI VE TEDAVİ; 

11 OLGULUK TEK MERKEZ DENEYİMİ
SEMİH HOT, SERACETTİN EĞİN

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ. OKMEYDANI SUAM, GENEL CERRAHİ

Amaç: Kolonoskopik perforasyon(KP) oldukça nadir bir komplikasyondur. Ancak KP insidansı günümüzde endoskopi merkez-
lerinin yaygınlaşması neticesinde artmıştır. Tanısal kolonoskopilerde % 0,03-% 0,65 oranında, terapötik kolonoskopilerde ise % 
0,073-2,14 oranında görülür. KP mekanik, pnömotik ve terapötik olmak üzere 3 ayrı travma sonrası oluşabilir. İatrojenik KP’da 
mortalite %0-0,65 arasında görülür. KP için risk faktörleri; ileri yaş, çoklu komorbidite, divertikülozis coli, obstrüktif lezyonlar, sağ 
kolonda >1 cm, sol kolonda >2 cm polip eksizyonu gibi terapötik işlemlerdir. Bu çalışmada KP’da tanı, tedavi ve yönetim irdelendi.

Gereç-Yöntem: 01.01.2015-01.01.2019 tarihleri arasında Hastanemiz Acil cerrahi polikliniği’ne alt gastrointestinal endoskopi işle-
mi sonrasında KP şüphesi nedeniyle başvuran hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların önceden tanısı 
konmuş hastalıkları, geçirdikleri ameliyatlar, demografik özellikleri, kolonoskopi esnanda ve sonrasında tesbit edilen bulgular, 
yapılan konservatif veya cerrahi tedavi ve sonuçlar kaydedildi. 24 saatten önce tanısı konan olgular erken, 24 saati geçen olgular 
ise geç tanı alan olarak kabul edildi.

Bulgular: 4 yıllık süre içinde Acil Cerrahi Kliniği’ne interne edilen ardışık 11 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 6’sı kadın 5’i 
erkekti, ortalama yaş 63.5 (33-86) idi. 3 hastaya terapötik, 8 hastaya ise tanısal kolonoskopi yapılmıştı. 7 hasta dış merkezden sevk 
edilmişti. 2 hastada karaciğer multi-metastazları da olan toplam 4 hastada malignite mevcuttu. 6 hastaya işlem esnasında tanı 
konmuştu. 4 hasta 24 saatten daha geç dönemde acil cerrahi polikliniğine başvurmuştu. 3 hastaya konservatif, 8 hastaya cerrahi 
tedavi uygulandı. Cerrahi esnasında yaygın peritonit tablosu görülen, kontamine, hastaneye geç başvuru nedeniyle cerrahi tedavisi 
gecikmiş olan 2 hasta mortal seyretti. KP lokalizasyonu açısından değerlendirildiğinde 5 hastada sigmoid kolonda, 2 hastada inen 
kolonda, 2 hastada çekumda, 1 hastada rektosigmoid bileşkede ve 1 hastada sağ fleksurada KP olduğu tespit edildi. 6 hastanın 
daha önce karın bölgesine yönelik ameliyat öyküsü mevcuttu.

Sonuç: Kolonoskopi sırasında teknik yetersizlik, önceki ameliyatlara bağlı yapışıklıklar ve mevcut hastalığın yol açtığı zayıflık 
nedeniyle KP olguları görülebilmektedir. Erken tesbit edilen, etkili barsak temizliği yapılmış ve yaygın peritonit bulgusu olmayan 
olgularda primer onarım yapılabilir, fakat 24 saati aşan, kontamine olgularda stoma açılmalıdır.

KP’da sonuç eşlik eden hastalıklara, KP’un oluşum mekanizmasına, uygulanacak tedavi yöntemine ve tedavi eden hekimlerin 
tecrübesine bağlı olarak değişir. Yaşlı, cerrahi öyküsü olan, komorbidit hastalara, özellikle terapötik kolonoskopi yapılıyorsa çok 
dikkatli olunmalıdır. Kolonoskopi işlemi öncesi hasta ve yakınları bilgilendirilmeli, yazılı onamları alınmalı ve işlem sonrası sebat 
eden karın ağrılarında mutlaka ileri tetkik ve hospitalizasyon yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopik perforasyon, Tanı, Cerrahi
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S-02 
KOLEDOĞUN BULBUSA AÇILIM ANOMALİLERİNE 

YAKLAŞIM NASIL OLMALI?
DERYA ARI, BÜLENT ÖDEMİŞ

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ, GASTROENTEROLOJİ BÖLÜMÜ, ANKARA

Amaç: Koledok duodenum ikinci kıta posteromedial duvarı yerine duodenum üçüncü ve dördüncü kıtasına veya daha proksimalde 
mideye, pilora ve bulbusa ektopik olarak açılabilmektedir. Bu çalışmada, koledoğun bulbusa açılım anomalilerinin klinik ve rad-
yolojik özellikleri ile birlikte tedavi modaliteleri ve uzun dönem takip sonuçları değerlendirildi. 

Gereç-Yöntem: 2010 ve 2018 tarihleri arasında endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi (ERCP) ünitesinde duodenumun 
ikinci kısımında papilla izlenmeyen ve koledoğun bulbus apeksine bir yarık şeklinde açıldığı 51 hasta çalışmaya alındı. Bu hasta-
ların tıbbi kayıtları retrospektif toplandı ve bunların transabdominal ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, üst endoskopi, ERCP ve 
laboratuar bulguları gözden geçirildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 51 hastanın 44’ü erkek (%86,2), 7’si kadın (%13,8) idi. Hastaların medyan yaşı 58,7 (dağılım 34-89) idi. 
10 hastada (%19,6) dış merkezde başarısız ERCP öyküsü mevcuttu. 49 hastaya (%96) koledok taşı, 2 hastaya (%4) da safra kaçağı 
nedeni ile ERCP yapıldı. 37 hasta (%72,5) biliyer ağrı, 11 hasta (%21,5) biliyer ağrı ve ateş, 3 hasta (%5,8) ise sadece ateş şikayeti 
ile başvurdu. 9 hastada (%17,6) rekürren kolanjit öyküsü vardı. 25 hastanın (%49) kolesistektomi, 5 hastanın (%9,8) ise simple 
gastroenterostomi öyküsü mevcuttu. Başvuru anında 20 hastada (%39,2) kolanjit tablosu mevcuttu. Endoskopik incelemede has-
taların tamamında apikal darlık, 12’sinde (%23,5) ise duodenal ülser mevcuttu. Hastalara toplam 134 defa ERCP (24 hastada 1 
defa, 9 hastada 2 defa, 6 hastada 3 defa, 12 hastada ise 4 ve üzeri) yapıldı. 24 hastada (%47) biliyer orifise (8mm-12mm balon ile), 5 
hastada (%9,8) ise bulbus apikal darlığa (12mm-18mm balon ile) balon dilatasyon yapıldı. 51 hastanın 28’ine (%54,9) ilk ERCP işle-
minde stent konuldu. 19 hastanın (%37,2) ilk işlemde koledok taşı çıkartıldı ve stentsiz takip edildi. 1 hastada ise aynı endoskopist 
tarafından apikal darlık 2. kez geçilemediği için tekrar ERCP yapılamadı. Hastalar ortalama 13,5 ay (1ay - 95 ay arası) takip edildi. 
ERCP esnasında 1 hastada (%1,9) tedavi gereksinimi göstermeyen sızdırır tarzda kanama, 2 hastada (%3,9) (biliyer orifise 12 mm 
balon dilatasyon yapılan hastalar) perforasyon gelişti. 51 hastanın 12’si (%23,5) (7 hastada rekürren kolanjit, 6 hastada mükerrer 
ERCP ihtiyacı ve 1 hastada ERCP’nin teknik zorluğu nedeni ile) biliodigestive cerrahi yapıldı. 

Sonuç: Koledoğun bulbusa açılımı en sık karşılaşılan açılım anomalisidir. Endoskopist duodenum 2. kısımda papillayı göreme-
diğinde, apikal darlık varlığında, hastada gastroenterostomi öyküsü var ise hastada biliyer açılım anomalisi düşünmelidir. Bu 
hastalara ERCP yapmak teknik olarak zordur ve yüksek endoskopik beceri gerektirir. Ayrıca bu hastalarda rekürren kolanjit sıklığı 
fazladır. Bu nedenle >=2 kolanjit atağından sonra veya mükerrer ERCP durumunda hastalarda cerrahi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: açılım anomalileri, cerrahi, ERCP
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S-03 
TEK MERKEZ DENEYİMİ: STRETTA PROSEDÜRÜ UYGULANMIŞ 

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ TANILI HASTALARIN 
UZUN DÖNEM SONUÇLARI
MEHMET GÖK1, GENCO GENÇDAL2

1 İSTANBUL ŞİŞLİ KOLAN HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ 
2 İSTANBUL ATAŞEHİR MEMORİAL HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ

Amaç: GÖRH yaygın bir hastalıktır ve genellikle ilaç tedavisine iyi yanıt verir. Yaşam tarzı değişikliklerine ve ilaçlarına cevap ver-
meyen ya da uzun süreli ilaçları kullanmak istemeyen bir grup hastada endoskopik ve cerrahi tedaviye gereksinim duyulabilir. Bu 
çalışmada kliniğimizde GÖRH tanısı ile takip edilen ve Stretta uygulanmış hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık

Gereç-Yöntem: Çalışmaya, 18-80 yaşları arasında GERE olan ve Stretta prosedürü uygulanan toplam 25 hasta dahil edildi. Has-
talar 4 yıl takip edildi

Bulgular: 25 hastanın 16’sı erkek (yaş ortalaması: 38 ± 7.59) ve 9’u kadındı (yaş ortalaması: 38.2 ± 7.74). Teadvi öncesi Heartburn 
skoru kadınlarda 3.7 ± 0.66, erkeklerde 4 ± 0.70 idi. Stretta işleminden sonraki 12. ayda, Heartburn skoru kadınlarda 1,6 ± 1 (p 
<0,05) ve erkeklerde 1,68 ± 1,19 (p <0,05) idi. Dördüncü yılda reflü semptomlarında ve hastaların yaşam kalitesinde belirgin bir 
düzelme görüldü ve 25 hastanın 15’i (% 60) PPI kullanmadan yaşamlarına devam etmektedirler.

Sonuç: İlaçlara cevap vermeyen veya ilaçlara cevap veren ancak sürekli ilaç almak istemeyen,ameliyat olmak istemeyen hastalar-
da Stretta prosedürü iyi bir alternatif yöntem olabilir.

Anahtar Kelimeler: Stretta, Gastroözofageal Reflü, Endoskopi

Tablo 1. Demographics of the patients
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Tablo 2. Complications after Stretta procedure
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S-04 
ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ (EUS) EŞLİĞİNDE TAKİP 

EDİLEN GASTROİNTESTİNAL SUBEPİTELYAL LEZYONLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ

GÖKSEL BENGİ1, GİZEM KORKUT2, MÜJDE SOYTÜRK1, ÖZGÜL SAĞOL3, CANAN ALTAY4, TARKAN ÜNEK5

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI,İZMİR 
2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI,İZMİR 

3 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,PATOLOJİ ANA BİLİM DALI,İZMİR 
4 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,RADYOLOJİ ANA BİLİM DALI,İZMİR 

5 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI,İZMİR

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Gastrointestinal Subepitelyal Lezyonların endosonografik ve patolojik incelemelerinin tanıya katkı-
sının araştırılmasıdır.

Gereç-Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesinde Gastroenteroloji Bilim Dalında Mart 2009- Aralık 2017 tarihleri 
arasında herhangi bir nedenle Endoskopi ya da abdomen görüntüleme tetkiki sonrasında subepitelyal lezyon şüphesi ile Endos-
kopik USG yapılan 18 yaş ve üstü hastalar çalışmamızın evrenini oluşturmaktadır. 

Bulgular: Gastrointestinal Subepitelyal Lezyon nedeni ile EUS yapılan 170 hastada 87 (%51.2) Leiomyom, 32 (%18.8) GIST, 27 
(%15.9) Lipom, 13 (%7.6) Ektopik Pankreas, 10 (%5.8) Nöroendokrin tümör, 1 (%0.6) Kist ön tanısı mevcuttur. Subepitelyal lezyon-
ların en sık yerleşim gösterdikleri organ %67.1 ile midedir ve en sık kaynaklandığı katman muskularis propriadır (%47.1). Patolojik 
örneklemesi olan hastalar ile değerlendirildiğinde EUS ile hastaların %71.1’ine doğru tanı konmuştur. GİST’ler, kesin tanı yöntemi 
olan patolojiye göre

%94.4, leimyomlar %81.8 ve nöroendokrin tümörler ise %75 doğru olarak tanınmıştır.

Subepitelyal lezyona sahip 170 hastanın %41.1’inde endoskopik ve/veya BT ile görüntüleme takibi yapılmıştır. Operasyon, polipek-
tomi, EMR yapılmayan, düzenli takip edilen hastaların lezyonlarının ilk boyut ortalaması 1.15±0.6 cm iken son boyut ortalamaları 
1.2±0.6 cm idi.(p<0.05). Boyut artışı gösteren 13 lezyonun 9 tanesi leiomyomdur. (%69.2). Sadece EMR yapılan Nöroendokrin Tümör 
bir hastada nüks saptanmıştır.

