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astrik antral vasküler ektazi (GAVE), gastrointestinal sistemde kronik kan kaybı ve
aneminin nadir, fakat ilginç bir nedenidir.
Karakteristik endoskopik ve histolojik bulguları vardır. GAVE’ye artan bir ilgi vardır, fakat bu durum
genellikle gözden kaçmakta ve antral gastrit olarak yanlıü deùerlendirilmektedir. GAVE ilk defa
953’de Ryder tarafından yaülı kadınların gastrektomi örneklerinde yapılan incelemede "belirgin
venokapiller ektazi ile birlikte olan eroziv atrofik
gastrit" olarak tanımlandı (). Endoskopik olarak
pilordan antruma doùru yayılan hem lineer, hem
diffüz sıralanma gösteren eritematöz görünüm ile
karekterizedir. Bu tipik endoskopik görünüm Jabbari tarafından "watermelon stomach" olarak
tanımlanmıütır (2).
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GAVE’li hastaların çoùu yaülıdır ve kadınlarda sıktır. Tek merkezli bir çalıümada kırkbeü GAVE’li hastanın %7’inin kadın ve ortalama yaüın 73 olduùu
bu hastaların çoùunlukla gizli kan kaybına baùlı
demir eksikliùi anemisi, bir kısmında gaitada gizli
kan pozitifliùi ile az miktarda hastanın ise melana
veya hematokezya ile baüvurduùu bildirilmektedir
(3).
GAVE’li hastaların %30’u sirozlu hastalardır. Sıklıkla
Portal Hipertansif Gastropati (PHG) ve GAVE arasında ayırım yapılamaz. Genel olarak GAVE antrumda yerleüir ve diffüz veya lineer kırmızı spot
üeklinde lezyonlar görülür, PHG ise tipik olarak korpus ve antrumda bulunur. GAVE’li hastalarında
kötü Child-Pugh skoru, ciddi kronik kanamaları ve
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bu nedenle ciddi anemileri vardır ve transfüzyon
ihtiyacı daha sıktır. GAVE’li hastalar PHG’nin standart tedavisi olan beta bloker ve nitratlara cevap
vermezler (4).
Son yapılan çalıümalarda PHT ile GAVE arasında
iliüki olmadıùı kanıtlanmıütır (5). Deùiümiü antral
motilite sirozlu hastalarda GAVE’ye neden olabilir
(6). Antrum ve pilorda kontraksiyon yapan hipergastrineminin sonucu olabilceùi düüünülmüü fakat
sonra yapılan çalıümada desteklenememiütir (4).
Sirozlu hastalarda GAVE’nin etiyolojisi; karaciùer
hastalarında mevcut üantlar ve vazoaktif maddelerin deùiüen metabolizması ile açıklanabilir. Otoimmun, kriptojenik ve alkolik karaciùer hastalıklarınada aynı GAVE eülik edebilir.
GAVE’nin etiolojisi bilinmemektedir. Birçok hastalık
ile birlikteliùi vardır. Nonsirotik hastalarda en sık
rapor edilen birliktelik otoimmün hastalıklardır.
Kırkbeü hastalık bir seride hastaların %68’inde otoimmün veya konnektif doku hastalıùının olduùu
bildirilmektedir (7). Bu hastalarda en sık Reynaud
fenomeni (%3) ve sklerodaktili (%8) saptanmıütır.
Yayınlanan çeüitli çalıümalarda Sklerodermalı hastalarda “watermelon stomach” rapor edilmiütir (8).
Bu hastalarda klinik problemler sklerodermaya
baùlanmakta ve GAVE atlanmaktadır. Birçok vakada Primer hipotiroidi, Primer bilier siroz, Sjögren
sendromu, Diabetes mellitus ve Addison hastalıùı
gibi diùer otoimmün hastalıklar da bulunur. Nadirde olsa kronik böbrek yetmezliùi, iskemik kalp hastalıùı, hipertansiyon ve kalp kapak hastalıùı ile birGüncel Gastroenteroloji 8/3

likteliùi rapor edilmiütir. Bu durum hastaların ileri
yaü grubunda olması ile açıklanabilir. Kemik iliùi
transplantasyonu, ailesel akdeniz ateüi, antral
gastrik karsinom ve lenfomanın GAVE ile birlikteliùide rapor edilmiütir (9-).
