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Üst G�S kanamaları, özofagusun üst kısmı ile
Treitz ligamanı arası herhangi bir yerden lü-
men içine olan kanamaları kapsar. Akut üst

G�S kanama genellikle hastanın acilen doktora
ba�vurmasına neden olan dramatik belirtilerle
kendini gösterir. Bunlar, hematemez, melena, he-
matokezya veya hızlı kan kaybının di�er belirtile-
ridir. Hematemez, kan kusma anlamındadır. Par-
lak kırmızı renkte kırmızı kan, pıhtı parçaları veya
kahve telvesi �eklinde a�ızdan olan kusmaları içe-
rir. Melena, siyah, katran gibi cıvık ve yapı�kan,
kötü kokulu dı�kılamadır. Hematokezya, parlak
kırmızı veya vi�ne çürü�ü (‘maroon’) renginde ka-
nın makattan çıkı�ına denir. Ba�ırsa�a giren kanın
hangi renkte dı�arı atılaca�ını, kanamanın yeri,
kanamanın hızı, kaybedilen kanın miktarı, ba�ır-
sak transit hızı ve gaita ile karı�ım oranı belirler.
Ayrıca lümene dökülen kan miktarı arttıkça ba�ır-
sak transit hızı da artar. Bu nedenle, ba�ırsak pa-
sajının hızlandı�ı masif üst G�S kanamalarda, özel-
likle kan pıhtısı veya vi�ne çürü�ü tarzında, hema-
tokezya görülebilir. Oransal olarak azda olsa, bir
kısım ciddi G�S kanamalı hasta, herhangi bir açık
kanama bulgusu olmaksızın, kan hacmi kaybının
ve aneminin yol açtı�ı belirtilerle ba�vurabilir. Bu
belirtiler arasında halsizlik, dispne, senkop, soluk-
luk, angina, so�uk terleme, bilinç bulanıklı�ı, aji-
tasyon ve solukluk sayılabilir.

‹LK YAKLAfiIM

Kanama ataklarının ço�unlu�u spontan olarak
durur. Ancak devam eden veya tekrarlayan

kanamalı hastaların mortalitesi yüksek oldu�un-
dan, invaziv giri�imsel tekniklere ihtiyaç duyulur.
Terapötik endoskopi ve anjiografideki geli�melere
ra�men G�S kanamaya yakla�ımın kö�e ta�ının
uygun resusitasyonla birlikte hastanın durumunun
hızlı de�erlendirilmesi oldu�u akılda tutulmalıdır.
Etyolojiyi saptamaya yönelik herhangi bir giri�im-
de bulunmadan önce hasta hemodinamik olarak
stabille�tirilmelidir. Sırayla,

1. Hastanın hızlı resusitasyonu ve durumunun
stabil hale getirilmesi,

2. Kanama kayna�ının saptanması,

3. Akut kanama ata�ının tedavisi,

4. Erken ve geç dönem rekürren kanamaların
önlenmesi.

hastanın stabilitesini ve kaybedilen kan miktarını
yansıtması açısından kan basıncı ve nabız, var
olan semptomlardan ve hematokrit de�erinden
daha güvenilirdir. Miktarı 500 ml den daha az
olan kanamaların semptom olu�turması beklen-
mez. Kan hacminin %20’sinden fazlası kaybedildi-
�inde ortostatik hipotansiyon geli�ir. Yatarken sis-
tolik kan basıncının 90-�00 mmHg altında, nabzın
�00/dk üzerinde olması ciddi kanamayı gösterir.
bu a�amadan sonra vasküler kollaps geli�ir ve
hasta �oka girer. �ok geli�mesi kan hacminin en
azından %40’nın kaybedildi�ini gösterir. solukluk
belirgindir ve cilt so�uktur. Kan hacminin %40’dan
fazlasının kaybedildi�i kanamalara masif kana-
ma denilir. Bu hastalar hipovolemik �oktadır.



Hemoglobini 8 gr/dl’nin ve eritrosit sayısı 3.000.000
/mm3 altındadır.

Kanamalı hastaya ilk yakla�ım, önce hastanın ha-
va yolu açıklı�ı sa�lanmalı, solunum ve dola�ımın
yeterli olması için gereken destek tedavisi hemen
ba�lanmalıdır. Hastanın damar yolu açılmalı ve
vital bulguları stabilize etmek için, hastanın genel
sa�lık durumunun izin verdi�i ölçüde, hızlı bir �ekil-
de saline veya ringer laktat infüzyonuna ba�lan-
malıdır. Damar yolu açılırken tam kan sayımı, kan
grubu, cross, hemostaz ve rutin biyokimya için kan
alınıp hızlı bir �ekilde laboratuvara ula�tırılmalıdır.
Postural hipotansiyonu veya �ok tablosu olan has-
talara acilen 4-6 ünite eritrosit süspansiyonu hazır-
latılmalıdır. Hızlı mai replasmanına ra�men kan
basıncı yükseltilemeyen hastalarda dopamin ve
benzeri vazopresörler kullanılabilir. Yetersiz oksi-
jenasyonu olan hastalara nazal kanül veya yüz
maskesi ile oksijen verilmelidir. Hastanın vital bul-
guları ve idrar çıkı�ı monutirize edilmelidir. A�ır ka-
namaya ba�lı �okta olan, hematemezi devam
eden, bilinci bulanık veya ajite olan veya solunu-
mu bozuk olan hastalarda elektif endotrakeal ve-
ya nazotrakeal entübasyon ve gerekir ise mekanik
ventilasyon yapılmalıdır. Hemodinamik durumu
bozacak ciddiyette G�S kanaması olan hastalar
yo�un bakıma yatırılmalı ve genel cerrahi ile bir-
likte takip edilmelidir. Gençlerde hematokritin
%20-25 arasında olması yeterli iken, 60 ya� üzeri
veya ciddi kalp hastalı�ı olanlarda hematokritin
%30’un üzerinde tutulması önerilir.

Akut kan kaybında, hematokrit ancak kanama
ata�ından 24-72 saat sonra kan kaybının gerçek
büyüklü�ünü tam olarak gösterir. Damar içi hacim
restorasyonu kanama durduktan sonra da devam
etti�inden hematokrit �-2 gün daha dü�meye de-
vam eder. Bu dü�ü� rekürren kanama olarak de-
�erlendirilmemelidir.