EUS ile GIST ön tanısı oluştururken lezyonu tanımlanak ve malignite riskini belirlemek için en sık saptanan ve tanı koymada duyar-
lılığı en yüksek olan kriterler 3cm üzeri lezyon ve kistik boşluk iken daha az gözüken düzensiz sınır, ülserasyon ve nekrotik odağın 
ise seçiciliği %100 idi. Opere olup risk skorlaması yapılan hastalarda ise yüksek riskli hastalarda lezyonun 3cm’in üstünde olması, 
kistik boşluk ve kalsifikasyonun mevcut olduğu görüldü. Opere edilip düzenli takibi yapılan GIST hastalarının ortalama 6.7±1.5 
aylık endoskopik/EUS ve BT takiplerinde nüks izlenmemiştir.

Sonuç: Sonuç olarak; subepitelyal lezyonların tanısında EUS ve EUS-İİAB, köken aldıkları katmanları değerlendirip ön tanı oluş-
turma ve maligniteyi ön görme açısından en yüksek tanısal duyarlılığa sahip yöntemdir. GIST tanısını ön görmede en yüksek du-
yarlılığa sahip olanlar en sık görülenler olan 3cm üzeri lezyon ve kistik boşluk içerme iken düzensiz sınır, ülserasyon ve nekrotik 
odağın ise daha az sıklıklıkla görülmelerine rağmen seçiciliği %100’dür. Opere edilen GIST hastaları içerisinde yüksek risk taşıyan 
hastalarda lezyonun 3cm’in üstünde olması, kistik boşluk ve kalsifikasyon mevcuttu. Bu üç görünüm özelliğinin yüksek risk ile 
ilişkili olabileceğini belirten bir çalışma mevcut değildir, ancak ilerleyen yıllarda hasta sayısının arttırılarak daha geniş bir çalışma 
ile bu birlikteliğin yüksek riski ön görmedeki başarısı değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal Subepitelyal Lezyonlar, Gastrointestinal Stromal Tümörler, endoskopik ultrasonografi
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GIST
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S-05 
DEVAM EDEN AŞİKAR İNCE BARSAK KANAMASI OLAN 

HASTALARDA ACİL ÇİFT BALON ENTEROSKOPİSİNİN ETKİNLİĞİ VE 
GÜVENLİLİĞİ:ZAMANLAMA ÖNEMLİ Mİ?

GÖKTUĞ ŞİRİN, SADETTİN HÜLAGÜ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

Amaç: Çift Balon Enteroskopi (ÇBE), son yıllarda, özellikle rutin endoskopik incelemeler ile tanı konulamayan orta ince bağırsak 
kökenli kanama (O-İBK) olmak üzere, ince barsak hastalıklarının tanı ve tedavisinde etkinliğini kanıtlamış bir yöntemdir. Haliha-
zırda, acil koşullarda yapılan ÇBE’nin, devam eden aşikar (DEA) ince barsak kanaması şüphesi olan hastalardaki rolüyle ilgili bir 
fikir birliği mevcut değildir (DEA-O-İBK). Bu çalışmada, DEA-İBK’lı hastalarda acil ve acil olmayan koşullarda yapılan ÇBE’nin tanı 
ve tedavideki verimliliğini karşılaştırmak ve bu durumun bir güvenlik sorunu yaratıp yaratmadığını değerlendirmek istedik.

Gereç-Yöntem: Kasım 2007 ile Aralık 2018 arasında Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniğinde yapılan DBE prosedürlerinin 
prospektif olarak toplanan verileri değerlendirildi. Acil ÇBE, konvansiyonel gastroskopik ve kolonoskopik incelemeler ile kanama 
yeri gösterilemeyen ve DEA-O-İBK olarak onaylanan vakalarda, kanama başlangıcından itibaren ilk 24 saat içinde yapılan ente-
roskopi işlemi olarak tanımlandı. Acil olmayan ÇBE işlemleri ise, ivedi (24-72 saat) ve ivedi olmayanlar (72 saat sonrası) olarak 
sınıflandırıldı. Tanısal ve terapötik etkinlik, yan etki ve komplikasyonlar değerlendirilerek, acil ve acil olmayan koşullarda yapılan 
ÇBE işlemleri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Eylül 2007 ve Aralık 2018 tarihleri arasında ince bağırsağı araştırmak için toplam 989 hastada 1371 ÇBE incelemesi 
yapıldı. Bunlar arasında O-İBK varlığından şüphelenilen 487 hasta (OGIB) çalışmaya alındı (253 erkek ve 234 kadın; 19 - 99 yaşları 
arasında ve ortalama 59.4 yıl). DEA-O-İBK’sı olan ve kanamanın 24 saati içinde başvuran hastalar, ince barsak kanaması şüphesi 
olan hasta sayısının % 13,9’unu oluşturmakta idi (68/487).Bu gruptaki (42 (% 61.7) erkek, ortalama yaş: 58.0 ± 7.3 yıl) 68 hastaya, 
toplamda seksen beş ÇBE seansı uygulandı ve ortaya çıkan ÇBE’nin tanı verimi, acil olmayan koşullarda yapılan ÇBE’den anlamlı 
olarak daha yüksekti (% 100’e karşı % 70.0, P <0.05). Acil grup ile ivedi olmayan grup arasındaki fark ise en anlamlı idi (P <0.01). En 
sık tanı anjiyopisplaziler (% 27.9), erozyonlar / ülserler (% 22.1), dieulafoy lezyonları (% 19.1) idi. Acil olmayan gruba göre acil ÇBE 
hastalarında endoskopik tedavi daha sık uygulandı (% 88’e karşı% 64, P = 0.03). En sık kullanılan endoskopik tedaviler hemosta-
tik klipsler (% 40), hemostatik klipsler artı argon plazma koagülasyonu (% 20.0), argon plazma koagülasyonu (% 30.0), epinefrin 
enjeksiyonu (% 5.7) ve polipektomi idi (% 4.3). İşlem başına uygulanan hemoklips sayısı, acil işlem grubunda (2-4 (ortalama 3 / 
prosedür); 1-2 (ortalama 1 / prosedür)) anlamlı olarak daha yüksekti. Çalışma hastalarında endoskopik inceleme nedeniyle ciddi 
komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: Acil durumda yapılan ÇBE incelemesi, devam eden aşikar orta ince barsak kanaması hastaları için güvenli ve etkili bir 
seçenektir. ÇBE’nin tanısal ve terapötik etkisi bu durumda anlamlı olarak daha yüksek olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ÇBE, DBE, OGİB, Overt Bleeding, Gizli Kanama
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S-06 
PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ İŞLEMİNİN ÇOCUK 

HASTALARDA, AĞIRLIK, PNÖMONİ SIKLIĞI, HASTANEDE YATIŞ 
SIKLIĞI VE SÜRESİ, KONVÜLZİYON SIKLIĞI VE ANNENİN DEPRESYON 

PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
MEHMET AĞIN

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME BİLİM 
DALI

Amaç: Malnutrisyon besin maddelerinin vücudun fizyolojik ve metabolik dengesini bozacak şekilde eksik veya fazla alınması sonu-
cu ortaya çıkan klinik tablolara verilen ortak isimdir. Malnutrisyon gelişmekte olan ülkelerde daha sıklıkla görülmekte ve daha çok 
altı ay ile beş yaş arasındaki çocukları etkilemektedir. Bu çalışma ile PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) takılan çocuk hasta-
larda yerleştirme esnasındaki malnütrisyonu tespit etmek ve işlem sonrasında hastaların malnutrisyon durumu, pnömoni sıklığı, 
hastanede yatış sıklığı ve süresi, epileptik nöbet sıklığı ve annenin depresyon skalası üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık.

Gereç-Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma hastanesinde PEG takılan 50 hasta çalışmaya alındı. Hasta-
ların yaş, cinsiyet, laboratuar değerleri, PEG işlemi esnasında ve işlemden sonraki 6 ve 12. aylardaki vücut ağrılıkları ve ağırlık z 
skorları kaydedildi. PEG takılma tarihinden önceki 1 yıllık geriye dönük bakılan pnömoni sıklığı, hastanede yatış sıklığı ve süresi, 
epileptik nöbet sıklığı retrospektif olarak dosyalardan kaydedildi. Çalışmada annelerin depresyon durumunu değerlendirmek için 
Beck depresyon ölçeği uygulandı. Bu ölçeğe göre 10-16 (hafif), 17-29 (orta) ve 30-63 (şiddetli) depresif belirtiler olarak sınıflandı-
rıldı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 50 hastanın 23’ü (%46) erkek ve 27’si (%54) kız idi. PEG açıldığı sırada ortalama yaşları 70 (30±90) ay 
idi. Çalışmaya alınan olguların 45’inde yutma disfonksiyonu var idi. Beş olgu ise primer durumu belli olmayan sendromik hasta-
lardı. PEG işlemi esnasındaki ortalama vücut ağırlığı 12 (5±19) kg idi. Hastaların takiplerinde 6.aydaki ağırlık 15 (6±24) kg, 12.ayda 
bakılan vücut ağırlığı 19 (6±15) kg idi. PEG öncesi ve sonrası hastaların hemogram ve biyokimyasal parametreleri arasında anlamlı 
fark saptanmadı. PEG takılma anında bakılan ağırlık z skoru değeri -2.8 (-3, -1,5) SD idi. Altıncı ayda bakılan ağırlık z skoru -1.5 
SD iken 12 ayda bakılan ağırlık z skoru -0.8 SD idi. PEG takılma tarihinden geriye dönük bakılan pnömoniden dolayı ortalama yatış 
süresi 28 (5±30) gün iken PEG takıldıktan sonraki 1 yıl süre ile bakılan ortalama yatış süresi 8 (1±13) gün idi. Hastaları PEG öncesi 
geçirdiği ortalama konvülziyon sayısı 13 (4±10) iken PEG işleminden sonraki 1. yılda 3 (2±5) idi. Annelerin depresyon durumu de-
ğerlendirildiğinde 20’si (%40) hafif, 27’si (%54) orta, 3’ü (%6) ise şiddetli depresif belirtiler göstermekteydi. 

Sonuç: PEG oral alımı yetersiz olan hastalarda malnutrisyonun düzeltilmesinde ve malnutrisyonun gelişmesini önlemede etkin ve 
güvenilir bir yoldur. PEG takıldıktan sonra pnömoni sıklığı, hastanede yatış sıklığı ve yatış süresinde ve epileptik nöbetlerin sıklı-
ğında anlamlı şekilde azalma olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ağırlık z skoru, Epilepsi, Malnütrisyon, PEG, Pnömoni
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S-07 
KORE BURSİYERİ KADIN GASTROENTEROLOGLARDAN BİRİ OLARAK; 

İLERİ ENDOSKOPİK TEKNİKLERDEN ENDOSKOPİK SUBMUKOZAL 
DİSEKSİYON UYGULAMASINDA BİZ DE VARIZ

MÜGE USTAOĞLU
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI, SAMSUN

Amaç:  Endoskopik submukosal diseksiyon (ESD), gastrointestinal kanalın erken evre malign ve pre-malign lezyonlarında endos-
kopik özel bıçakların kullanımı ile submukozaya sınırlı lezyonların tek parça halinde çıkartılmasını sağlayan cerrahiye alternatif 
olarak geliştirilen bir yöntemdir. ESD birkaç aşamalı bir yöntem olup ilk olarak lezyon, submukozal alana özel bir solüsyonun 
injeksiyonu sonrası, özel bıçaklarla lezyon çevresinin insizyonu ve submukozal alanın diseksiyonunu içermektedir. Bu çalışmada 
kliniğimizde yapmış olduğum ESD hastalarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: Hastanemiz gastroenteroloji kliniğinde 20.11.2018-12.03.2019 tarihleri arasında ESD yapmış olduğum 10 hasta 
dahil edildi. Lezyon yeri, boyutu, işlem süresi ve patoloji sonuçları incelendi.

Bulgular: ESD yapılan hastaların %50’si kadın, %50’si erkekti ve yaş ortalamaları 60.5 yıl (38-72) idi. Hastaların 9’unda lezyon 
mide, 1’inde ise kolon yerleşimliydi. İşlem süreleri lezyonun lokalizasyonuna, boyutuna ve tabanının fibrozis varlığına göre değiş-
mekle birlikte vakalarımızda işlem süresi ortalama 125 dakika (45-300) idi. Histopatolojik olarak mide ESD yapılan hastaların 1’ 
inde hamartamatöz polip, 1’inde iyi differansiye nöroendokrin tümör (NET), 1’inde high grade displazi içeren flat adenom, 1’inde 
villöz transformasyon gösteren mide mukozası ve hiperplastik polip, 1’inde ektopik pankreas, 3’ünde hiperplastik polip, 1’i henüz 
sonuçlanmadı, kolon ESD yapılan hastada ise serrated adenom zemininde adenokarsinom saptandı. NET saptanan hastada taban-
da cerrahi sınırda devam ettiğinden ameliyata verildi.

Sonuç: ESD cerrahi ile karşılaştırılabilir sonuçları ve daha az morbidite ve mortalite oranları nedeniyle uygun hastalarda uygula-
nabilen iyi bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik submukozal diseksiyon, kolon, mide

Şekil 1

Rektumda polipoid lezyon
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Şekil 2

ESD uygulaması sonrası görüntü
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S-08 
PER-ORAL ENDOSKOPİK MYOTOMİ (POEM) 
TEK MERKEZ DENEYİMİ-İLK VERİLERİMİZ

SÜLEYMAN GÜNAY
İKÇÜ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ /İZMİR

Amaç: Peroral endoskopik myotomi (POEM) akalazya hastalarında 2010 yılından beri uygulanan minimal invaziv endoskopik tedavi 
yöntemidir. POEM karmaşık ve teknik olarak zorlu, ileri endoskopik beceriler gerektiren bir prosedürdür. Mediasten ve proksimal 
mide anatomisine hakim olmayı gerektirir. Ülkemizde çeşitli merkezlerde akalazya hastaları için POEM uygulanmaya başlan-
mıştır. Çeşitli yayınlarda öğrenme eğrisi için 20 ile 50 vaka arasında sayı verilmektedir. Biz bu çalışmada kendi öğrenme eğrimizi 
belirlemeyi amaçladık.