GAVE’de patogenetik mekanizma halen bilinmiyor. Bazı otörler bunun aüırı gastrik peristaltizme
baùlı antrumun parsiyel prolapsusu sonucu olduùunu düüünmüülerdir (2). Aüırı peristaltizm submukozal damarlarda intermitant obstrüksiyona neden olur ve bu da vasküler ektazi ile sonlanır. Biyopsilerde saptanan lamina propiadaki fibromusküler hiperplazi, mukazal kapillerde dilatasyon bu
görüüü desteklemektedir. GAVE’deki patolojik deùiüiklikler vasküler lezyonların konjenital anomaliden çok kazanılmıü ektaziler olduùunu göstermektedir.
Bu hastaların antrum biyopsilerinde VúP ve seratonin gibi vazoaktif subsratlar içeren nöroendokrin
hücre proliferasyonu saptanmıü ve bu mediyatörlerin vazodilatasyona cevap olarak arttıùı ve kanama eùilimine yol açtıùı düüünülmüütür (2). Son
olarak watermelon stomach olan hastalarda yapılan bir çalıümada bu hastalarda RNA helikaz enzimi epitoplarının kendine has bir yapısı olduùu tanımlanmıütır (3). Bu hastalıùın otoimmun hastalıklarla birlikteliùi ile birleütirildiùinde otoimmun etiolojiye yönlendirmektedir.
Chawla ve arkadaüları GAVE’de 3 makroskopik
patern tanımlamıülardır (4). Birinci makroskopik
patern ve en sık görülen karpuzu taklit eder gibi pilordan antruma tekerlek çubuùu gibi uzanan eritematöz çizgiler üeklindedir ve "watermelon stomach" olarak tanımlanır. úkinci görünüm balpeteùi midedir (honeycomb stomach) ve antrumda
anjiodisplastik lezyonların birleümesi ile karekterizedir. Üçüncü ve en az görünen patern belirgin demarkasyon hattı bulunan mantara benzeyen ektopik kan damarlarının kümeleümesi ile oluümuütur.
Endoskopik görünüm sıklıkla hemorajik veya ciddi
gastrit ile karıüır, bu da teühisde ve uygun tedavinin baülamasında gecikmeye neden olur. Vasküler ektaziler mide ve duodenumun farklı yerinde
olabilir.
Histoloji karekteristikdir, fakat teühis için gerekli deùildir. Antrumdan alınan biyopsilerde lamina
propriada fibromusküler hiperplazi, intravasküler
fibrin trombüs, mukozada artmıü damar lümeni
görülür. Antral mukozada spindle hücre proliferasyonu antral gastritten ayırt etmede yardımcıdır.
Spindle hücre proliferasyonu ve fibrohyalinosisin
GAVE için teühis kesinliùi %85’dir (5).
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Üst GúS endoskopi GAVE tanısının tek kesin yöntemidir. Antrumda longitudinal, hipertrofik, kırmızı
renkli mukoza kıvrımları ile bunlar arasındaki soluk renkli normal mukoza görümünü vardır. Baryumlu grafiler, tomografi ve anjiografi gibi radyolojik incelemeler rutin teühis için kullanıülı deùildir.
Endoskopik USG; endoskopik görüntüyü iyi korele
etmede, laser ablasyon tedavisinin yeterliliùi deùerlendirmede ve PHG’den ayırt etmede yardımcıdır. Kalınlaümıü antral duvar, spongiöz mukoza ve
submukoza endoskopik USG görünüm, GAVE’yi
PHG’den ayırt etmede yardımcıdır. PHG’de dilate
venlerden dolayı gastrik duvar diffüz olarak kalınlaümıütır (6-7).