Kanamanın yakla�ık yeri (alt üst G�S ayırımı) kana-
manın ortaya çıkı� �ekli ile ço�unlukla tahmin edi-
lebilir. Hematemez, treitz ligamanının proksimalin-
deki kanamayı gösterir. Melena genellikle (%90-
95) üst G�S’den kaynaklanır. Melenanın ince ba�ır-
sak veya sa� kolon kaynaklı olması seyrektir.
Hematokezya masif üst G�S kanama dı�ında, ço-
�unlukla kolon kaynaklı kanamayı gösterir. He-
matokezyaların %5-�0’nu üst G�S’den kaynaklanır.
Kanama yeri �üpheli oldu�unda NG tüp takılabilir.
NG aspirat makroskopik olarak kanlı de�il ise gizli
kan için test yapmanın de�eri yoktur. Gizli kan tes-
ti, kahve telvesi görünümü ile karı�an gıdalar

varlı�ında yardımcı olabilir. Kansız aspirat ço�un-
lukla özofagus ve mideden aktif kanamayı dı�lar,
ancak duodenum kaynaklı kanamayı dı�laya-
maz. Ayrıca kanamalı hastalarda NG tüp yolu ile
irigasyon (oda ısısında çe�me suyu ile) yapılarak
endoskopi öncesi midenin bo�alması sa�lanabilir.
Üst G�S kanamasının alt G�S kanamasından ayrıl-
masında di�er yardımcı ipuçları, hiperaktif barsak
sesleri ve BUN’in kreatine orantısız olarak yüksel-
mesidir. BUN’deki artı� damar içi hacim azalması
nedeniyle glomerüler filtrasyon hızındaki dü�meye
ve kan proteinlerinin ba�ırsak bakterileri tarafın-
dan yıkılmasına ba�lıdır.

Akut G�S kanamalı hastalarda, kanama sonrası ilk
6 saat içerisinde hafif bir lökositoz ve trombositoz
geli�ebilir. Ayrıca doku hipoksisi nedeniyle meta-
bolik asidoz görülebilir. Di�er laboratuvar anor-
mallikleri altta yatan ba�ka bir hastalık olabilece-
�ini dü�ündürtmelidir. Örne�in sirozda PT ve PTT
ve KCFT bozuk bulunabilir. Kanamalı hastanın iz-
leniminde laboratuvar bulgularının tekrarı ve taki-
bi önemlidir. Bir takip çizelgesi olu�turulmalıdır,
çizelgede vital bulgular, klinik belirtiler ile verilen
kan ürünleri ve sıvılarda miktarları ile yer almalıdır.

Hastanın durumu stabilize olmakta iken ayrıntılı
öykü alınmalı ve dikkatli bir fizik muayene yapıl-
malıdır. Hastaya daha önce herhangi bir kanama-
sı olup olmadı�ı, peptik ülser, siroz, kanser, arteriel
greft yerle�tirilme öyküsü, alkol, aspirin, NSA�D ve-
ya antikoagülan kullanımı, karın a�rısı veya ö�ür-
me veya ba�ırsak alı�kanlı�ında de�i�iklik gibi
kanama öncesi semptomlar, burun kanaması, kilo
kaybı ve G� hastalıklarının aile öyküsü sorulmalıdır.

Fizik muayenede rektal tu�e yapılarak melena ve-
ya hematokezia ara�tırılmalıdır. Sirozun sarılık,
jinekomasti, tenar-hipotenar atrofi, palmar eritem,
spider angiom gibi periferik bulguları ve herediter
hemorajik telenjiektazinin vasküler anomalileri
ara�tırılmalıdır. Ayrıca lenf adenomegali ve abdo-
minal kitleler maligniteyi, abdominal duyarlılık
peptik ülser veya pankreatiti, splenomegali ise si-
roz veya splenik ven trombozunu dü�ündürebilir.
Portal hipertansiyon i�areti olarak asit ve karın cil-
dinde venöz kollateraller saptanabilir.

Vital bulguları etkileyen veya kan transfüzyonu
gerektiren boyuttaki üst G�S kanamalar için ilk ta-
nısal seçenektir. Endoskopi, hem kanayan lezyo-
nun saptanmasına ve bu lezyona tedavi uygulan-
masına olanak sa�lar, hem de mortalite, cerrahi
gereksinimi ve tekrar kanama riski yönünden
prognostik bilgi verir. Genel olarak endoskopi
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dönemde PP� ile birlikte mümkün olan en dü�ük
dozda kullanılmaları önerilmektedir.

PORTAL H‹PERTANS‹YONA BA⁄LI
KANAMALAR

Portal HT’a ba�lı üst G�S kanamaların esas kayna-
�ı özofagus ve mide fundusunda geli�en varisler-
dir. Daha seyrek olarak portal hipertansif gastro-
pati ve duodenopati ile ektopik varisler üst G�S ka-
namanın kayna�ını olu�turur. Tüm üst G�S kana-
maların %�0-20’sinin sebebidirler ve prognozu en
kötü olan gruptur. Masif kanamaların 3/�’den özo-
fagogastrik varisler sorumludur. Kanama, genel-
likle, ani ve masiftir. Özofagus varisleri büyük olan
ve fundal varisleri belirgin olan hastaların kana-
ma riski daha yüksektir. Sirozu ve post-hepatik por-
tal HT’u (örn. Budd-Chiari sendromu) olanlarda ka-
nama bulgularıyla birlikte ilerlemi� KC hastalı�ının
i�aretleri sıklıkla vardır. Portal ven trombozu gibi
pre-hepatik portal HT’u olanlar sadece akut üst G�S
kanamanın bulguları ile ba�vurabilirler. Özofagus
varisi bulunan hastaların üst G�S kanama atakları-
nın %30-40’ı Peptik ülser ve Mallory-Weiss yırtı�ı gi-
bi varis dı�ı sebeplere ba�lıdır. Özofagus varis ka-
namsı genellikle endoskopik giri�im gerektirir. En-
doskopi sırasında varislerden kan fı�kırdı�ı veya
sızdı�ı görülebilir. Aktif kanama dı�ında, varisin
yakın zamanda kanadı�ını gösteren i�aretler (va-
ris üzerinde yapı�ık pıhtı gibi), kanamanın kayna-
�ının varis oldu�unu gösterebilir.

Müdahale edilmedi�inde, özofagus varislerine
ba�lı ilk üst G�S kanama ata�ının %30-50 mortali-
tesi vardır. Kanama sonrası 2 yıl içerisinde %70 tek-
rar kanama riski vardır. Varislerin büyük kısmında
etyolojiden sorumlu olan sirozun mortalitenin yük-
sek olmasında büyük katkısı vardır. Çünkü ölümle-
rin %40’ı varis kanamasına de�il ili�kili medikal so-
runlara (hepatorenal sendrom, ensofalopati gibi)
ba�lıdır. Varis geli�imi için, basıncı �2 mmHg veya
üzerinde olan, bir portal hipertansiyon mutlaka
bulunmalıdır. Dekompanze KC hastalı�ı olanlar,
kompanze olanlardan daha sık kanama geçirirler
ve prognozları da daha kötüdür.