Gereç-Yöntem: Temmuz 2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında hastanemiz gastroenteroloji endoskopi ünitesinde, 50 akalazya has-
tasına POEM işlemi uygulandı. Hastaların işlem öncesi demografik verileri kaydedildi. POEM sonrası sonuçlar prospektif olarak 
kaydedildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1 (İlk 20 POEM) öğrenme eğrisi olarak kabul edildi. Grup 2 (Son 30 POEM). İki grup; 
komplikasyon, işlem süresi ve kullanılan klip sayısı açısından karşılaştırıldı

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı grup 1 de; 47,77 ± 15,13 grup 2 de; 52,25± 12,97 idi. Grup 1 de 9 hastada çeşitli komplikasyon-
lar izlenirken grup 2 de hiç komplikasyon izlenmedi. Komplikasyonların hiçbirinde yoğun bakım ihtiyacı olmadı. Grup 1 ortalama 
operasyon süresi 159,7 ± 44,67 dk, grup 2 de 85,26 ± 5,12 dk idi. Kullanılan klip sayısı grup 1 de ortalama 11,3±4,3, grup 2 de 6,4 
±2,3 idi. 

Sonuç: POEM ileri endoskopik bir işlem olup; deneyimli bir ekipten alınacak eğitimin ve hayvanlar üzerinde uygulamanın ardın-
dan güvenle yapılabileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber bu imkanı bulmak zor olduğu için en azından POEM ile ilgili komp-
likasyonların yönetimini izlemiş olmanın yararlı olacağına inanıyoruz. POEM de öğrenme eğrisi için 20 vakanın yeterli olacağını 
düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akalazya, Myotomi, POEM
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S-09 
MÜSİNÖZ PANKREAS KİSTLERİNDE SERUM CA 19-9, KİST ASPİRAT 

İP BULGUSU VE CEA DEĞERLERİ İLE MUC 1, 2, 4, 5AC VE 6 BOYANMA 
POZİTİFLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İBRAHİM HAKKI KÖKER1, NURCAN ÜNVER2, HAKAN ŞENTÜRK1

1 BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ BD 
2 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YEDİKULE GÖGÜS HASTALIKLARI VE GÖGÜS CERRAHİSİ E.A.H

Amaç: Pankreasın müsinöz kistlerinde zaman içinde malign transformasyon riski yüksektir. Müsinöz pankreas kistlerinin tanısın-
da ve ayırıcı tanısında endosonografik ince iğne aspirasyonu ile elde edilen kist aspiratında ip testi, aspirat CEA değeri ve hücre 
bloğundan elde edilen biyopsi materyalinin histopatolojik incelenmesi malignite tanısında yardımcıdır. Bu çalışmamızda histopa-
tolojik verifiye olgularımızdan yeterli materyali olanlarda retrospektif olarak serum CA 19-9, aspirat ip bulgusu ve CEA değerinin 
müsin (MUC) 1,2,4, 5AC ve 6 boyanma paternleri ile uyumlarını ve MUC 1,2,4, 5AC ve 6 boyalarının maligniteyi tespit edebilmedeki 
anlamlılığını araştırdık. 

Gereç-Yöntem: Kliniğimizde ekim 2011- mart 2018 arasında endosonografik olarak değerlendirdiğimiz toplam 635 pankreas kist 
olgusu arasından retrospektif olarak sitolojik ya da postoperatif histopatolojik tanı almış ve halen doku örnekleri mevcut olan top-
lam 25 olgu çalışmaya alınmıştır. Bu olgular patoloji değerlendirme sonucuna göre benign ve malign olarak ikiye ayrıldıktan sonra 
serum kanser antijen (CA) 19-9, kist aspiratında bakılan ip bulgusu ve karsinoembryojenik antijen (CEA) sonuçları olguların doku 
materyallerinin müsin (MUC) 1, 2, 4, 5AC ve 6 boyanma sonuçları ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 25 olgunun 13’ü (%52) kadındı. Yaş ortalaması 60.6 ± 13.5’di. Kist boyut ortalaması 37.64 ± 16 mm 
olarak tespit edildi. Kistlerin en sık yerleşim yeri pankreas baş- unsinat (n=12, %48) bölgesiydi. Çalışmaya alınan olgularda nihai 
tanıları sırasıyla; müsinöz kistik neoplazi (MCN) 4 (%16), intraduktal papiller müsinöz neoplazi (IPMN) 6 (%24), IPMN kökenli 
pankreatik duktal adenokarsinom ( IPMN-PDAK) 9 (%36) ve konvansiyonel PDAK 6 (%24) idi. MUC1 ile boyanma IPMN-PDAK 
ve konvansiyonel PDAK’ta anlamlı olarak pozitif saptandı (p=0.001). MUC2 boyanma ise benign olgularda malign olanlara göre 
anlamlı olarak yüksek oranda pozitif saptandı (p=0.023). MUC1 pozitif boyanan olgularda serum CA 19-9 değerlerini de anlamlı 
derecede yüksek bulduk (p=0.013). Olguların MUC1, 2, 4, 5AC ve 6 boyamaları ile ip bulgusu ve aspirat CEA arasında anlamlı bir 
ilişki saptamadık. 

Sonuçlar: Malign pankreas müsinöz kistlerinin MUC1 ile pozitif boyandığını saptadık. Bu olgularda serum CA 19-9’da yüksek sap-
tandı. MUC2 ise benign kistlerde anlamlı pozitif boyandı. MUC1, 2, 4, 5AC ve 6 boyama sonuçları ile kist aspiratında ip bulgusu ve 
CEA düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptayamadık.

Anahtar Kelimeler: müsinöz pankreas kisti, endosonografi, ince iğne aspirasyonu, MUC
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S-10 
ÇÖLYAK HASTALIĞI ZEMİNİNDE GELİŞEN İNCE BARSAK 

ADENOKARSİNOMA OLGUSU
İBRAHİM DOĞAN1, HARUN ERDAL2

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI, ANKARA 
2 GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA

Amaç: Gastrointestinal kanal uzunluğunun %75 i, mukozal alanın %90 ı ince barsaktır. Bununla birlikte gastrointestinal maligni-
telerinin %2 si ince barsak kaynaklıdır, nadir görülmektedir. Fakat, Çölyak hastalığı predispozan hastalıktır ve ince barsak adeno-
kanser riski yüksektir.

Olgu: Uzun yıllardır çölyak hastalığı tanısı olan fakat diyet uyumsuzluğu olan elli yedi yaşında erkek hastaya dispeptik yakınmalar 
nedeniyle yapılan endoskopide korpus ve antrum mukozası hiperemik ve ödemli izlendi. Bulbusta mukoza yaygın nodüler izlendi. 
Duodenum 2. ve 3. kıtada pililer silikleşmiş ve çatlamış toprak görümü distale doğru şiddetlenerek devam ediyordu (resim-1).Du-
odenum 3.kıtada bir alanda mukozanın düzensiz olduğu nodüler, polipoid yapı izlendi (resim-2).Alınan biyopsilerin patoloji sonucu 
adenokarsinoma ile uyumlu gelen hastaya cerrahi planlandı. Rezeksiyon sonrası endoskopik takibe alındı.

Sonuç: Çölyak hastalarına endoskopik tarama yapılmalıdır. Malignite riski göz önünde bulundurulmalı ve şüpheli lezyon varlığında 
mutlaka biyopsi alınmalıdır

Anahtar Kelimeler: çölyak, ince barsak, adenokarsinoma

Resim-1

Duodenum 2.kıtada pililer silikleşmiş ve mukozada çatlamış toprak görünümü
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Resim-2

Duodenum 3.kıtada bir alanda nodüler, polipoid lezyon
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S-11 
ENDOSKOPİK İŞELMLERDE ANİ BRADİKARDİ 

SEREBRAL HAVA EMBOLİSİ BULGUSU OLABİLİR
ÖZLEM GÜL UTKU1, BİLAL ERGÜL1, IŞIN GENÇAY2, GÜLÇİN AYDIN2, DİLEK OĞUZ1

1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD, GASTROENTEROLOJİ BÖLÜMÜ 
2 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 

Amaç: Endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi (ERCP) minimal invaziv bir yöntemdir. En sık karşılaşılan komplikasyonları 
pankreatit, kanama ve kolanjittir. ERCP sonrası hava embolisi oldukça nadir karşılaşılan, gözden kaçabilen ve ölümcül seyreden 
bir komplikasyondur. Biz ERCP işleminde hava embolisi gelişen genç kadın hastayı ve tedavi yönetimini paylaşmayı amaçladık.

Olgu: Bir yıldır aralıklı sağ üst kadranda ağrı, eşlik eden bulantı, son 1 haftadır karın ağrısında artma şikâyeti ile acil servise başvu-
ran 25 yaşında kadın hastaya kolanjit ön tanısı ile MRCP yapılmış. MRCP de intrahepatik safra yollarında ve koledokda dilatasyon, 
koledok distal uçta taş tespit edilmesi nedeni ile ERCP amaçlı hastanemize yönlendirildi. Laboratuvar değerlendirmesinde WB-
C:14000mm/ul PLT:160000mm/ul Hb:14gr/dl AST:148U/L, ALT: 158 U/L,GGT:311U/L, ALP:245U/L, T.Bil:4,27, D.Bil:3,9, INR:1,18, 
ölçüldü. Abdominal ultrasound da; koledok 11 mm, kese içerisinde taş ve çamur ile uyumlu görünüm izlendi. Endosonografi yapıl-
dı ve koledok 10 mm içerisinde 6,4 mm taş ile uyumlu görünüm izlendi (Şeklil 1). Hasta EUS sonrası hemen ERCP işlemine alındı. 
Başlangıç saturasyonu oksijensiz %98, kalp ritmi 72/dk, solunum sayısı12/dk idi. Koledok ilk seferde kanülize edildi. Endoskopik 
sfinkteratomi tamamlandı sonrasında yoğun safra akışı oldu (Şekil 2). Balon hazırlığı yapılırken aniden bradikardi gelişti, ardından 
pupilde dilatasyon, gözlerde sağa deviasyon oldu. İşlem sonlandırıldı. Hastanın oksijen saturasyonu düşmeye başladı. Ardından 
kardiak arrest gelişti. Resustasyona başlandı eş zamanlı intrakranial olaydan şüphelenilerek hastaya ampirik olarak 1mg/kg metil 
prednizolon yapıldı ve mannitol başlandı. Acil kardiyoloji ile konsulte edildi. Yatak başı ekokardiyografi yapıldı ve ekokardiyografide 
sağ atriumda hava baloncukları izlenmesi nedeni ile hasta acil tomografiye alındı. Beyin, torax, tüm abdomen tomografi çekildi. 
Beyin sağ ve sol hemisferlerinde ve bazal sistemlerde hava dansiteleri ve yaygın beyin ödemi izlendi (Şekil 3). Hasta yoğun bakım-
da takibe alındı. Air emboli düşünülerek beyin ödemi tedavisine devam edildi, hasta sedatize edildi ve antiepileptik başlandı. Has-
taya 4 saat sonra kontrol tomografi çekildi hava dansitelerinin rezorbe olduğu ancak beyin ödemin devam ettiği görüldü (Şekil 4). 
Bir hasta sonra hastanın sedasyonu kesildi glaskow koma skoru 8 hesaplandı. Perkutan gastroenterostomi ve trakeostomi açıldı 
hasta takibe alındı. Takibin 20. Gününde ağrılı uyarana yanıt, 1 ay sonra sözlü uyarana yanıt ve oral alımı başladı. Trakeostomi ve 
PEG kateteri çıkarıldı ve hasta taburcu edildi. Fizyoterapi ile alt ekstermitede motor fonksiyonları düzeldi. Üst ekstremitede sağ el 
bilekten distalde duyu kaybı, pronasyon ve süpinasyonda hareket kısıtlılığı devam etmekte. 

Sonuç: Hava embolisi tüm endoskopik yöntemlerle oluşabilir. Bu nedenle; endoskopik işlem sonrasında ani bradikardi ve serobro-
vasküler olay bulgusu olan tüm hastalarda akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: bradikardi, ERCP, hava embolisi



395. GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ GÜNLERİ
12-13 NİSAN 2019 RADISSON BLU KONGRE MERKEZİ ŞİŞLİ, İSTANBUL

SÖZEL BİLDİRİLER

Beyin sağ ve sol hemisferlerinde ve bazal sistemlerde hava dansiteleri ve yaygın beyin ödemi

Endosonografi taş görünümü
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P-03 
APC UYGULANAN GAVE SENDROMU: OLGU SUNUMU

AHMET UYANIKOĞLU
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ

Amaç: Gastrik vasküler ektazi (GAVE) sendromu midenin nadir görülen vasküler anomalilerinden olup, bazen altta siroz, kronik 
böbrek yetmezliği gibi hastalıklar yatmaktadır. Anemiye neden olduğunda argon plazma koagülasyon (APC) uygulanır. Bu yazıda 
sirotik zeminde GAVE teşhisi konulan ve APC uygulanan hasta sunulmuştur.