TEDAV‹
GAVE’de deùiüen baüarı oranları ile farmakolojik,
cerrahi ve endoskopik tedavi yöntemi kullanılmıütır.
Medikal Tedavi: Kortikosteroidlerin kanamayı nasıl kontrol altına aldıùı açık deùildir. Vazopresin gibi vazokonstriktör ajanlara karüı vasküler sensiviteyi arttırarak veya vasküler endotelyal bütünlüùü
saùlayarak olabilir. úlk zamanlarda cerrahinin
kontrendike olduùu vakalarda uygun tedavi olarak düüünüldü. Yalnızca kortikosteroid alan hastaların %50’sinde kanamanın tamamen durduùu
saptanmıütır. Tedavi edilen hastaların yaklaüık
%50’sinde tedaviye cevap vermemiü cerrahi veya
laser tedavisi gerekmiütir. Skleroderma ile birlikte
GAVE’si olan hastalarda IV metilprednizolon ve
siklofosfamid ile tamamen düzenlendiùi bildirilmiütir (8).
Osler-Weber-Rendu sendromlu hastalarda gebelikte epistaksizde azalma, postpartum dönemde artma saptanması ile östrojen-progesteron kombinasyonu vasküler malformasyon kanamalarında kullanılmaya baülanmıütır. Östrojen-progesteron kombine kullanımı ile GúS vasküler malformasyonlarının kronik kanaması baüarı ile tedavi edilmiüdir
(9). “Watermelon stomach” olan hastalara 30ug
etinil estradiol ve , 5mg norethisterone kullanımı
ile kanamada tamamen kesilme, tüm hastalarda
transfüzyon ihtiyacında azalma gözlenmiütir. Hormon tedavisi ile kanama kontrol altına alınsa da
endoskopik görünümde düzelme saptanmamıütır
(20). Bu durumda tedavi kesilmesi ile kanama tekrar edecektir. Uzun süreli hormon tedavisinin yan
etkileri nedeni ile özellikle postmenapozal kadınlarda veya endoskopik ve cerrahi tedaviye uygun
olmayan hastalarda alternetif bir tedavi olarak
düüünülmelidir.
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Octreotid, angiogenesis üzerine inhibitör etkisi olan
somatostatin analoùudur. Sirotik GAVE’li hastalarda kanamayı tamamen durdurduùu ve transfüzyon ihtiyacını azalttıùı bildirilmiütir (2). Nonsirotik
GAVE’li bir vakada octreotid’e cevap alınamamıütır. Bu durum octreotidin, sirotik GAVE’li hastalarda
portal basıncı azaltması ile açıklanabilir.
Traneksamid asid ümit verici bir ajandır. Sirotik
GAVE’li hastalarda kanamayı tamamen durdurduùu ve kan transfüzyon ihtiyacını azalttıùı fakat
endoskopik iyileüme saùlamadıùı gösterilmiütir
(22). Traneksamid asid santral venöz retinopati ve
pulmoner emboli gibi ciddi yan etkilere neden olabilir.
Cerrahi tedavi: GAVE’li hastalarda en kesin tedavi
cerrahidir. Bu hastalarda tekrar kanama ve anemi
görülmez. Fakat hastaların çoùunun yaülı ve ciddi
komorbid hastalıkları olduùundan cerrahinin mortalite ve morbidite riski yüksektir. Kemik iliùi
transplantasyonu sonrası GAVE’si olan iki hasta
antrektomi sonrası multiorgan yetmezliùinden
kaybedilmiütir (23). Bu nedenle cerrahinin, medikal ve endoskopik tedaviye cevapsız durumlarda
yapılması uygun olacaktır. Antrektomi en sık uygulanan metoddur. Diùer cerrahi tedavi yöntemleri total gastrektomi, subtotal gastrektomi ile Billroth
II anastomoz, antrektomi ile vagatomi ve parsiyel
gastrektomi ile “roux-en-y anastomoz’’dur.