Gastrik varisler, genellikle özofagus varisleriyle bir-
likte bulunurlar. Ancak tek ba�larına da bulunabi-
lirler. Fundusa yerle�mi�lerdir ve endoskopik ola-
rak en iyi retrofleksiyonda görülebilirler. Portal
HT’na ba�lı kanamaların %7’sinden gastrik varisler
sorumludur. Tedavileri farklı oldu�undan ayırt
edilmeleri önemlidir. Gastrik varisler belirgin ise ve
özofagus varisleri minimal veya yok ise distal HT
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hastanın ba�vurusundan sonraki ilk �2-24 saat
içinde yapılmalıdır. Daha geç yapılan endoskopi-
lerde eroziv gastrit gibi bazı lezyonlar görülmeye-
bilir. Devam üst G�S kanama bulguları var ise, ka-
nama masif ise veya varis kanamasından �üphe-
leniliyorsa, durum acil olarak kabul edilmeli ve
mümkün olan en kısa sürede endoskopi yapılma-
lıdır. Endoskopi, hastaların yakla�ık %90-95’de ka-
namanın kayna�ını saptar. Kanama yerinin sap-
tanamadı�ı olgularda anjio yapılabilir. Cerrahi te-
davi konusundaki en önemli nokta kanamanın
kontrolü için cerrahi gerekecek gibi ise hasta iyice
kötüle�meden cerrahi tedavi kararının verilmesi-
dir.

ETYOLOJ‹

1. Peptik ülserler (%50-55),

2. Portal Hipertansiyona ba�lı kanamalar
(%�0-20),

3. Hemorajik ve erozif gastropati (%�0-20),

4. Mallory-Weiss yırtı�ı (%5-�5),

5. Hiatal herni-özofajit-özafageal ülser grubu
(%5-�5),

6. Neoplazmlar (%3-5), 

7. Damarsal anomaliler (%�-5),

8. Di�erleri (%�-5).

PEPT‹K ÜLSERLER

Peptik ülser kanaması için 3 primer patogenetik
faktör vardır: asit, Helikobakter pylori (H.pylori) ve
aspirin ve di�er nonsteroid antiinlamatuvar ilaçlar
(NSA��).

Aspirin’in herhangi bir dozu G� komplikasyonları
indüklemek için yeterlidir. Enterik kaplı olan ve ol-
mayan aspirinler arasında farklılık yoktur.

Hemodinamik yönden stabil olmayan bütün ka-
namalı hastalar ba�langıçta yo�un bakıma yatırıl-
malıdır. Bundan sonraki yakla�ımın ne olaca�ı
konusunda temel yönlendirici ülserin endoskopik
görünümüdür. Müdahale edilmedi�inde aktif ka-
nayan ülserin tekrar kanama oranı%55, visible
vessel (yakın zamanda kanama) ’in ise %50’dir.
Mortalite oranı %��’dir. Bu hastalara endoskopik
tedavi yapılması gerekir. En az � günü yo�un ba-
kımda olmak üzere 3 gün izlendikten sonra tabur-
cu edilebilirler. Ayrıca bu hastalarda, NSA��’lar,
mümkünse, tamamen kesilmelidir. E�er NSA��’lerin
kullanılması kaçınılmaz ise, kanama sonrası erken



(splenik ven trombozu, splenik arterivenöz malfar-
masyon gibi) dü�ünülmelidir. Bu hastalar basit bir
splenektomi ile tedavi edilebilirler ve altta yatan
KC hastalı�ı olmadı�ından prognozları çok iyidir.
Cerrahi dekompresyon veya β-bloker ile portal HT
tedavi edildi�inde, gastropatiye ba�lı kanamalar
kontrol edilebilir. Portal HT’a ba�lı bir di�er kana-
ma kayna�ı ise ektopik varislerdir. Ektopik varisler
mutat yerler (özofagus, kardia ve fundus) dı�ında
geli�en varislerdir. G� sistemin herhangi bir yerinde
ortaya çıkabilirler. Çekum, rektum, ileum, duode-
num ve midenin distal kısımlarındaki ektopik
varislere ba�lı kanamalar bildirilmi�tir.

Varis kanaması, akut üst G�S kanamanın, ço�un-
lukla, en hızlı �eklidir. Bu nedenle, ilk yakla�ımda
esas önemli olan resüsitasyondur. Varis kanamalı
hastalar mutlaka yo�un bakımda takip edilmeli-
dir. Portal HT’ye ba�lı kanamalara yakla�ımın di-
�er üst G�S kanama nedenlerinden temel farkı ma-
yi-kan replasmanı yaparken daha dikkatli davra-
nılması gere�idir. Çünkü bu hastaların damar içi
hacmi gere�inden fazla arttı�ından kanama arta-
bilir veya tekrarlayabilir. Varis kanaması atakları-
nın %90’ından fazlası hematokritin %30’un altına
dü�mesine neden olur ve kan transfüzyonu gerek-
tirir. Ancak di�er kanamalar oldu�u gibi, %70-80’i
özgül giri�ime gerek duymadan durur.

Kullanılan tedavi yöntemleri etkilerine göre iki gru-
ba ayrılabilir.

1. Grupta: Farmakolojik ajanlar, cerrahi �antlar ve
T�PSS (transjuguler intrahepatik portosistemik stent
�ant) bulunur. Bu yöntemlerle hedef portal basıncı
azaltmaktır.

2. Grupta: Hedef varislerin lokal kontrolü veya ob-
literasyonudur. Bu amaçla kullanılan yöntemler
ise balon tamponatı, skleroterapi, band ligasyonu
ve cerrahi devaskülerizasyondur.

Akut varis kanaması ata�ının tedavisinde veya
profilaktik amaçla kullanılabilen birçok farmako-
lojik ajan mevcuttur. Farmakolojik terapi teorik
olarak en ideal tedavi �eklidir. Çünkü; daha ucuz-
dur, özel uzman gerektirmez, invaziv de�ildir ve
gerekti�i an kullanılabilir. Sıklıkla kullanılan ajan-
lar vazopressin, glipressin, somatostatin ve oktre-
oiddir. �laçların etkisi, portal kan akımını azaltma
veya intrahepatik ile kollateral dola�ımdaki diren-
ci dü�ürme yoluyla olur. Vazopressin splanknik ar-
teriyel vazokontriksiyon yaparak ve splanknik kan
akımını azaltarak portal basıncı dü�ürür. Bolus son-
rası devamlı infüzyon tarzında kullanılır. Mutad
dozu 0, 2-0, 4U/dk.dır. Yüksek doz (�, 0-5, 0U/dk)