Olgu: Halsizlik ve dispeptik yakınmalar ile polikliniğe müracaat eden ve anemi nedeniyle gastroskopisi yapılan 65 yaşında kadın 
hastanın fizik muayenesinde dalak 2 cm palpabl idi. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin 8.9 gr/dl, trombosit: 120.000, AST: 
45 hafif yükseklik dışında diğer biyokimyasal ve serolojik tetkiklerinde özellik saptanmadı. Hastaya idiyopatik kompanse karaciğer 
sirozu, anemi teşhisi konuldu. Gastroskopik tetkikinde, özofagusta grade 1 özofageal varis, antrumda yaygın vasküler ektaziler 
(resim 1) saptandı. Lezyonlara APC uygulandı (resim 2). Hasta takibe alındı. Takiplerinde 3 kez ensefalopati atağı nedeni ile inter-
ne edilen hastaya, tekrarlayan ensefalopati ataklarından dolayı karaciğer nakli önerildi. Kadaverik listeye alınan hastaya, uygun 
karaciğer çıkınca nakil yapıldı. Ancak erken post operatif dönemde hasta vefat etti. 

Sonuç: GAVE nadir görülür, altta siroz gibi bir hastalık yatabilir, anemiye neden olduğunda APC uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: GAVE, APC, siroz

Resim 1: GAVE sendromu Resim 2: GAVE sendromu, APC uygulanması
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P-04 
NADİR BİR ÖZOFAGUS LEZYONU; ÖZOFAGUS SKUAMÖZ PAPİLLOMU

MESUT AYDIN1, NECMETTİN TARAK2, NURGÜL DOĞRU3

1 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ,GASTROENTEROLOJİ BÖLÜMÜ 
2 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ,ANESTEZİ BÖLÜMÜ 
3 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ,PATOLOJİ BÖLÜMÜ

Giriş: Özofagus skuamöz papillomu(ÖSP),genellikle asemptomatik,bazen disfaji ile birlikte olabilen,pirozis veya epigastrik yakın-
malar ile ortaya çıkabilen iyi huylu bir epitelyal tümördür.

Etyoloji: Etyoloji tartışmalı olmakla beraber son zamanlarda papilloma virüs ilişkisi olduğu öne sürülmektedir.ÖSP genellikle 
43-50 yaş arası tanı alır.Histopatolojik olarak ÖSP,normal hücre yapılarının korunduğu,atipili veya atipisiz akantotik çok katlı yassı 
epitelden oluşan parmak benzeri çıkıntılara sahiptir. Takeshita ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, altta özofagusta 
elde edilen papilloma biyopsilerinde nötrofillerin varlığı gösterilmiş ve bu da reflüye bağlı kronik bir inflamasyonun etyolojide var 
olabileceğinin düşündürmüştür.Yine ÖSP’ların yaklaşık %10’unda HPV pozitif saptanmıştır. Malign potansiyeli hala tartışmalı olsa 
da karsinoma ile komplike olmuş ÖSP vakaları bildirilmiştir.

Amaç: Biz dispeptik yakınmalar nedeni ile endoskopi yapıp özofagus proksimalde ÖSP saptadığımız 61 yaşında nadir görülen bir 
olguyu sunmayı amaçladık

Olgu: Bilinen allerjik rinit ve yıllardır süren dispeptik yakınmaları olan,bunlar için oral montelukast,nazal flutikazon ve proton 
pompa inhibitörleri kullanan 61 yaşında kadın hasta başvurduğu polikliniğimizde değerlendirilerek anestezi altında endoskopiye 
alındı.Endoskopide kesici dişlerden itibaren özofagus 17.cm’de yaklaşık 8mm çapında,üzeri verrüköz görünümde,polipoid lezyon 
izlendi(Resim-1).Lezyon endoskopik olarak rezeke edildi.Histopatolojik değerlendirmede fibrovasküler kor etrafında dizilim gös-
teren kalınlaşmış skuamöz epitel izlendi ve özofagus skuamöz papillomu tanısı konuldu(Resim-2).

SONUÇ: ÖSP etyolojisi henüz bilinmeyen,kronik irritasyonun suçlandığı,genelde benign kabul edilen fakat vaka bazında malignite 
ile komplike olabilen,tedavide rezeksiyonun yeterli olduğu özofagusun nadir görülen bir lezyonudur.Az sayıda vaka olmasından 
dolayı etyolojinin aydınlatılması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, Özofagus, Skuamöz papillom

Resim-1. 

Olgu sunum kısmının hemen altına gelecek

Resim-2.

Olgu sunum kısmının hemen altına gelecek
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P-05 
ERCP YAPILAN BİR HASTADA MASİF KANAMA OLGUSU

ALİ KARATAŞ, GÜNER KILIÇ, MUSTAFA ERGİN, TARKAN KARAKAN
GAZİ ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

Amaç: Koledokolitiyazis ön tanısıyla endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) yapılan bir hastada meydana gelen 
masif kanama olgusunu sunuyoruz

Olgu: 43 yaşında erkek hasta. 4-5 gündür mevcut olan sağ üst kadranda ve epigastrik bölgede ağrı, sarılık, bulantı, kusma, idrar 
renginde koyulaşma şikayetleriyle dış merkeze başvurmuş. Yapılan abdomen ultrason(US) incelemede koledok 13 mm olması ve 
koledokta taş, kitle? ön tanılarıyla hasta kliniğimize ileri tetkik ve tedavi planı amacıyla yönlendirilmiş. 

Hastanın özgeçmişi ve soygeçmişinde özellik bulunmamaktaydı. 

Sistem sorgusunda halsizlik ve kilo kaybı(6 ayda 11 kg) mevcuttu. 

Fizik muayenesinde genel durumu iyi ve vitalleri stabil olan hastanın batın muayenesinde sağ üst kadranda hassasiyet vardı ve 
skleraları ikterik görünümde idi. 

Laboratuvar incelemede AST/ALT:102/158 U/L Total/Direkt bilirubin: 6,7/4,2 mg/dl ALP/GGT:524/428 U/L Amilaz/Lipaz:235/1027 
U/L idi, lökositozu yoktu. 

Tetkik ve tedavi amacıyla ERCP planlanan hastada işlem esnasında endoskopik sfinkterotomi sonrası aniden fışkırır tarzda kana-
ma gelişmesi üzerine hasta vital stabilizasyonu sağlanıp servise yatırıldı. Dış merkez başvurusunda hemoglobin(hb) 15 g/dL ola-
rak bilinen hastanın hb değeri 10,9 g/dL’ye kadar gerilemesi üzerine arteryel görüntüleme ve embolizasyon için hasta girişimsel 
radyolojiye acil konsülte edildi. 

Girişimsel radyoloji tarafından yapılan incelemede pankreas başı ile uyumlu lokalizasyonda dilate gastroduodenal arter ve dal-
ları ile çölyak kökten ayrılan besleyiciler ile kanlanan arteriyovenöz malformasyon lehine görünüm saptandı ve aktif kanamaya 
yönelilk olarak gastrodudenal arter ve dallarına koil ve nBCA+Lipiodol ile embolizasyon uygulandı. Genel cerrahi tarafından da 
değerlendirilen hastaya acil girişim önerilmedi. 

Hasta işlem sonrası monitörize edilerek yakın vital ve hemogram takibi yapılmak üzere servise yatırıldı. Toplamda 3 ünite eritrosit 
replasmanı yapılan hastanın takiplerinde vitalleri stabil seyretti, kanaması ve hemoglobin düşüşü olmadı, bilirubin değerleri nor-
male geldi. Klinik ve laboratuvar bulguları iyi seyreden hasta önerilerle taburcu edildi. 

Sonuç: Sfinkterotomi sonrası kanama, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) sonrası sık izlenilmeyen bir kompli-
kasyondur. İnsidansı %1,2 olan bu komplikasyon hastaların yarısında işlemden hemen sonra oluşurken diğer yarısında yirmi dört 
saatten birkaç güne kadar uzanan bir zaman diliminde meydana gelir(1,2). Kanamaların çoğu kendiliğinden durmaktadır, bununla 
beraber hastaların bir kısmında kanama daha ciddi düzeylerde olabilir(3).

Arteriyovenöz malformasyonlar(AVM) konjenital ya da edinsel meydana gelebilen, bulunduğu yere göre hayatı tehdit edici kana-
malara ve tehlikeli komplikasyonlara yol açabilen bozukluklardır.

Anahtar Kelimeler: ERCP, Masif Kanama, Arteriovenöz Malformasyon
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Anjiografik olarak AVM’nin gösterilmesi Anjiografik olarak embolizasyonu
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P-06 
KİSTODUODENOSTOMİ VAKASI

GÜNER KILIÇ, MEHMET CİNDORUK, TARKAN KARAKAN, ALİ KARATAŞ, 
SELMA DEMİRBAŞ YÜCELDİ, MUSTAFA ERGİN, ZEKA ABBASOV

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

49 yaş erkek hasta karın ağrısı,kilo kaybı ve şişkinlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu.9 ay önce karın ağrısı nedeniyle dış mer-
kezde kolesistektomi operasyonu yapılan hasta post operatif dönemde pankreatit geçirmiş.Çekilen MRCP’de 22x14 cm boyutunda 
psödokist saptanmış.9 aylık dönemde yaklaşık 32 kilo kaybı olmuş. Özgeçmişinde HT’u olan hasta ramipril 2,5 mg ve amlodipin 10 
mg tedavisi alıyormuş. Fizik muayenesinde epigastrik ve umbilikal bölgede ele gelen kitle saptandı.Oral beslenmeyi tolere ede-
meyen hastaya TPN ve antibiyotik tedavisi başlandı.Hastaya kistogastrostomi yapılması planlandı.Lineer EUS ile yapılan işlemde 
korpustan antruma uzanım gösteren yaklaşık 20 cm’lik debris içerikli kiste önce 6 f sonra 10 f katater ile kistotomi yapılarak 
kılavus tel bırakılarak nagi stent takıldı. Yoğun kist içeriği mideye doldu ve aspire edildi. Stentin tıkanma ihtimaline karşı hasta 
rejim1-2 ile beslendi.3 gün sonra hastaya yapılan kontrol endoskopide bulbus üst duvarda metal kistoduodenostomi stenti izlendi; 
nazal skop ile içinden girildiğinde pankreatik kist içinde yoğun debris, nekrotik doku olduğu görüldü. Endoskop eşliğinde stent 
ağzından snare ve forceps geçirilerek debris, nekrotik doku bir miktar temizlendi. Kist içine steril SF verilerek ve aspire edilerek 
debris bir miktar daha temizlendi.Bu işlem 3 gün sonra tekrar yapıldı.Takibinde şikayeti olmayan hasta sefiksim ve metranidazol 
tedavisini 10 gün kullanması önerisiyle taburcu edildi.1 ay sonra stenti sorunsuz çıkarılan hasta kontrol önerisiyle taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Pankreas psödokisti, Endosonografi, Kistoduodenostomi

BT de kist görünümü

BT de kistin mideye basısı

Kist içinde nekroz görünümü

Kist içinde nekroz görünümü
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P-07 
HEMOSUKKUS PANKREATİKUS: BİR VAKA NEDENİYLE…

FUAD MUSTAFAYEV, CAVANŞİR VAHABOV, CEM ŞİMŞEK, ERKAN PARLAK
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI, ANKARA

Giriş: Hemosuccus pancreaticus (HP) nadir üst GİS kanama nedenlerindendir. HP papilden pankreatik kanal kanaması olarak 
tanımlanır. Kanama kaynağı pankreas kanalı veya pankreas kanalı ile ilişkili bir odak olabilir. Bu neden sıklıkla splenik arter 
anevrizması veya hepatik, gastrik ve pankreati-koduodenal arter psödoanevrizmalardır. Akut ve kronik pankreatitler de pankreatik 
kanal hasarı-na yol açarak kanama nedenleri arasında sayılabilir. Genellikle üst GİS kanama, epigastrik ağrı, biliyer kolik şeklinde 
prezente olur. 

Vaka: On dokuz yıldır karın ağrısı atakları olan 32 yaşındaki kadın hasta 2006 yılında kronik pankreatit tanısı almış. 2017’de senkop 
atağı ile hastaneye götürüldüğünde Hb:5g/dl saptanan hastaya üst GİS endoskopi yapılmış. Papilden kanama görülmüş. Hastaya 
pankreatik psödokistten kanama ön tanısıyla total pankreatektomi önerilmiş, fakat hasta kabul etmemiş. Distal pankreatektomi 
ve kolesistektomi yapılmış. Ameliyattan sonra zaman zaman ağrı atakları devam edince çekilen MRCP’de duodenuma komşu kist 
(resim 1) ve rezidü pankreatik kanalda taşlar (resim 2 ve 3) izlenmesi üzerine hasta ERCP yapılması planıyla yatırıldı. Duodenos-
kopla girildiğinde papilden aktif kanama olduğu görüldü (resim 4). Hastaya çekilen abdomen BT anjiografide kistin içine kanama 
izlendi (resim 5). Bunun üzerine hastaya anjiografi yapıldı. Sağ hepatik arter kökünde pankreatik kisti beslediği düşünülen arter 
izlendi. Bu arterin manüplasyo sırasında disseke olduğu izlendi. Kliniğinin stabil olması sonrasında taş ekstraksiyonu, pankreati-
kojejunostomi ve kist dre-naj planlanarak taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Hemosukkus pankreatikus, GİS kanama, anjiografi

Kist içine kanayan arter
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P-08 
KOROZİV MADDE ALIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 

TEK MERKEZ DENEYİMİ
MUSTAFA ZANYAR AKKUZU, ORHAN SEZGİN, OSMAN ÖZDOĞAN, 

SERKAN YARAŞ, ENVER ÜÇBİLEK, FEHMİ ATEŞ, ENGİN ALTINTAŞ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI/MERSİN

Amaç: Kostik madde içilmesi yüksek morbidite ve mortalite nedeniyle ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Evlerde kullanılan kim-
yasal ürünler, farklı yaşlardaki kişilerde görülebilen kaza veya kasıtlı olarak kostik maruz kalmaların kaynağıdır. Kostik mad-
delerin dokuda ürettiği lezyonların ciddiyeti, alınan kostik maddenin türüne, miktarına ve konsantrasyonuna ve ayrıca mukoza 
ile temas zamanına bağlıdır. Bu makalede, üniversite hastanemize koroziv madde içilmesi nedeniyle başvuran hastalarımızın 
demografik özelliklerini, endoskopik sonuçları, klinik bulguları ve komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Yöntem: Hastanemize koroziv madde alımı nedeniyle 2013-2019 yılları arasında başvuran yetişkin hastaları geriye 
dönük olarak hastane veri kayıt sisteminden tespit ettik. Akut korozif madde alımlı 75 erişkin hastanın, alımdan sonraki 24 saat 
içinde endoskopi gereksinimi ve endoskopi yapılmış olanların endoskopi bulgularını inceledik.