Sirotik GAVE’li hastalarda porta sistemik üant ameliyatlarının baüarısı tartıümalıdır. Sirotik GAVE’li 8
vakalık bir seride hastaların 7’sinde TúPS,  tanesinde uç-yan porta kaval üant yapılmıütır. Hastaların
7 tanesinde portal basınç düümesine ve üant açık
olmasına raùmen tekrar kanama olmuütur. Bu
hastaların bir tanesine karaciùer transplantasyonu
yapılmıü ve takibinde endoskopik görünüm normale dönmüütür (5). Bu durum GAVE’nin direk portal hipertansiyona deùil, karaciùer disfonksiyonuna baùlı olduùunu düüündürmektedir.
Endoskopik tedavi: Nd: YAG (Neodymium:yttrium-aluminum-garnet) lazer: GAVE’de en sık kullanılan yöntemdir. Çeüitli çalıümalarda ortalama bir
tedaviden sonra hastaların çoùunda komplet veya %90’dan fazla rezolüsyon saùlanmıütır. Hastaların uzun süre takiplerinde hem hematolojik hem de

endoskopik iyileüme saptanmıütır (7). GAVE’nin
‘’honeycomb’’ tipinde iyi sonuç alınamamıütır.
Nd:YAG lazer ile argon lazer karüılaütırmalı bir çalıümada Nd:YAG lazerin komplikasyon riski düüük,
tedavi süresi daha kısa ve lezyonları daha iyi oblitere ettiùi saptanmıütır (24). Genellikle 3-4 lazer seansının yeterli olduùu bildirilmiütir. Termal ülserler
için sükralfat kullanılabilir. Gastrik perforasyon gibi
ölümcül komplikasyonlar ve skatrikse baùlı antral
daralma görülebilir. Uzun süreli tedavi edilen hastalarda tekrarlayan termal hasara baùlı hiperplastik polip geliüebilir.
Argon plazma koagülasyon (APK): úyonize argon
gazı aracılıùı ile hedef dokuya yüksek frekansta
monopolar anlık ileti yapan ‘’no-touch’’ koagülasyon yöntemidir. Argon plazma koagülasyonun
potansiyel avantajı penetrasyon derinliùinin az olması sonucu perforasyon riskinin ve etraf mukozadaki koagülasyon defektinin az olmasıdır. Süperfiyel 23 vasküler lezyonlar ve angiodisplazi tedavisinde kullanılmaktadır. Onyedi GAVE’li hasta -4
seans APK ile tedavi edilmiü ve hastaların tümünde endoskopik düzelme ile birlikte kanama ve
anemide düzelme görülmüütür (25). Argon plazma
koagulasyonun tedavi etkinliùini ile ilgili birçok
vaka bildirilmiütir (26-28). Sonuçlar Nd:YAG lazer
ile elde edilen sonuçlara benzerdir fakat APK’nın
daha az oranda komplikasyonu vardır, APK ünitesinin lazer ünitesinden daha ucuz olması ve kullanımındaki kolaylık nedeni ile GAVE’de Nd:YAG lazerin yerini alabilir.
Heater probe: Çeüitli çalıümalarda GAVE tedavisinde baüarı ile kullanılmıütır (9). Fakat heater probe kullanımı perforasyon, ülser ve kanamaya neden olabilir. úlave olarak geniü bir yüzeyi kaplamada yetersizliùi ve multipl tedavi seansı gerektirmesi nedeni ile APK ve Nd:YAG lazere üstünlüùü
yoktur.
Bipolar elektro-koter, argon lazer, saf alkol ve polidocanol ile skleroterapi ile iyileümeler bildirilmiütir
(24,29,30).
Günümüzde eldeki kanıtlar kronik kanama ve
anemisi olan veya aktif kanayan GAVE’de APK ve
Nd: YAG lazerin primer tedavi olarak kullanılmasını göstermektedir.
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