önerenlerde vardır. Ancak kullanımı kısıtlayan
yan etkileri vardır ve bu yan etkiler doz artıkça ar-
tar. Birlikte sublingual veya i.v. nitrogliserin veril-
mesi yan etkileri önemli oranda azaltır. Vazopres-
sin+nitrogliserin kombinasyon tedavisinin kana-
ma kontrolü tek vazopressinden daha iyidir. Bu,
nitrogliserinin kardiyovasküler sistemi koruyucu et-
kisinin yanı sıra portal venöz direnç ile portal ba-
sıncı da azaltmasına ba�lıdır. Bu nedenle mutlaka
nitrogliserinle birlikte kullanılmalıdır. Terlipressin
veya glipressin vazopressinin sentetik anolo�udur.
Etkisi vazopressinle benzerdir. Üstünlü�ü ciddi yan
etkisinin olmamasıdır. 4-6 saatte bir �-2mg i.v. bo-
lus tarzında kullanılır. Somostatin veya analogları
portal basıncı dü�ürebilir ve vazopressinnin ekst-
raplanknik vazokonstriktif yan etkileri olmadan
varis kanamalarını durdurabilirler. Somostatin
250mg bolus sonrası 250mg/saat infüzyon dozun-
da kullanılır. Metoclopramide (metpamid), alt özo-
fagus sfinkterinin farmakolojik konstriksiyonuna
neden olur. Bu nedenle, özofagusun distal 2cm.sin-
de kaynaklanan varis kanamalarını durdurabile-
ce�i dü�ünülmektedir.

Endoskopik ve farmakolojik tedavi varis kanama-
sını kontrol edemezse, e�itimli endoskopist yoksa
veya kanama endoskopiye izin vermeyecek ka-
dar hızlı ise balon tamponadı uygulanabilir. Sengs-
taken-Blakemore tüpü, Linton-Naclas balonu ve
Minnesota tüpü balon tamponadı amacıyla kulla-
nılan çe�itli balonlar vardır. Varislere do�rudan
baskı uygulayarak kesin tedavi yapılana kadar
kanamayı geçici olarak kontrol edebilirler. Balon
tamponadında %�0-30 oranında komplikasyon
geli�ti�i bildirilmi�tir. Bunlar, özofagus perforasyo-
nu, aspirasyon pnömonisi, tekrar yerle�tirmeyi ge-
rektiren malfunction, gö�üs a�rısı, gastrik erozyon,
ajitasyon ve asfiksidir. Artık sadece, endoskopik ve
farmakolojk tedaviyle durdurulamayan kanama-
larda geçici kontrol macıyla veya endoskopik te-
davinin olanaklı olmadı�ı hallerde kullanılmaktadır.

T�PS’in klasik endikasyonları tekrarlayan varis ka-
namsı ve intraktabl asittir. Akut kanamanın kont-
rolü amacıyla kullanılsa da, bu rutin bir uygulama
olarak algılanmamalıdır. �simden anla�ılaca�ı gi-
bi juguler venden girilerek hepatik venlere ula�ıl-
dıktan sonra Kc parankimini delinerek portal ven
bulunur ve hepatik ven ile portal ven arasına bir
stent yerle�tirilerek bir çe�it portosistemik �ant olu�-
turulur. Genel anestezi gerektirmemesi, i�leme
ba�lı mortalitenin az olması KC transplantasyonu-
na engel olu�turabilecek cerrahi giri�imlerden
koruması avantajıdır. T�PSS, endoskopik tedaviye
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ra�men tekrarlayan varis kanamalarını kontrol et-
mek amacıyla kullanılabilir, ama kondanstentle-
rin yakla�ık yarısı ilk 6 ayda tıkanır. Cerrahi olarak,
akut varis kanamasının kontrolü amacıyla de�i�ik
tiplerde portosistemik �ant ameliyatları yapılmak-
tadır. Di�er tedavilerin ba�arısız oldu�u hastalar
için saklanır. Acil �ant cerrahisinin mortalitesi çok
yüksektir. (%50-80). Özofagus transseksiyonu;aktif
varis kanamsı için en basit tip acil cerrahi tekniktir.
Cerrahi �antların aksine Kc transplantasyonuna
engel olu�turmaz. Varisli hastaların %30’unda ka-
nama geli�me riski olması ve ilk ata�ın bile %30
mortalite olması nedeniyle, bu ilk kanamanın ön-
lenmesi önemlidir. Profilaktik portokaval �antlar,
kanamayı ba�arılı �ekilde önler ama sürvivali iyi-
le�tirmez.

En az invazif olan ve en çok kullanılan profilaktik
tedavi �ekli propranololdur. Nonselektif β-blokerler
(propranolol ve nadolol) kardiyak autputu azalta-
rak ve splanknik vazokontriksiyon yaparak portal
basıncı dü�ürürler. Bu ilaçların etkili olması için,
hastanın bazal dinlenim nabzının tedaviyle %25
azaltılması gerekir.

Bugün için en uygun yakla�ım, kontrol endoskopi-
de orta veya büyük boy özofagus varisi saptanan
hastalara, proflaktik β-bloker tedavisi ba�lanmasıdır.

HEMORAJ‹K VE EROZ‹F
GASTROPAT‹YE BA⁄LI KANAMALAR

Gastrit mide mukozasında inflamasyon anlamına
gelir ve histolojik bir tanıdır. Hemorajik ve erozif
gastrit kanamaya neden olabilen ve endoskopik
olarak saptanabilen erozyonlar ve subepitelyal
hemorajiler gibi lezyonları kasteder. Tüm üst G�S
kanamaların %�0-20’sinden sorumludurlar. Peptik
ülserlerden daha yüzeyel lezyonlar olu�turdu�un-
dan (mascularis mukozayı a�mazlar), submukozo-
da veya daha derinde bulunan büyük damarlar-
la ili�kisizdirler. Bu nedenle majör kanamalara pek
neden olmazlar. Üç önemli nedeni vardır:

-Alkol,

-NSA��,

-Stress.

En sık nedeni aspirin ve di�er NSA��’lerdir. NSA��’le-
re ba�lı eroziv gastrit, genellikle, kendi kendini kı-
sıtlayan bir hastalık olup, suçlu ajan kesildikten
sonra hızla iyile�ir. Kanamaların ço�unlu�u spon-
tan olarak durur.

Alkole ba�lı gastrit, ilaçlara ba�lı gastritler gibi,
kendi kendini sınırlar, alkol kesildi�inde hızla
iyile�ir ve nadiren invazif giri�im gerektirir. Genel-
likle yo�un bakım ünitesinde yatan hastalarda or-
taya çıkan stres ülserleri, asit salgılayan mukoza-
da diffüz yüzeyel yırtılmalar olmasıdır. Etyolojide,
mukozal kan akımında azalma ve müküs, bikar-
bonat gibi di�er koruyucu faktörlerde azalma suç-
lanmaktadır. En sık kar�ıla�tı�ı durumlar �unlardır:
majör cerrahi, a�ır yanıklar, kafa travması veya
a�ır intrakranial hastalık, solunum yetmezli�i, pe-
ritonit, sarılık ve �ok. Bu hastalıklar sebebiyle yo-
�un bakım ünitesinde yatan hastaların yakla�ık
%�0-20’sinde mide kaynaklı kanamalar geli�ir. Alt-
ta yatan hastalı�ın ciddiyeti arttıkça kanama riski
artar. Kanama olması hastanın mortalitesini 2-3
kat artırır.