Bulgular: Hastaların 43 (%57,3) ’ü kadın, 32 (%42,6) ’si erkekti. Erkeklerin yaş ortalaması 39,3, kadınların yaş ortalaması ise 34,1 
yıl idi. Onaltısında (% 21,3) koroziv madde alımı intihar amaçlı olup elli dokuz (% 78,6)’unda yanlışlıkla alım şeklindeydi. 37 (%49,3) 
hasta asemptomatik olup endoskopi gerektirmemiş, 7 (%9,3) hastaya endoskopi önerilmesine rağmen hastalar endoskopiyi kabul 
etmemiş, 15 (%20) hastada endoskopi normal, 9 (%12) hastada Özofajit LA Grade A, 5 (%6,6) hastada Özofajit LA Grade B, 1 (%1,3) 
hasta kristal lavabo açıcısı içmiş olup Özofajit LA Grade D mevcuttu ve 1 (%1,3) hasta da tiner içmiş olup özofagial polip, Schatzki 
halkası şeklinde raporlanmıştı. Alınan maddelere baktığımızda; 25 (%33,3) hastada çamaşır suyu içimi mevcuttu. Koroziv madde 
içimine bağlı mortalite yoktu.

Tartışma ve Sonuç: Kostik madde içimleri sıklıkla yanlışlıkla olup, hafif semptomlar veya özofageal hasar ile geçmektedir. Özel-
likle çamaşır suyu veya yumuşatıcı içen asemptomatik kişilerde endoskopi yapılmayabilir. İntihar amaçlı alımlarda hastalar çok 
fazla içtikleri için ciddi yaralanmalar olabilmektedir, intihar amaçlı alımlarda endoskopi işlemi endikedir. Endoskopi sadece özo-
fagus ve mide yaralanmasını değerlendirmek ve prognoz tayini için kullanılmalıdır. İntihar amaçlı alımlarda dikkatli bir psikiatrik 
değerlendirme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Koroziv madde alımı, Kostik intoksikasyonu, Özofajit

Tablo 1: Alınan koroziv maddeler ve endoskopik bulguları

Alınan Koroziv madde Sayı (%) Endoskopi bulgusu

Çamaşır suyu 25 (%33,3) 4 (%16)’ünde LA Grade A özofajit, diğerlerinde problem yok

Koroziv (Bilinmeyen) 24 (%32) 2(%8,33)’ sinde LA Grade A özofajit, diğerlerinde problem yok

Kireç çözücü 8(%10,6) 3(%37,5)’ü normal endoskopi, 2(%25)’sinde de LA Grade A özofajit, 2(%25)’si 
asemptomatikti, 1(%12,5)’i endoskopi onayı vermemişti

Tuz ruhu 6(%8)
2(%33,33)’sinde LA Grade B özofajit, 2(%33,33)’sinde LA Grade A özofajit, 2(%33,33)’si 
de endoskopiyi kabul etmemiş ve bunlardan biri entübe-ekstübe edilmiş hasta 
hastaneden kaçmış

Tiner 4(%5,3) 3(%75)’ünde problem olmayıp 1(%25)’inde özofagial polip,schatzki halkası

Yumuşatıcı 2(%2,6) Asemptomatik olup endoskopi gerekmemiş

Bulaşık deterjanı 1 (%1,3) Asemptomatik olup endoskopi gerekmemiş

Klima temizleyici 1 (%1,3) Normal endoskopik bulgular

Peroksit 1 (%1,3) Özofajit LA Grade B

Zirai ilaç 1 (%1,3) Asemptomatik olup endoskopi gerekmemiş

Tentürdiyot 1 (%1,3) Asemptomatik olup endoskopi gerekmemiş

Kristal lavabo açıcısı 1 (%1,3) Tüm mukozayı çepeçevre kaplayan ülserler, LA Grade D Özofajit
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P-09 
BESLENME YOLUNDAKİ YABANCI CİSİMLER; 

KLİNİK DENEYİMİMİZİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
MUSTAFA ZANYAR AKKUZU, ORHAN SEZGİN, SERKAN YARAŞ, 

OSMAN ÖZDOĞAN, ENVER ÜÇBİLEK, FEHMİ ATEŞ, ENGİN ALTINTAŞ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI/MERSİN

Giriş-Amaç: Yabancı cisimlerin yutulması yaygın bir klinik problemdir. Özellikle keskin uçlu ve sivri cisimler tıkanma, Gİ kanama 
veya bağırsak perforasyonu gibi hayati tehlike oluşturan komplikasyonlara neden olabilir. Bu makalede, yabancı cisim yutulması 
nedeniyle kliniğimizde acil olarak değerlendirip endoskopi yaptığımız hastalarla ilişkili deneyim ve sonuçlarımızı bildirmeyi amaç-
ladık.

Materyal ve Yöntem: Bu bir retrospektif kayıt değerlendirme çalışması olup, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Gast-
roenteroloji bilim dalında 2013-2018 yılları arasında beslenme yollarında yabancı cisim ön tanısıyla acil değerlendirip endoskopi 
yaptığımız yetişkin hastalarımızı hastane veri kayıt sistemi tarayarak tespit ettik. Hastaların demografik verileri, anamnez bilgileri, 
grafileri ve endoskopi bulguları incelendi.

Bulgular: Toplam 52 hasta saptandı. Otuz dörtü (%65,3) erkekti ve yaş ortalamaları 45,3 yıl idi. Onsekizi (%34,6) kadındı ve yaş 
ortalamaları 47,7 yıl idi. Tespit edilebilmiş ve semptom yaratmış yabancı cisimlerin 19’u (%36,5) kemikli et ve balık kılçığı, 12’si 
(%23,0) kemiksiz et ve katı gıda idi. Balık kılçığı, tavuk kemiği ve diş protezleri özellikle yaşlılarda en yaygın yabancı cisimlerdi. Ya-
bancı cisimlerin görüldüğü bölgelere baktığımızda; %34,6 özofagusta saptanmış olup, bunların %72’si üst özofagusta idi. %19,2’si 
midede, %3,8’i duodenumda olup endoskopiyle çıkarıldı. %42,3’sinde üst gis endoskopisi normal olup grafi takibi yapıldı. 

Sonuç: Bizim serimizde en sık balık kılçığı, kemikli ve kemiksiz et, bezoarlaşmış katı gıda, protez diş, kürdan, çivi saptandı. En sık 
özofagus birinci darlıkta yabancı cisim saptanmıştır. Hiçbiri cerrahi tedavi gerektirmemiş olup ya endoskopi ile çıkarılmış ya da 
spontan olarak çıkmıştır. Hiçbir hastamızda mortalite ve morbidite gelişmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, gastrointestinal Kanal, yabancı cisim

Direkt grafilerde yutulmuş diş protezleri ve takipleri görülüyor.
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Mideden snare ile yakalanıp çıkarılan piller.

Tablo 1: Gastrointestinal kanalda tesbit edilen yabancı cisimler

Kemikli et ve balık kılçığı 19 (%36,54)

Kemiksiz et ve bezoarlaşmış katı gıdalar 12 (%23,07)

Protez diş 4 (% 7,69 )

Kürdan 4 (% 7,69)

Çivi 3 (% 5,77)

Pil 1 (%1,92 ) hastadan üç adet

Tırnak makası 1 (%1,92 )

Kalem 1 (%1,92 )

Çatal 1 (%1,92 )

Kaşık 1 (%1,92 )

Çengelli iğne 1 (%1,92 )

Toplu iğne 1 (%1,92 )

Peg mantarı 1 (%1,92 )

Plastik Stent 1 (%1,92 )

Çocuk Balonu 1 (%1,92 )

 
Tablo 3: Yabancı cisimlerin çıkarılma metodları

Snare ile çıkarılan, gereğinde overtüp kullanılan 13 (%25)

Endoskopla hava ve su verilerek mideye itilen kemiksiz et 8 (%15,3)

Yabancı cisim forsepsiyle çıkarılan 5 (%9,6)

Basketle öğütülerek ve sıkılarak çıkarılan 2 (%3,8)

Endoskopiyle beraber öğürerek çıkan 2 (%3,8)
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P-10 
PATIENTS WITH SITUS INVERSUS TOTALIS WHO PRESENTED WITH 
OBSTRUCTIVE JAUNDICE, BILIARY STENT PLACEMENT WITH ERCP

RAHMİ IRMAK1, MESUT YILMAZ2, UMUT EMRE AYKUT3, DENİZ DUMAN3

1 HEALTH SCİENCES UNİVERSİTY, DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL, DEPARTMENT OF 
GASTROENTEROLOGY, ISTANBUL/TURKEY 

2 HEALTH SCİENCES UNİVERSİTY DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL, DEPARTMET OF INTERNAL MEDİCİNE 
ISTANBUL/TURKEY 

3 MARMARA UNİVERSİTY PENDİK TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL, DEPARTMENT OF GASTROENTEROLOGY, ISTANBUL/TURKEY

Background: Situs inversus totalis (SIT) is a rare congenital anomaly characterized by transposition of the abdominal and tho-
racic organs in a mirror image reversal. Therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) with a regular 
endoscope in those patients is challenging due to the variation of the bile duct axis. Here in, we present a case of (SIT) who was 
successfully managed with ERCP in the right lateral decubitus position rather than the regular position.

Case: A 65 year old male patient with a history of SIT and small cell carcinoma of lung applied us for the gradually increased 
abdominal pain and jaundice in the last one month. (Total bilirubin: 14.1 mg./dl, ALT: 221 IU/ ml. ) Non-invasive imaging with CT 
and PET-CT revealed a mass lesion in the head of the pancreas with a dilated common bile duct (CBD). We started ERCP on a left 
lateral decubitus position. After we inserted the scope through pylorus we moved the patient to prone position. This technique 
has enabled us to bring the papilla vateri in front of the scope, thus helped to canulate the papilla selectively. The guidewire was 
sent by fluoroscopy in the direction opposite to the normal anatomy (Figure 1). Using this technique we have placed a plastic stent 
through the narrowed distal CBD because of the compression of the pancreatic head.After ERCP procedure, we image of the bili-
ary stent with CT (Figure 2). Following the procedure bilirubin and ALT levels have dropped to 2,1 mg/dl and 48 IU/ml respectively.

Conclusion: Standard duodenoscopes are designed for patients with normal anatomy. The technique we described is a new, prac-
tical and safe way for ERCP in patients with SIT.

Keywords: Situs inversus totalis, ERCP, Biliary stent

Fluoroscopic view of the guiding wire in the ERCP procedure Post-ERCP choledochal stent image in CT
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P-11 
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN YAŞLI HASTADA ÜST 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI İLE PREZENTE OLAN GASTRİK 
GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR OLGUSU

AHMET UYANIKOĞLU, CUMALİ EFE, MEHMET ÖNDER EKMEN
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ

Amaç: Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) gastrointestinal sistemin nadir (%1) mezenkimal neoplazmıdır. Yerleşim yeri sık-
lık sırasına göre mide (%60-70), ince barsaklar, kolorektum ve özofagustur. Çapı 4 cm’den büyük, sınırları düzensiz, heterojen 
ekolu, ekojenik odaklar ve kistik oluşumlar içeren GİST genellikle maligndir. Seçkin tedavisi komplet cerrahi rezeksiyondur. Üst 
gastrointestinal sistem kanaması ile prezente olan, GİST saptanan, 83 yaşında, kadın hasta sunulmuştur.

Olgu: Hematemez, hematokezya şikayeti nedeniyle müracaat eden ve gastrointestinal sistem kanaması düşünülerek tetkik edilen 
83 yaşında kadın hastanın bilinen diyabeti ve konjestif kalp yetmezliği olduğu öğrenildi. Kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan ve haf-
tada 3 kez hemodiyalize giren hastanin labaratuar parametrelerinde hemoglobin: 8.3 g/dl, Hematokrit: %27.8, trombosit: 199.000, 
kreatinin:8.8 g/dl, üre: 227, potasyum: 5,8 meQ, sodyum: 135 meQ, INR: 1.04’tü. Gastroskopisinde fundus, korpus bileşkesinde bü-
yük kurvaturda polipoid ortası ülsere 3X4 cm çapında tümöral kitle görüldü (şekil 1). Kan transfüzyonu, sıvı-elektrolit, antiasit te-
davisiyle stabilize edilen hastaya endosonografi (EUS) önerildi. Hastanemizde yapılan EUS’de fundus büyük kurvatur bileşkesinde, 
ön duvarda 1.45X2.45 cm, lobüle konturlu, konturları düzensiz, içinde hipoekoik nekroz alanları bulunan, heterojen kitle saptandı 
(şekil 2). Kitlenin muskularis mukozadan kaynaklandığı ve serozayı aşmadığı saptandı. Midede hematemez saptandı. Lezyonun 
kanamalı GİST ile uyumlu olduğu rapor edildi. Hasta operasyon açısından değerlendirilmek üzere genel cerrahiye sevkedildi.