Bu hastalarda, kanama olduktan sonra, kanama
kontrolü amacıyla yapılan tedavilerin hepsinin
ba�arısızlık oranı yüksektir. Bu nedenle, proflaksi
çok önemlidir. Proflaksi için antiasitler, PP�, H2RA
ve sükralfat kullanılmı�tır. Ancak, mide pH’sını art-
tıran ilaçların, midede bakteri ço�almasına neden
olarak nozokomiyal pnömoniye yol açtıklarından
ku�kulanılmaktadır. Bu nedenle sükralfat kullanıl-
masını tercih edenler ço�unluktadır.

MALLORY-WEISS YIRTI⁄I

Bir di�er adı özofagogastrik yırtılma olup, genellik-
le masif kanama ile ortaya çıkar. Hafif-orta ciddi-
yetteki kanamaların %5’inin, masif kanamaların
%20’sinin etyolojisini olu�turur. Alkol kullanımı ol-
madan da, �iddetli ö�ürtü nöbeti veya tekrarla-
yan kusmalar sonrasında geli�ir. Kanama olguları-
nın %80-90’ında kendili�inden durur. Kanaması
spontan durmayan hastalara, endoskopik injeksi-
yon tedavisi veya termal tedavi yapılabilir. Nadi-
ren, cerrahi müdahaleyle yırtı�ın dikilmesi gereke-
bilir.

H‹ATAL HERN‹-ÖZOFAJ‹T-ÖZOFAGUS
ÜLSER‹

Tüm üst G�S kanamaların %5-�5’inden sorumludur-
lar. Özofajit sıklıkla gastroözofageal reflüye ba�lı-
dır ve yol açtı�ı kanama ço�unlukla GGK ve
kronik anemi �eklinde olsa da bazen ciddi kana-
maya da neden olabilir. Özellikle ya�lı ve büyük
hiatal hernili hastalarda derin özofagial ülserler
olu�up masif kanamalara yol açabilir. Barrett
özofajitine yerle�mi� kronik ülserlerde masif kana-
ma nedenidir. Akut kanama ata�ının tedavisinde
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antisekretuvar ilaçlarla (H2RA, PP�) birlikte mukoza
koruyucu ajanlar (gaviscon, sükralfat) kullanılabi-
lir. Yüksek doz PP� kullanılması tercih edilmektedir.

NEOPLAZMLAR

G� kanal neoplazmları, genellikle, kronik ve gizli
kanamaya neden olur. Primer (adenokarsinom,
stromal tümerler, nöroendokrin tümörler, lenfoma)
veya metastatik (meme, melanom, Kaposi sarko-
mu vb) tümörler kanama nedeni olabilir. Akut üst
G�S kanamalarının yakla�ık %3-5’i benign yada
malign neoplazmlara ba�lı ortaya çıkar. Gastrik
polipler nadiren kanamaya neden olurlar. Adeno-
matöz, büyük ve saplı olan polipler masif kana-
mayla ortaya çıkabilir. G�S lenfomaları kemotera-
pi öncesi veya sonrasında kanama ve perforasyo-
na neden olabilir. Bu nedenle cerrahi rezeksiyon
önerilmektedir. Ampulla vateri veya duodenum
tümörlerinin üçte biri hematemez veya melena ile
ortaya çıkar.

DAMARSAL ANOMAL‹LER

Damarsal anomaliler üst G�S kanamalarının %�-
5’inden sorumludur. Kolon ve ince barsak kaynak-
lı kanamalara daha çok neden olurlar. Birçok tipi
mevcuttur. Telenjiektazi veya anjiodisplazi diye
adlandırılanlar mukoza ve submukozada yerle�en
dilate tortioze damarlardır. Endoskopide kiraz kır-
mızısı renginde ve e�relti otu �eklinde görülürler.
En uygun tanı yöntemi endoskopidir. Tedavilerin-
de ilk tercih endoskopik hemostatik (lazer, bipolar
ve heater prob) tedavidir.

D‹⁄ERLER‹

Hemobilia, safra yollarından hemosuccus pancre-
aticus ise pankreastan olan kanamalardır. Morta-
liteleri yüksektir (%30-50). Hemobilialı hastalar kla-
sik olarak, kanamaya e�lik eden biliyer kolik ve
sarılıkla ba� vurur. Anjiografik olarak arteriel em-
bolizasyon en seçkin tedavidir. Anjiografi ba�arısız
oldu�unda cerrahi gerekebilir. Duodenal diverti-
küle ba�lı kanama çok nadir olsa da literatürde
bildirilmi�tir. Gastroduodenal Crohn ve Behçet has-
talı�ı nadir üst G�S kanama nedenlerindendir. Pri-
mer kan diskrazileri ve kollajen doku hastalıkları
ciddi üst G�S kanamalarına neden olabilirler.
A�DS’de fırsatçı enfeksiyon ve Kaposi sarkomaya
ba�lı kanama geli�ebilir. Amiloidoz, mide tutulu-
mu varsa ciddi kanama olu�turabilir. Ciddi M� son-
rası hemorajik duodenit geli�ebilir.
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ALT GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM
KANAMALARI (AG‹K)

Alt G�S Kanamanın E�anlamları �unlardır:

- Alt intestinal kanama, 

- Rektal kanama, 

- Visible rektal kanama, 

- Kolonik kanama, 

- Kanlı diyaredir.

AG�K Kanlı Dı�kının Rengi ve Karakterine Göre de
Adlandırılabilir:

• Parlak kırmızı kanlı dı�kılama,

• Vi�ne çürü�ü dı�kılama,

• Kanlı ve pıhtılı dı�kılama,

• Hematokezya.

Kanlı dı�kılama G�S kanalın herhangi bir yerinden
kaynaklanabilece�inden bu ”alt” tanımlanması
sorun yaratmaktadır. Ya alt yada üst G�S kanama-
lı hastaların %80’inde bazı �ekillerde kanlı dı�kıla-
maları olmaktadır. Üst G�S kanamalı hastaların
%��’i hematokezya ile gelmektedir. Bu AG�K’sında
üst G�S kanamasına göre tanı konmasındaki güç-
lüklerden biridir.

Alt G�S kanama genellikle Treitz ligamanın altın-
dan kaynaklanan kanama olarak adlandırılır. An-
cak incebarsak kaynaklı kanamalar AG�K’in %90-
30’unu kapsamaktadır. Ortaya çıkı�larında, seyir-
lerinde ve sa�altımındaki farklılıklar nedeniyle
AG�K’ı Treitz ligamanından ileoçekal valve kadar
olanı ince barsak (orta barsak kanaması) ile ile-
oçekal valvden anüse kadar olanı kolonik (alt bar-
sak kanaması) diye ikiye ayırmak uygun olacak-
tır. Tüm giri�imlere ra�men AG�K’lerin %6 kadarın-
da bir odak saptanmayabilir.

Tüm G�S kanamaların %24’ü AG�K’dir. Akut AG�K
erkeklerde kadınlardan daha fazladır ve diverti-
kül, anjiodisplazi ve kolorektal kanser sıklı�ı ya�la
artı�ı için 80’li ya�larda 20’li ya�lara göre 200 kat
fazladır.

AKUT KOLON‹K KANAMA ‹Ç‹N
TANISAL DO⁄RULU⁄UN H‹YERARfi‹S‹

Düzey 1: Kesin Tanı

A. Anjiografide veya endoskopide aktif olarak
kanayan lezyon bulunması,
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B. Endoskopide yeni kanamanın i�aretlerinin (ka-
namayan visible vessel, yapı�ık pıhtı) bulunması

C. IA veya IB ile desteklenirse pozitif i�areti eritrosit
sintigrafisi (�ES)

Düzey 2: Olası Tanı/Emare

A. Potansiyel kanama kayna�ı olarak meskun ko-
lon segmentine lokalize taze kan

B. Kolona lokalize pozitif �ES ve pozitif �ES bölgesin-
de potansiyel kanama oda�ı gösteren kolonoskopi

C. Objektif renk testiyle teyit edilmi� parlak kırmızı
renkli dı�kılama ve negatif üst endoskopiyle ta-
mamlanmı�, kolonda tek potansiyel kanama kay-
na�ı gösteren kolonoskopi

Düzey3: �üpheli Tanı

A. Hematokezya veya renk spesifikasyonu yapıl-
mamı� kanlı dı�kılama ve bir veya daha fazla ka-
nama kayna�ı gösteren kolonoskopi.

AG‹K’‹N NEDENLER‹

• Anal fissür

• Hemoroid

• Kolonik divertikül

• Kolorektal kanser

• �nflamatuvar barsak hastalı�ı

• �nfeksiyoz kolit

Salmonella

Shigella

Campylobacter

Amip

C. difficile

E. coli O�57:H 7

CMV

• �skemik kolit

• Radyasyon koliti

• Vasküler anomaliler

Anjiodisplazi/ektazi

Herediter hemorajik telenjektazi

Arteriovenöz malformasyon

Kolorektal varisler

• Soliter rektal ülser sendromu

• Aortaenterik fistül

• Meckel divertikülü

• Duedonal/jeujenal divertikül

• Hemobilia/hemosuccus pancreaticus

• �nce barsak neoplazmları

• Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlarla 
ili�kili ince barsak ülserleri

• Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlarla 
ili�kili kolonik ülserler

• Parazitoz

Akut kanama kanamanın miktarına göre hafif-or-
ta ve �iddetli kanama diye ikiye ayrılmı�tır. Hafif-
orta kanamalı hastalarda cerrahi veya kan trans-
füzyonu gibi hayat kurtarıcı önlemler için acil ka-
rar verilmesi gereken �iddetli kanaması oldu�u ka-
bul edilen hastalara göre anlamalı de�i�ikliler
yoktur. Hafif-orta kanamalar AG�K’lerin ço�unlu-
�unu te�kil eder ve;ya a�ikar bir aradan sonra ani
kanamanın kendili�inden kesilmesi ile ya da da-
ha yava� fakat uzun süre rektal kanama ile karak-
terizedir.

AG�K’lı hastaların ilk de�erlendirmesinde ayrıntılı ve
konuya odaklanmı� hikaye ve fizik muayene esastır.

�lk Labaratuvar Testleri: 

Tam Kan Sayımı: �lk hemoglobin/hematokrit de�e-
rinin volüm kontraksiyonu nedeniyle kaybolan
kan miktarının derecesini yansıtmayaca�ını ve
hidrasyonundan sonra anlamlı �ekilde dü�ebilece-
�i unutulmamalıdır.

Elektrolitleri:

Kan Grubu ve Çapraz Kar�ıla�tırma Koagülasyon
Profili: (PT/aPTT) Özellikle hastanın KC hastalı�ı öy-
küsü varsa veya hasta antikoagulan ilaç kullanı-
yorsa bakılmalıdır.

Ayrıca, 50 ya�ın üzerindeki hastalar, koroner arter
hastalı�ı için risk faktörü olan veya disritmi öyküsü
olan genç hastalar veya kanama ata�ı ile birlikte
gö�üs a�rısı/çarpıntı olan hastalar için EKG.

Öyküde Kaydedilecek Noktalar �unlardır:

• Kanamanın natürü ve �ekli, dı�kının rengi ve
dı�kılamanın sıklı�ı,

• Abdominal a�rı, dı�kılama alı�kanlı�ındaki de�i-
�ikliler, ate�, urgency / tenesmus, kilo kaybı gibi
ili�kili semptomlar,



• Önceki kanama epizodları, travma, önceki ab-
dominal cerrahiler, geçmi�teki peptik ülser hastalı-
�ı, inflamatuvar barsak hastalı�ı öyküsü, karın ve
pelvise radyoterapi öyküsü, böbrek, kalp akci�er
ve karaci�er gibi organ disfonksiyonu öyküsü gibi
uygun bir öykü,

• Kullanılmakta ya da kullanılmı� olan ilaçlar (as-
pirin, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar, an-
tikoagülanlar) ve allerjiler,

• Gö�üs a�rısı/çarpıntı, istirahatte veya eksersizde
dispne, ba� dönmesi, göz kararması veya postural
hipotansiyon gibi yakınmaların varlı�ı veya yok-
lu�u.

Fizik Muayene �unları �çermelidir (en az): 

• Ortastatik hipotansiyonun varlı�ı derhal ara�tırıl-
malıdır. Kan basıncında >�0mmHg dü�me veya
nabız dakika sayısında >�0 vuru/dakika artı�
800ml’den fazla (total dola�an kan hacminin %�5’i)
akut kan kaybı oldu�unun göstergesidir. Belirgin
ta�ikardi ve ta�ipne, hipotansiyon, baskılanmı�
mental durum �500ml’den fazla (total dola�an kan
hacminin %30’u) kan kaybının göstergesidir.

• Kardiopulmoner, abdominal ve rektal tu�e mu-
ayenesi.