Sonuç: Gastrointestinal stromal tümör midenin nadir görülen neoplazisi olup, bizim hastamızda olduğu gibi üst gastrointestinal 
kanamasının nadir bir nedeni de olabilir. Bu yüzden üst gastrointetinal sistem kanaması ile prezente olan hastalarda GİST olasılığı 
akla gelmelidir. Tanısında endosonografik değerlendirme pratik ve faydalı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: GİST, endoskopi, endosonografi
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RİVAROKSABAN VE ASETİL SALİSİLİK ASİT KULLANIMINA BAĞLI ÜST 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI: OLGU SUNUMU
AHMET UYANIKOĞLU, AHMET BERTAN, MEHMET SİDAR GÜLER

HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ

Amaç: Üst gastrointestinal sistem (GİS) kanaması treitz ligamentine kadar olan proksimal duodenum ile üst özofagus sfinkteri 
arasında lümen içine olan kanamayı ifade eder. Şiddeti subklinik gizli bir kanamadan abondan kanamaya, kronik anemiden akut 
hipovolemik şoka kadar değişebilen geniş bir spektrumu kapsar. Üst GİS kanamalarının yaklaşık %50’sinin nedeni peptik ülserdir. 
Hastaların %30-50’sinde nonsteroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) kullanım hikayesi vardır. Rivaroksaban yeni nesil antikoagülan 
ilaçlardan olup, kanama riski ile ilgili literatürde sınırlı veri vardır, kontrolü güç kanamalara neden olabilir. Rivaroksaban, aminos-
lisilik asit (ASA) ve NSAİİ kullanımına bağlı üst GİS kanaması gelişen yaşlı hasta sunulmuştur.

Olgu: Siyah renkli dışkılama nedeni ile başvurduğu hastaneden hemoglobin 5 g/dl saptanark 4 ünite eritrosit replasmanı sonrası 
hastanemize sevkedilen 91 yaşında bayan hastanın özgeçmişinde 10 yıldır atrial fibrilasyonu olduğu, rivaroksaban, ASA ve me-
toprolol, son bir haftadır da kas ağrıları nedeniyle NSAİİ kullandığı öğrenildi. Fizik muayenesinde, soluk, tansiyon: 90/50 mmHg, 
nabız: 105 /dk/ aritmik, oksijen saturasyonu: 93, rektal tuşede melena saptandı. Laboratuarda hemoglobin: 9.5 g/dl, hematokrit: 
%30, MCV: 84 fl, diğer biyokimyasal değerler normal sınırlarda idi. Üst GİS kanaması olarak değerlendirilen hasta yoğun bakım 
ünitesine yatırıldı. NSAİİ ve oral antikoagülanları stoplandı ve eritrosit infüzyonuna başlandı. Hastaya yatışının 12. saatinde, he-
modinami stabilizasyonu sonrası gastroskopi yapıldı. Gastroskopide duodenum üçüncü ve dördüncü kısmında yer yer taze kan 
mevcuttu, antrum mukozası hiperemik ve ödemliydi, belirgin kanama odağı saptanmadı. Hemodinamisi stabil olan hasta yatışının 
üçüncü gününde gastroenteroloji servisine alındı. Hemogram takibinde hemoglobin düşüşü saptanmayan hasta oral antikoagü-
lan tedavisi düzenlenmesi açısından kardiyoloji bölümüne konsülte edildi, antikoagülan endikasyonu açısından orta riskli kabül 
edilerek rivaroksaban stoplandı. Asetil salisilik asit ve metoprolol tedavisinin devamı önerildi. Gastroenterolojik açıdan NSAİİ 
almaması, ilaç etkileşimi daha az olduğu için proton pompa inhibitörü(PPİ) olarak pantoprazol kullanımı önerildi. Demir eksikliği 
anemisi nedeniyle 10 ml’lik iki adet demir karboksimaltoz infüzyonu uygulandı. Tedavi sonrası gastroenteroloji poliklinik kontrolü 
önerilerek taburcu edildi.

Sonuç: Rivaroksaban ile ilgili kanama riski tartışmalı olup, bizim hastamızda olduğu gibi, yaşlı hastalarda, ASA ve NSAİİ ile bera-
ber kullanımında, kontrolü zor olan üst GİS kanamasına neden olabilir. Özellikle yaşlı hastalarda dual antiagregan kullanımında 
PPİ profilaksisi ihmal edilmemelidir, çoklu ilaç kullanımında profilaksi için pantoprazol daha uygun bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: rivaroksaban, ASA, NSAİİ, üst gastrointestinal sistem kanaması
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P-13 
OKTOGENARYANLARDA ERCP’NİN GÜVENİLİRLİĞİ VE ETKİNLİĞİ

A. EMRE YILDIRIM
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI, GAZİANTEP

Amaç: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin (ERCP) oktogenaryan popülasyonda uygulanması sınırlıdır. Geriatrik yaş 
(>65) popülasyonunda diagnostik ve teropatik ERCP gereksinimi olan hastalıkların sık olduğu bilinmektedir. Geriatrik ve geriatrik 
olmayan hasta grupları üzerinde ERCP etkinliği ve güvenilirliği bir çok çalışmada karşılaştırılmıştır. Ancak her geçen gün geri-
atrik hastaların yaşlanması ile bu popülasyon içerisinde sağlıklı yaşlanan seksen yaş üstü (oktogenaryan) insanların da sayısı 
artmaktadır. Çalışmanın amacı oktogenaryan hastalardaki ERCP’nin klinik özelliklerini ve sonuçlarını karşılaştırmaktı.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya ilk kez ERCP uygulanan ve 65 yaşın üstündeki toplam 1044 hasta dahil edildi. Demografik özellikleri, 
hastaların tıbbi öyküleri, ERCP endikasyonları, teknik başarı oranları, son klinik tanıları ve komplikasyonları ile ilgili veriler analiz 
edildi. Karşılaştırılacak iki grup; 284’ü oktogeraryan (>80yaş) ve 760’ ı oktogenaryan olmayan (65-79)hastalardan oluşturdu. 

Bulgular: Oktogenar ve oktogenar olmayan gruplarda yaş ortalamaları sırasıyla 83.99 ± 3.85 ve 71.50 ± 4.27 idi. Her iki grubun 
kronik eşlik eden hastalıklar açısından benzer değerleri vardı (% 96,6 vs.% 96,5). İki grupta en sık ERCP endikasyonu ortak safra 
kanalı taşları idi. Her iki grubun işlemlerinde teknik başarı ve kanülasyon başarısızlığı açısından anlamlı fark yoktu (p> 0,05)(Tablo 
1). Genel ERCP prosedürünün süresi, oktogenaryan olmayan grupta, oktogenaryan olan gruba kıyasla daha kısa idi (p = 0.004). 
Genel ERCP komplikasyon oranları her iki grupta da benzerdi (p> 0.177) (Tablo 2). Her iki grupta en sık görülen komplikasyon 
ERCP sonrası pankreatit idi.

Sonuç: ERCP, tecrübeli endoskopistler tarafından yapıldığında, naiv papilla olan hem oktogenaryan hem de oktogenaryan olma-
yan hastalarda etkili ve güvenli bir prosedürdür. 

Anahtar Kelimeler: ERCP, Geriatrik hastalarda ERCP, Oktogenaryan ERCP

ERCP süreleri ve teknik başarı oranları

Oktogenaryan olmayan 
65-79 yaş 

n = 760

Oktogenaryan 
> 80 yaş 
n = 284

p

Kanulizasyon başarısı (n,%) 707 (93%) 265 (93.3%) 0.829

Başarısız kanulizasyon (n,%) 53 (7%) 19 (6.7%) 0.864

Kanulizasyon süresi (dakşka ) Median (min-max) 3 (1-45) 3 (1-45) 0.410

Tüm prosedür süresi (dakika) Median (min-max) 15 (1-75) 16(2-70) 0.004

Genel ERCP komplikasyonları

Oktogenaryan olmayan 
65-79 yaş  

n = 760

Oktogenaryan 
> 80 yaş 
n = 284

p

Komplikasyon olmayan (n,%) 689 (90.6%) 262 (92.2%) 0.323

Post ERCP pankreatit (n,%) 32 (4.2%) 7 (2.5%) 0.186

Minor kanama (n,%) 23 (3%) 8 (2.8%) 0.859

Major kanama (n,%) 3 (0.4%) 2 (0.7%) 0.519

Perforasyon (n,%) 3 (0.4%) 2 (0.7%) 0.541

Exitus (n,%) 2 (0.3%) 1 (0.35%) 0.874

Total komplikasyon (n,%) 73 (9,6%) 24 (8.5%) 0.177
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P-14 
CHOLEDOCHOSCOPE-ASSISTED ANTEGRADE/RETROGRADE ENDOSCOPIC 

DILATION OF COMPLETE ESOPHAGEAL STENOSIS IN A PATIENT WITH 
DYSTROPHIC EPIDERMOLYSIS BULLOSA ENDOSCOPIC ESOPHAGEAL 

DILATION
HAYRETDİN KOKLU, JAVANSHİR VAHABOV, ERKAN PARLAK, TAYLAN KAV

HACETTEPE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE, DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE, DIVISION OF GASTROENTEROLOGY, ANKARA, 
TURKEY.

A 27-year-old male with dystrophic epidermolysis bullosa (DEB) was referred to our clinic for worsening dysphagia. The patient 
had a history of antegrade esophageal dilation many times for epidermolysis bullosa-related esophageal stenosis and enteral 
feeding had been supported with an existing percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) tube for 12 years. Endoscopic examina-
tion revealed complete stenosis in the post-cricoid area of the esophagus and further attempts for antegrade dilation failed due to 
non-passage of the guidewire through the occlusion. A contrast esophagram was not performed on the patient due to the aspira-
tion risk. On the following day, a choledochoscope-assisted antegrade/retrograde esophageal dilation procedure was performed 
on the patient under general anesthesia. The procedure steps were as follows; A conventional fibercholedochoscope was passed 
through the existing PEG tube into the stomach. The choledochoscope was then directed towards the gastroesophageal junction 
and passed into the proximal esophagus with direct visualization by the endoscopist (Figure-1A/1B). A guidewire was pushed ret-
rograde towards the upper esophagus via the working channel of the choledochoscope and was passed through the stenosis area 
of the esophagus under fluoroscopic guidance (Figure-1C). A flexible endoscope was advanced antegradely and the guidewire, 
which was identified in the hypopharynx, was grasped and pulled out of the mouth using endoscopic forceps (Figure-1D). The 
bougie dilators were passed over the guidewire, through the peroral route and esophageal dilatation was performed sequentially 
with 15-30 FR bougies (Figure-1E).

The oral intake of the patient improved after the dilatation procedure and he was discharged from the hospital with no complications. 
Dystrophic epidermolysis bullosa is a rare inherited disorder, characterized by recurrent formation of blisters and scarring in-
duced by minor mechanical trauma. Skin, oral mucosa, gastrointestinal tract and genitourinary tract are affected by the disease. 
The proximal esophagus is the most common area of involvement of the gastrointestinal tract and the minor traumas caused by 
swallowing solid foods leads to blister formation and scars that result in esophageal strictures.

The antegrade/retrograde endoscopic dilation of the esophagus is a commonly used method in patients with complete esophageal 
stenosis. In this method, one scopic device is pushed forward through the oral route antegradely, and the second one is pushed 
forward through the gastrostomy (GT) site retrogradely, towards the esophageal stenosis area. In the current case, a fibercholed-
ochoscope was used for the retrograde route. With this method, removal of the PEG tube before the procedure and dilation of the 
gastrostomy site is not necessary. Therefore, dilation-related complications do not occur and insertion of a new PEG tube is not 
needed in these patients.

Keywords: Deglutition Disorders, Epidermolysis Bullosa, Esophagus, Endoscopy
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P-15 
DUODENUM AMPULLA YERLEŞİMLİ PİLORİK GLAND ADENOMU

CAVANŞİR VAHABOV1, FUAD MUSTAFAYEV1, CEM ŞİMŞEK1, SELMA YENİ2, 
OLCAY KURTULAN2, ONUR KESKİN1, TAYLAN KAV1, ERKAN PARLAK1

1 HACETTEPE ÜNÜVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İÇ HASTALIKLARI ABD, GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA 
2 HACETTEPE ÜNÜVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ BD, ANKARA

Pilorik Gland adenomu (PGA) nadir görülen, genellikle mideden köken alan, malignite riski taşıyan lezyonlardır. Çok nadir de olsa 
pankreas, safra kesesi, özofagus ve duodenum yerleşimli lezyonlar da bildirilmiştir. 

Olgumuz 63 yaşında bilinen Hipertansiyon tanısı olan erkek hastanın karın ağrısı nedeniyle dış merkezde yapılan endoskopisinde 
duodenum 2.kısım ampulla düzeyinde polipoid lezyon görülmüş. Ampulla vateriden alınan biyopside gastrik metaplazi alanları 
izlenmiş. Farklı merkezde endoskopi tekrarı yapılmış, ampulladan alınan biyopsi inflamatuar poliple uyumlu olarak sonuçlanmış. 
Kliniğimize yönlendirilen hastaya Endoskopik Ultrasonografi (EUS) yapılması planlandı. Yapılan EUS da papilla üzerinde 1 cm lik, 
mukozal katı tutan, propriaya uzanmayan polipoid lezyon izlendi. Yan görüşlü endoskopla girildi, ampullektomi yapıldı. Patolojik 
değerlendirilmesi pilorik gland adenomu olarak sonuçlandı.