Tanısal testler veya spesifik tedavi edici giri�imler-
den önce resüsitativ i�lemler ve hastanın uygun
bir �ekilde monitorizasyonu sa�lanmalıdır. Resusi-
tasyonun amacı, hipovoleminin düzeltilmesi ve
hemodinamik dengenin sa�lanmasıdır. Hastanın
damar yolu açılarak, sıvı ve eritrosit ve kan ürün-
leri transfüzyonu yapılmalıdır. Hastanın hemodi-
namik durumuna ba�lı olarak öykünün alınması
ve fizik muayenenin resusitatif i�lemlerle e�zaman-
lı yapılması gerekebilir.

Kanlı Dı�kının Rengi

Rektal kanamadan yakınan hastanın hekim tara-
fından sorgulanması ve kanlı dı�kının do�rudan
gözlenmesi AG�K tanısında standart yakla�ımdır.
Dı�kıdaki kanın rengi barsaktan geçen kanın bar-
sakta kalı� süresine ba�lıdır.

Dijital Rektal Muayene

AG�K ile ba�vuran tüm hastalarda rutin bir incele-
me ve ilk de�erlendirme i�lemi olarak önerilmektedir.

Nazogastrik Aspirasyon

Sigmoidoskopi

Anoskopi ve sigmoidoskopi anorektal ve sol kolon-
dan kanayan lezyonun yerini tespit etmek için

sunulan en ucuz ve uygun testtir, akut hemoroidal
veya rektal kanama bulundu�unda tedavi edici
bir yakla�ımda bulunabilecektir. Kolonoskopinin
olmadı�ı yıllarda AG�K tanısında ilk yapılan i�lem-
ler olarak anoskopi ve sigmoidoskopi oldukça
güncelmi� ve halen önerilmektedir.

Kolonoskopi,

��aretli Eritrosit Sintigrafisi,

Anjiografi,

Özofagogastroduodenoskopi,

Baryumlu grafiler.

TEDAV‹ ED‹C‹ G‹R‹fi‹MLER

AG�K’li hastaların %85’inde kanama kendili�inden
durmaktadır, fakat kanaması devam eden veya
tekrarlayan hastalar tedaviye ihtiyaç duyarlar.
Üç tedavi edici giri�im vardır:

- Endoskopi,

- Anjiografi, 

- Cerrahi.

Ayrıca kolonoskopik tedavi yöntemleri de vardır.
Bunlar: enjeksiyon tedavisi, endoklip, bant, laser
tedavisi, heater probe tedavisi, monopolar ve
elektrokoterdir.

Ciddi toksik koliti ve �iddetli kolonik iskemi olanlar-
da mukozodan kanama ve yapısal olarak zayıfla-
mı� kolon duvarında perforasyon riski nedeniyle
kolonoskopi yapılmamalıdır.

Anjiografi: Kanama anjiografide saptandı�ında,
hemostaz intraarteiyel vazopressin infüzyonu veya
supraselektif transkateter embolizasyonu sa�lana-
bilir. �ntrarteriyel vazopressin tedavisinden amaç
arteriyal veya kapiller düzeyde splanknik arteriyel
basınçta azalma sa�lamaktır.

Cerrahi: Devam eden ciddi kanamalı hastalarda
bilinen kanama kayna�ı için acil sınırlı segmental
rezeksiyon (belirgin segmental rezeksiyon), kolo-
nun adenokarsinoması gibi bilinen kanama kay-
na�ı için veya bir kolon divertikülü gibi bilinen bir
lezyondan yeniden kanama için elektif segmental
rezeksiyon, bir bilinmeyen kanama kayna�ı için
acil segmental kolon rezeksiyonu (kör segmental
rezeksiyon) ve bir bilinmeyen kanama yeri için ile-
orektal anastomozlu acil total abdominal kolekto-
mi.
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sının ve Kaposi sarkomasının riskini artırır. Leiom-
yoma ve leiomyosarkoma bütün incebarsak bo-
yunca olu�abilir. Bunlar kanayan en yaygın tü-
mörlerdir. Pankreatik kanser direkt olarak duode-
numu istila edebilir ve kanamayla görülebilir.

�nce Barsa�ın Ülserasyonu: �nce ba�ırsaktaki ül-
sersel hastalıklar da incebarsak kanamasına se-
bep olabilir. Bu kategoride, Crohn hastalı�ı en
yaygındır. Bu hastalarda, kanama genellikle tek
semptom de�ildir. Çünkü ço�unlu�u aynı zaman-
da Crohn hastalı�ının, diare ve abdominal a�rı gi-
bi, yaygın semptomlarıdır. Zollinger-Ellison sendro-
mu, bazı enfeksiyonlar, medikasyonlar ve çe�itli
vaskülitler de ince ba�ırsak ülserasyonuna sebep
olur. Tüberkülozlu, sifilizli, tifoidli ve histoplazmozlu
ince ba�ırsak enfeksiyonlarıda kanamaya sebep
olurlar. Potasyum, NSA�� ve 6-mekaptopurin gibi
medikasyonlarda ince barsak ülserasyonuna ve
kanamaya sebep olurlar.

�ncebarsak Divertikülü: Jejunal divertikül ince
barsak kanamalarına sebep olabilir.

�nce Barsak Vasküler Anomalileri: �nce barsak va-
risleri masif kanamaya sebep olabilir. Bu lezyonlar
duodenum ve proksmal jejeunumda konumlanır.
�nce barsak varisleri genel olarak malignensi gibi
portal hipertansiyonun prehepatik sebepleri ile ili�-
kilidir.

Bir aortaenterik füstüldeki kanama masiftir ve ha-
yatı tehdit edicidir.

‹NCE BARSAK KANAMALARININ
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

• Radyoloji

• Cerrahi

• Enteroskopi

Kolonun temizli�inden sonraki kolonoskopi akut
AG�K’le hastaneye yatırılmı� hastalarda seçilecek
ilk i�lemdir. �ES’li/siz anjiografi, kolonoskopinin
mümkün olmadı�ı veya ba�arısız oldu�u kanama-
lı hastalar için uygundur. AG�K’li hastalar çok bü-
yük te�hissel zorluklar gösterebilir. AG�K demir ek-
sikli�i veya pozitif bir GGK testi gibi bilinmeyen bir
tarzda da görülebilir, endoskopik gastrointestinal
de�erlendirme bu hastaların ço�unda endikedir.
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AG�K’li hastalarda cerrahi önermek için kullanılan
birkaç kriter vardır. 24 saat içinde 4 üniteden fazla
kan transfüzyonu ihtiyacı ve toplam �0 ünite kan
transfüzyonu cerrahi giri�im göstergesidir. Tekrar-
layan kanama cerrahi giri�im için bir belirteç ola-
rak kullanılabilir.

‹NCE BARSAK KANAMALARININ
SEBEPLER‹

- �ncebarsa�ın Vasküler Lezyonları: (vasküler lez-
yonlar ince barsak kanamların en yaygın sebebi-
dir %70-80). 