Tartışma: Pilorik Gland adenomu endoskopi sırasında saptanan polipoid, kubbe şeklinde lezyonlardır. Midede genellikle otoim-
mun gastrit (%40) veya H.Pilori gastriti (%30) zemininde gelişir. Soluk ve eozinofilik sitoplazmaları olan kuboidal epitel hücreleri 
içeren, sıkı yerleşmiş pilorik gland tübülleri ile karakterizedir. MUC 6 (musin apoprotein) ve MUC 5AC pozitif boyanırlar. MUC 6 
pilorik gland göstergesi olup, lezyonun derinlerinde pozitif saptanır. MUC5 AC lezyonun yüzeyinde saptanır. MUC 6 pozitifliği ile 
foveolar tip adenomadan ayırımı yapılabiliyor. Lezyonlar premaligndir, yüksek dereceli displazi içerebilir ve adenokarsinom geli-
şebilir. Bu nedenle erken tanı ve endoskopik tedavisi önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pilorik Gland, Adenoma, Ampulla vateri, Endoskopi
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GASTRİK BEZOAR VE ANANAS SUYU

ARİF MANSUR COŞAR, SERDAR DURAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI, TRABZON

Amaç: Gastrik bezoar, yutulan materyallerin midede sert bir kütle oluşturmasından kaynaklanan yabancı bir cisim olarak tanım-
lanır. Üst gastrointesinal endoskopide görülme insidansı %0.3’tür 

Tedavisinde hafif semptomları olan hastalara kimyasal çözünme ile tedavi önerilirken, kimyasal çözünmeye dirençli olan bezo-
arlar veya büyük bezoarlardan dolayı orta-ağır semptomları olan hastalara endoskopik tedavi önerilmektedir. Cerrahi tedavi ise 
kanama ya da obstrüksiyon bulguları gelişen hastalara uygulanmaktadır.

Bezoarların medikal tedavisinde asitli içecekler (Coca-Cola) veya asetilsistein ile lavaj tedavisi önerilmektedir. Bu konuda prote-
olitik bir enzim olan bromelain içeren ananas suyu ile tedavi de öneriler arasındadır. Biz de ananas suyu ile tedavi ettiğimiz bir 
vakamızı sunuyoruz.

Olgu: 53 yaşında erkek hasta; epigastrik bölgede ağrı, yanma ve kilo kaybı şikayeti ile başvurdu. Son 1 ayda 8 kg kadar kilo kaybı 
olmuş. Fizik muayenesinde epigastrik bölgede hassasiyet dışında bulgusu yoktu. Rutin laboratuvar testleri normal sınırlarda idi.

Özgeçmişinde cerrahi, bilinen kronik bir hastalığı veya sürekli bir ilaç kullanımı öyküsü bulunmuyordu.

Üst GIS endoskopisinde; LA Class B özofajit, pangastrit, antral erezyonlar ve insisurada yaklaşık 10 mm, Forrestt III ülser tespit 
esildi Ayrıca mide içinde iki parça şeklinde gıda çekirdeği içeren bezoar izlendi. Snair ile parçalanmaya çalışıldı ise de başarılı 
olunamadı.

Biyopsi sonucu; Hp negative, ülser çeperinde reaktif atipi ve nonaktif-nonatrofik kronik yüzeyel gastrit olarak raporlandı. 

Endoskopik olarak çıkarılamayan bezoar vakalarında, literatürde de tavsiye edilen ananas suyu ile tedavi planlandı. Piyasada bu-
lunan hazır ananas sularında genellikle ananas içeriği çok düşük ve genellikle sadece ananas aroması olması nedeniyle hastaya 
her gün taze meyveden sıkılması koşulu ile 1 bardak ananas suyu (200 ml) içmesi önerildi ve gastrik ülsere yönelik pantoprazol 
40 mg 2x1 başlandı. Bir ay sonra bezoarın tümü ile rezole olduğu, ülserin iyileştiği endoskopik ve histopatolojik olarak tespit edildi

Sonuç: Bezoar tedavisinde endoskopik yöntemlerin alternatifi olarak sıkça önerilen asitli-gazlı içeceklerin (Coca Cola) gastrik 
intolerans ve etkinlik sorunu önemli bir handikap olarak karşımıza çıkmaktadır. Ananas suyu tedavide iyi bir alternatif olarak kul-
lanılabilir. Optimal tedavi dozu ve süresi bilinmemekle beraber biz hastamızı 1 ay boyunca günde 1 bardak ananas suyu (200 ml) 
içmesini önererek başarı ile tedavi ettik.

Anahtar Kelimeler: bezoar, ananas suyu, tedavi
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Gastrik bezoarlı hastanın ananas suyu+ ppı ile tedavi öncesi ve sonrası endoskopik görüntüleri

 
Gastrik bezoarlı hastanın ananas suyu+ ppı ile tedavi öncesi ve sonrası endoskopik görüntüleri
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DEV GASTRİK ÜLSER
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Amaç: Peptik ülser, gastrontestinal kanalda asit ve pepsin içerikli mide salgısı teması ile mukozadan başlayıp muskularis muko-
zaya ulaşan, sınırlı doku yitimi ile karakterize, akut ya da kronik hasar olarak tanımlanmaktadır. İki cm ve üzerindeki ülserlere dev 
ülser denilmekte olup, yüksek malignite riski taşımaktadır.

Olgu: 46 yaşında kadın hasta. Aort kapak replasmanı ve atrial fibrilasyon nedeniyle takipli, warfarin kullanıyor. Sabah saatlerinden 
itibaren 3 kez kırmızı renkli kusma ve 1 kez de siyah renkte dışkılama şikâyeti ile merkezimize başvurdu. Fizik muayenesinde 
genel durumu iyi, bilinç açık, oriyante ve koopere, kan basıncı 100/60 mmHg, nabız 87 atım//dk idi. Mitral ve pulmoner odakta 2/6 
üfürüm, kifoskolyoz, sternotomi skarı ve rektal tuşede melena mevcuttu.

Laboratuvar tetkiklerinde Hgb: 10,3 g/dL, Htc %29,6, aPTT 36.24 sn, PT 32.08 sn ve INR 3.07 idi. Diğer biyokimya tetkiklerinde 
magnezyum düşüklüğü ve üre yüksekliği hariç anormal sonuç bulunmuyordu. Hastanın takiplerinde Hgb 7.3 g/dL’ye kadar düştü.
Standart medikal yaklaşım sonrası yapılan üst GIS endoskopisinde özefagus proksimalinden (ön kesici dişlerden itibaren yaklaşık 
18 cm) başlayarak lümenin 1/3’ünü dolduran distal özefagustan mide lümenine devam eden üzeri eksüda ve nekrotik doku ile 
kaplı lezyon görüldü ve bu lezyonun mide büyük kurvaturdan pilora kadar devam ettiği de görüldü. Prepilorik erezyonlar izlendi. 
Pilor deforme ve bulbus mukozası erozyone idi (Resim 1). Ertesi gün kontrol endoskopisi yapıldı, lezyonların etrafından biyopsi ve 
kültür alındı (Resim 2) Hastanın batın BT’sinde özefagus distalinde ve mide antrumunda diffüz duvar kalınlaşması tespit edildi. 
Mideden alınan ülser üzerindeki jelatinöz materyalinin gram incelemesinde mikst flora izlendi ve hastaya klindamisin 4x600 mg 
(iv) ve seftriakson 2x1 gr (iv) başlandı. Stabil seyreden hastanın biyopsisi akut eroziv gastrit, reaktif atipi, H. pylori negatif ve intes-
tinal metaplazi yok şeklinde raporlandı.

Bir hafta sonra yapılan endoskopide özefagusta ve midedeki ülserler öncekine göre gerilemiş idi (Resim 3). Lezyonların çevresin-
den alınan biyopside ülserasyon görüldü ve maligniteye rastlanmadı.

Takiplerinde genel durumu iyi olan, hemoglobin düşüşü saptanmayan hasta kontrole gelmek üzere LMWH, pantoprazol ve antep-
sin süspansiyon ile taburcu edildi.

Sonuç: Dev ülserler yüksek malignite riski taşıdığından multipl biyopsiler alınarak malignite olmadığı gösterilmelidir. Biz de bir 
hafta ara iki kere multipl biyopsiler alarak malignite olmadığını gösterdik. Fakat bir ay sonra kontrol endoskopi planladık, zira has-
ta antikoagulan kullanmak zorunda ve resimlerde de görüleceği üzere midede lineer olarak bu kadar geniş ve uzun bir ülser daha 
önce gözlemediğimiz gibi literatür taramamızda da bulamadık. Warfarin dışında ülser açısından risk taşımayan hastanın mevcut 
durumunu açıklayacak bir bulgu da tespit edemediğimiz için olgumuzu paylaşmayı ve okuyucuların önerilerini almayı planladık.

Anahtar Kelimeler: dev gastrik ülser, peptik ülser, warfarin
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İNHALE STEROİDE BAĞLI DİSFAJİ OLGUSU

SERDAR DURAK, ARİF MANSUR COŞAR
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI, TRABZON

Amaç: Kandida enfeksiyonları, en sık görülen enfeksiyöz özofajit nedenlerindendir. Genellikle altta yatan özofagiyal ya da sistemik 
bir hastalığa bağlı olarak gelişir. Uzun süre PPI kullanımı, diyabetes mellitus (DM), malignite, HIV infeksiyonu, geniş spektrumlu 
antibiyotik kullanımı, steroid kullanımı Kandida özofajiti için risk faktörleri arasında yer alır. Inhale steroid kullanan hastaların 
%1’inden daha azında özofagiyal kandidiyazis görülmektedir. Kan şekeri kontrol altında olup yutma güçlüğü şikayeti ile bize baş-
vuran, inhale flutikazon kullanımı sonrası gelişen özofagiyal kandidiyazis tanısı alan hastamızı sunuyoruz.

Olgu: 46 yaşında erkek, DM, astım ve minör depresif bozukluk nedeniyle takipli, 8 ayda yaklaşık 8 kg kadar kilo kaybı öyküsü olan 
hasta malignite şüphesi ile tarafımıza yönlendirildi ve endoskopi-kolonoskopi planlandı. Fizik muayenesi doğal, kan şekeri kısmen 
regüle (HbA1c: 7.5% )olan hastanın laboratuvar tetkiklerinde de ek bir anormallik bulunmuyordu. Son 6 aydır katı gıdalara karşı 
yutma güçlüğü tarifleyen hastanın yapılan üst GIS endoskopisinde özofagus lümeninde yaygın, birbirleriyle birleşen, beyaz eksu-
daların oluşturduğu plaklar izlendi. Fırça ile sürüntü örneği alınarak lam üzerine yayıldı. Hastanın mide ve duodenum endoskopik 
görünümü normal idi. Hastanın yapılan kolonoskopisi de normal bulundu. Sürüntü örneğinin direkt mikroskopik incelemesinde 
maya hücreleri görülmesi üzerine hastaya oral flukonazol 1x200mg (21 gün) tedavisi başlandı.

Sonuç: Her ne kadar diyabet, kandida enfeksiyonları için risk faktörü olsa da hastamızın kan şekeri kısmen regüle olduğu için özo-
fagiyal kandidiyazis gelişiminin inhale flutikazon kullanımına bağlı olduğunu düşünüldü. Literatürde inhale steroid kullanımı olan 
hastalarda özofagiyal kandidiyazis oranı %1’in altında bildirilmiş olsa da; yutma güçlüğü çeken ve başta inhale steroid kullanan 
hastalar olmak üzere sayılan risk faktörleri olan hastalarda özofagiyal kandidiyazis mutlaka akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: disfaji, özofagiyal kandidiyazis, inhale steroid, kortikosteroid

Hastanın endoskopik görüntüleri
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ÇİFT BALONLU ENTEROSKOPİ İLE TESPİT EDİLEN NADİR OBSCURE 

KANAMA NEDENİ: MALİGN MELANOM METASTAZI
MURAT ERKUT

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI, TRABZON

Olgu: 5 yıl önce ciltte malign melanom tespit edilen, tarama tetkiklerinde ek tutulum saptanmayan, rezeksiyon materyali his-
topatolojik inceleme raporuna göre ek tedavi almayan ve sonrasında takipsiz kalan 55 yaşında erkek hasta, aralıklı siyah renkli 
dışkılama öyküsü ile başvurdu.

FM’de ciltte çok sayıda nevüs dışında bulgu yoktu. Kan tetkiklerinde; Hb-10.4, Tr.Sat.-%7, Ferritin-3.9, GGK-zayıf pozitif, tüm bi-
yokimyasal tetkikleri, tiroid fonksiyonları ve kanama odağı taranması amacıyla yapılan üst GİS endoskopi ve kolonoskopi tetkikleri 
normaldi.

Demir replasman tedavisi ile kısmi artış olsa da tedavinin 2. ayında Hb tekrar 8.9’a düştü. ÇBE’de jejunal segmentlerde daha sık 
olmak üzere, gözlenen tüm ince barsak mukozasında dağınık yerleşimli, en büyüğü 2 cm çaplı, tamamı benzer nitelikte, ortası 
koyu renkli, bazıları ülsere, bazıları ise vejetan görünümde lezyonlar izlendi. Histopatolojik inceleme malign melanom infiltrasyo-
nu ile uyumlu bulundu. Primer lezyon açısından tüm vücut nevüs taraması yapılan olguda, sırtta en büyüğü 7-8 mm boyutlu 3 adet 
şüpheli lezyon ve sol ön kolda 5x5 cm ebattaki mobil lezyon tespit edilerek eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucunda, sırtta 
lentiginöz bileşke nevüsleri ve sol ön kolda anjiyolipom tespit edildi. Metastaz taraması amacıyla çekilen tüm abdomen BT’de; ince 
barsak segmentlerinde 16 mm’ye ulaşan yaygın duvar kalınlaşması, çevre mezenterde en büyüğü 15x11 mm boyutta birkaç adet 
lenf nodları, dalakta 1 adet 28x27 mm boyutunda solid metastatik kitle, sağ sürrenal bezde 17 mm ve sol sürrenal bezde 60 mm 
çaplarında hipodens şüpheli metastatik kitle lezyonları izlendi.

Medikal Onkoloji bölümünce değerlendirilen hastaya, uzak metastazları nedeniyle, cerrahi müdahale düşünülmedi. Temozolomid 
350 mg (28 günde bir, 5 gün) başlandı. Biyopsi materyalinin moleküler incelemesinde; tümöral hücre oranı % 70 idi, BRAF gen 
mutasyonu (kodon 600) için PCR ile kolon biyopsi materyallerinde izole edilen DNA yetersiz olduğundan, test sıvı biyopsi tekniği ile 
kandan tekrar çalışıldı ve mutasyon pozitif tespit edildi.

Medikal tedavi altında aralıklı kan transfüzyonu ihtiyacı olan hastanın takibine devam edilmektedir.

Tartışma: Malign melanom, GİS’e metastaz yapan tümörlerin başında gelir. En sık ince barsakta ortaya çıkar. GİS metastazlarının 
varlığı prognozu olumsuz etkiler. Sağkalımı artırmak için başlıca yöntem cerrahi rezeksiyondur.

Diğer olası nedenlerin dışlanması ve ince barsaktaki lezyonların görüntülenmesi elzemdir. Daha az duyarlılığa sahip ince barsak 
grafisi ve enteroklizis gibi konvansiyonel tanı araçlarının yerini bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans enterografi, pozitron 
emisyon tomografisi, kapsül endoskopi ve enteroskopi gibi yöntemler almıştır.

Literatürde çoğu vaka bazlı bildirilen bu hastaların yönetiminde en iyi algoritmayı oluşturabilmek ve ince barsağın değerlendiril-
mesinde kullanılacak uygun görüntüleme yöntemlerinin seçilebilmesi için çok merkezli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanama, çift balonlu enteroskopi, malign melanom, uzak metastaz
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P-20 
GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN DİFFÜZ KAVERNÖZ HEMANJİOMU

YAKUP DURAN, GÖKSEL BENGİ, MÜJDE SOYTÜRK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ  BİLİM DALI 

Giriş: Hemanjiomlar nadir benign tümörlerdir. Gastrointestinal traktüste genellikle ince bağırsaklarda görülmekle birlikte daha 
az sıklıkla kolonda da görülebilirler. Sıklıkla genç erişkinlerde ve rektumda izlenir. Klinik olarak ağrısız rektal kanama, anemi, kit-
le semptomları ve asemptomatik olarak prezente olabilirler. Biz burada gastrointestinal sistem taraması için yapılan endoskopik 
işlemler sonucunda duodenum ve kolonda kavernöz hemanjıom saptadığımız ve cerrahi uygulanan vakayı sunuyoruz.

Olgu: 56 yaşında asemptomatik erkek hasta, kolorektal kanser tarama programı kapsamında yapılan kolonoskopide hepatik flek-
surayı tamamen kaplayan kavernöz hemanjiomla uyumlu olabilecek damarsal genişlemeler ve bu zeminde damar yapıları içeren 
polipoid genişlemeler saptandı. Kanama riski göz önünde bulundurularak polipoid lezyonlardan biyopsi alınmadı. Hastanın fizik 
muayenesinde patolojik bulgu ve ciltte hemanjiomla uyumlu lezyon izlenmedi. Laboratuvar testleri normal olup anemi izlenme-
di. Kavernöz hemanjiomun diğer sistemik tutulum bölgelerini belirlemek açısından yapılan BT anjiografilerde beyinde patoloji 
saptanmazken, karaciğerde 2 adet milimetrik kapiller hemanjiom ile uyumlu lezyon, duodenum bulbus-2. kısımda ve çıkan kolon 
distal 1/2’sinden hepatik fleksura düzeyine dek izlenen kolon segmentinde düzensiz duvar kalınlaşması ve içinde flebolite ait çok 
sayıda milimetrik kalsifikasyonlar içeren hemanjiom ile uyumlu lezyonlar izlendi (Resim 2) .Lezyonlar barsak lümeninde obstrük-
siyona neden olmamaktaydı. Gastroduodenoskopide; bulbustan başlayıp duodenum ikinci segment proksimaline dek devam eden, 
hiperemik, ödemli, polipoid, dokunmakla frajil ve yer yer mor renkli mukozal lezyon izlendi (Resim 2). Mevcut verilerle hastada 
gastrointestinal sistemi tutan diffüz kavernöz hemanjiyom düşünüldü. Asemptomatik olan hastada duodenumdaki lezyonlar ta-
kibe alındı. Kolondaki lezyon için gerek polipoid yapıların adenomatöz olma ihtimali ve bu zeminde polipektominin riskli oluşu, 
gerekse lezyonun geniş ve kanama riski olmasından dolayı cerrahi tedavi (sağ hemikolektomi) uygulandı. Patoloji materyalleri 
sonucunda hastaya kavernöz hemanjiom tanısı konuldu. Hastanın operasyon sonrası üç aylık takibinde de herhangi bir semptom 
gelişimi izlenmedi. 

Sonuç: Hemanjıomlar benign vasküler tümörler olmakla birlikte gastrointestinal traktüsün herhangi bir yerinde bulunabilirler 
ve seyrek olarak görülürler. Genellikle ince bağırsaklarda, ardından kolonda sıklıkla rektosigmoid bölgede görülürler. Kavernöz 
hemanjiomlar en sık görülen tiptir. Asemptomatik olabildikleri gibi, kanama gibi kitle semptomları gösterebilirler. Tanı genellikle 
endoskopik olarak konulur. BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleriyle desteklenir. Tedavide uygun vakalarda endoskopik teknikler 
uygulanabilirken çoğu semptomatik lezyon için ana tedavi cerrahidir.

Resim 1 : Kolonda hemanjiom 
Resim 2 : Duodenumda hemanjiom 
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P-21 
GİST DÖNÜŞÜMÜ OLAN  MULTİPLE LEİYOMYOMATOZİS VAKASI

SÜLEYMAN DOLU, ALİ BİLGEN, YAKUP DURAN, GÖKSEL BENGİ, MÜJDE SOYTÜRK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

Giriş: Gastrik leiyomyomlar düz kaslardan köken alan benign submukozal tümörler olup gastrik neoplazmların %2-5` ini oluş-
turur. Genelde insidental olarak üst GİS endoskopi, cerrahi operasyon ve otopsi sırasında tanı alırlar. Gastrointestinal stromal 
tümörler (GİST) ise,  gastrointestinal sistemin en sık görülen mezenkimal tümörleridir. GİST’ ler en sık mide (%50-60) olmak 
üzere sırasıyla ince barsak (%30-35), kolon ve rektumda (%5) görülürler. Leiyomyomlar genelde intralüminal büyüme gösterirken 
GİST ise extragastrik büyüme gösterirler. Gastrik leiyomyomlar genelde asemptomatik olup şikayetleri boyutuna ve lokalizasyo-
nuna bağlı olmakla birlikte genellikle yavaş büyüme eğilimindedirler. 

Olgu: 65 yaşında bayan hasta  1,5 yıl önce bulantı ve kilo kaybı olması üzerine kliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde 20 
yıl önce romatizmal kalp hastalığı nedeniyle aort ve mitral kapak replasman öyküsü mevcut olup warfarin tedavisi almaktaydı. 
Bunun dışında ek bir hastalığı yoktu. Hastanın fizik muayanesi ve laboratuar tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Hastaya yapılan 
üst GİS endoskopide özofagus distalinde ve  mide korpus proksimali arka duvar yönünde, korpus ortası ön duvar yönünde, kor-
pus distali büyük kurvatur yönünde multiple submukozal lezyonlar izlendi. Ardından yapılan radyal EUS incelemesinde özofagus 
distalinde 4.katmandan köken aldığı izlenimi alınan, bilobule, hipoekoik lezyon görülürken midedeki lezyonların hipoekoik, mide 
4. katmandan kaynaklı (muskularis propria) olduğu ve kalsifikasyon, septasyon, mural komponent içermediği görüldü (Resim 1). 
Hastaya mide ve özofagus leiomyomatozis tanısı konuldu. Multiple leiyomyomatozise eşlik edebilen maligniteler görülebilmesi 
nedeniyle hasta batın ve toraks bigisayarlı tomografi ile tarandı ve herhangi bir maligniteye rastlanmayarak hastanın EUS ile taki-
be alınması kararlaştırıldı. Takip uyumsuzluğu olan hasta 1,5 yıl sonra tekrar kliniğimize başvurdu. Yapılan radyal  EUS` ta Korpus 
distali büyük kurvatur yönünde daha önce 16 mm çapında ölçülen lezyonun çapında artış olarak,  22 mm’ e ulaştığı, heterojenite 
ile tomurcuklanma gösterdiği ve içinde kistik boşluklar oluştuğu izlendi (Resim 2). Mevcut bulgularla lezyonun  GİST görünümü 
kazandığı görüldü. Diğer submukozal  lezyonların benzer boyut ve özellikte olduğu görüldü. Tetkik esnasında antikoagülan kulla-
nımı olması nedeniyle EUS eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsi yapılamadı.  Hastaya PET ile tarama ve uygun şartlarda ince iğne 
aspirasyon biyopsi  yapılması planlandı. 

Sonuç: Midede multiple Leiyomyomatozis tanılı hastaların GİST`e dönüşüm gösterebileceği akılda tutulmalı ve bu vakalar EUS ile 
yakıp takip edilmelidir. EUS` ta GİST` e dönüşüm karakterleri  açısından dikkatli olunmalıdır.

Resim-1: Hastanın ilk geliş görüntülemeleri

Resim-2: Hastanın son görüntülemesi
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ERİŞKİN HASTADA TESPİT EDİLEN GASTRİK ANTRAL WEB: 

BİR OLGU SUNUMU
ALİ BİLGEN, YAKUP DURAN, MÜJDE SOYTÜRK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 

Giriş: Gastrik antral webde denilen gastrik mukozal diyaframlar, antrumda pilor kanalına yakın olarak yerleşen, merkezi bir çıkış 
alanı bulunduran, mukoza ve submukozadan oluşan membranlardır. Antral webler yetişkinlerde gastrik çıkış obstruksıyonları-
nın nadir bir nedenidir. Burada şişkinlik, dolgunluk, tokluk hissi ve postprandial epigastrik ağrı gibi yakınmalarla başvuran ve 
endoskopi ile gastrik antral web tespit edilen 31 yaşında kadın hasta, erişkinde nadir olarak gözlenen bu duruma vurgu yapmak 
amacıyla sunulmaktadır.

Olgu: 31 yaşında kadın hasta yıllardır olduğunu belirttiği şişkinlik, dolgunluk, tokluk hissi ve postprandial epigastrik ağrı nedeniyle 
başvurdu. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayene olağandı. Hastaya tanısal amaçlı endoskopi yapıldı. Endos-
kopide korpus geçildikten sonra pilor izlenimi alınan ve zorlukla geçilen bir orifisle karşılaşıldı (resim 1 ) Orifis geçildikten sonra 
normal mukoza alanı ardından pilor geçilerek  bulbusa ulaşıldı. Pilor ile stenotik orifis arası normal mukozadan  biyopsi alındı ve 
sonucu  antrum olarak raporlandı. Bunun üzerine hastanın endoskopisinde ilk gözlenen pilor benzeri stenotik alan gastrik antral 
web olarak yorumlandı ve dilatasyon amaçlı ikinci kez endoskopi yapılarak balon dilatasyonu ile antral web dilate edildi (resim 2 )

Sonuç: Antral diyaframda denilen gastrik antral web, ilk defa 1940 yılında Touroff ve arkadaşları tarafından tanımlanan, gastrik 
çıkım tıkanıklıklarının seyrek görülen nedenlerinden biridir. Yaygınlığı tam olarak bilinmemekle beraber yaklaşık 100.000 do-
ğumda bir görüldüğü tahmin edilmektedir. Daha çok infant ve erken çocukluk döneminde gözlenen bu durum erişkin dönemde 
son derece nadir görülür ve etyolojisinde konjenital ve edinsel nedenlerin olabileceği düşünülmektedir.  Erişkinlerde bildirilen 
vakaların yaklaşık dörtte birine lineer sirkumferansıyal olarak yerleşen prepilorik yada pilorik ülser skarlarının sebep olduğu 
düşünülmektedir. İnfant ve çocuklarda postprandial safrasız kusma ve yetersiz beslenmeye bağlı gelişme geriliği ile bulgu verir-
ken, erişkinlerde tokluk ve dolgunluk hissi, şişkinlik, epigastrik ağrı, geğirme ve kusma ile rahatlama şeklinde kendini gösterir. 
Geç dönemde ise antral web çıkımının giderek daralmasına bağlı marjinal ülserasyonlar ve motilite zamanının uzaması yada ani 
tıkanmalara bağlı iyi sindirilemeyen gıdalarla birlikte mukozal ödem ve gastrit gözlenir. Burada şişkinlik, dolgunluk, tokluk hissi 
ve postprandial epigastrik ağrı şikayetleri ile kliniğimize başvuran ve endoskopi ile gastrik antral web tespit edilen 31 yaşındaki 
olgu, erişkin dönemde nadiren görülen bu antiteye dikkat çekmek için sunulmuştur.

Resim 1 : Antral Web Resim 2 : Balon dilatasyonu sonrası 
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