• Anjiodisplazi

- Sporadik

- Böbrek yetmezli�i ve Von Willebrand 
hastalı�ıyla ili�kili

- Konjestif gastropati

- Watermelon Stomach (gastrik antral 
vasküler ektazi) 

• Venöz ektazi

• Telenjektazi

• Hemanjiom

• Arteriovenöz malformasyon

• Caliber-persistent artery (Dieulafoy lezyonu) 

Anjiodisplazi, daha uygun tabiriyle vasküler ekta-
ziler, geni�lemi� damarlardır (kılcalları da içeren)
ve displazik doku içermezler. Anjiodisplaziler klasik
olarak sa� kolonda olur diye tanımlanır. Kolonik
anjiodisplaziler ilk tanımlandı�ında kolonik ektazi-
ler küçüktür ve baskın olarak çekum ve çıkan ko-
londa konumlanmı�tır. Genellikle endoskopi sıra-
sında tanı konur. �nce ba�ırsak vasküler lezyonla-
rı ya açık ya da gizli kanamaya sebep olabilirler.
Hastalar sadece pozitif GGK testine veya melena-
ya sahip olabilirler.

Anjiodisplaziler’in neden kanadı�ının sebebi açık
de�ildir. Kanamalar ince duvarlı kapilleri çatlatan
yüksek basınçtan veya mukozayı a�ındıran besin-
lerden kaynaklanır.

�nce Barsak Tümörleri: �kinci en yaygın sebebidir.
Ço�unlukla selimdir. Belirli hastalıklar ince barsak
malignitesi geli�me riskini artırır. Çölyak hastalı�ı,
adenokarsinoma ve lenfoma’nın riskini artırır.
Crohn hastalı�ı, familyal polipozis ve Peutz-Jeg-
hers sendromunun yaptı�ı gibi. Adenokarsinoma
riskini artırır. HIV enfeksiyonu incebarsak lenfoma-
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Gizli Gastrointestinal Kanamalar ve Gaitada Gizli
Kan Tespiti �çin Yapılan Testler

Gizli kanama hasta tarafından fark edilmeyen ka-
nama olmakla birlikte gaitanın gözle muayenesin-
de de fark edilmez. Yeti�kinlerin %5’inde gizli kana-
ma varlı�ı saptanmı�tır. 200ml’ye kadar olan üst
G�S kanamaları melenaya yol açmazken, alt gast-
rointestinal sistemde daha az kanın lümene geç-
mesi görülür-a�ikar kanamaya neden olur.

Gizli kanamaların ço�u kroniktir. Gizli kanama an-
lamlı �ekilde devam ederse demir eksikli�i anemi-
sine neden olur.

G‹ZL‹ KAN KAYBINA YOL AÇAN
NEDENLER

Neoplazmlar

1. Pimer adenokanser

2. Metastatik tümörler

3. Büyük polipler

4. Leiomyoma

5. Lenfoma

6. Leiomyosarkoma

7. Lipoma

�nfeksiyon-�nfestayonlar

1. Anklostoma Duedonale

2. Strongyloidosis

3. Ascariasis

4. Amebiasis

5. �ntestinal tuberculosis

Vasküler Nedenler

1. Anjiodisplazi

2. Vasküler ektazi

3. Portal gastropati

4. Hemanjioma

5. Blue rubber bleb nevus sendromu

6. Watermelon stomach (gastrik antral vasküler
ektazi)

7. �skemik kolitis

�nflamatuvar Hastalıklar

1. Peptik ülser, özofajit, eroziv gastritis

2. Hiatal herni (cameron erozyonları)

3. �nflamatuvar barsak hastalı�ı (Crohn, Kolitis
ülseroza)

1. Celiac sprue

2. Whipple hastalı�ı

3. Eosinofilik gastroenteritis

4. Mechel divertiküli

5. Soliter rektum ülseri

6. Çekum ülseri

�laçlar ve Di�er Nedenler

1. NSA� ilaçlar

2. Antikoagulan tedavi

3. Uzun mesafe ko�mak

4. Nazogastrik, gastrostomi tüpü

Vasküler ektaziler genel olarak ya�lılarda görülür.
Genellikle çok sayıda olup, G�S’in herhangi bir ye-
rinde görülebilirler. Klinik olarak sa� kolonda da-
ha sık görülür. Ya�lılarda kronik böbrek yetmezli�i
ve vasküler ektazi birlikteli�inde oldu�u gibi altta
yatan hastalıkta da göz önünde bulundurulmalı-
dır.

Watermelon stomach’da kıvrımlı, dilate vasküler
lezyonlar pilordan radiyal �ekilde antruma ilerler.
Akut kanamaya neden oldu�u gibi kronik gizli ka-
namaya da neden olmaktadır.

Hiatus hernisinde gizli kanama ve buna ba�lı de-
mir eksikli�i anemisi görülür. Kanama herniden
de�il birlikte görülen Cameron erozyonlarından
olur.

Demir eksikli�i anemisi ile birlikte en sık kolon pa-
tolojisi kolorektal kanserlerdir. Sa� kolon kanserle-
ri, sol kolon kanserlerine göre daha sessizdir ve
kendilerini gizli kanama ve demir eksikli�i anemi-
si ile gösterirler.

Mukozal hasarla seyreden hastalıklarda demir
emilimi bozuldu�u gibi kan kaybı da olabilir. Eozi-
nofilik gastroenteritis, Whiple hastalı�ı, sistemik
mastositoz, Celiac sprueda oldu�u gibi.

NSA�� (non-steroid anti inlamatuvar) ilaçlar ülsero-
jenik ilaçlardır. Bu nedenle açık ve gizli kanamaya
yol açabilirler. Gizli kanamaya ba�lı demir eksikli-
�i anemisine neden olabilir.



DEM‹R EKS‹KL‹⁄‹ ANEM‹S‹

Normal ko�ullarda demir homeostazizi, sıkı bir �e-
kilde demir emilimi (proksimal ince barsaktan) ile
demir kaybı arasındaki ili�ki ile dengelenir. Nor-
mal bir diyetle her gün 5-�5 mg elemental demir
ve �-5 mg hem-demir özellikle diyetteki etten alınır
her gün �-2 mg demir emilimi olur.

Normal ko�ullarda sa�lıklı bir ki�ide her gün yakla-
�ık � mg (2 ml kan) demir, mikroerozyon ve mikro-
ülserasyonlardan kaybedilir. �00 ml kanda �5
gram hemoglobin vardır. 2 ml kanda 0.3 gram he-
moglobin vardır. Böylece günde 0.3 gram hemog-
lobin gaytayla atılır. Günde �50 gram gaita dı�kı-
landı�ı dü�ünülürse �gram gaita ile 2mg hemoglo-
bin hemoglobinin total a�ırlı�ının %0.35’i demir ol-
du�una göre ve günde 300 mg hemoglobin gay-
tayla atıldı�ına göre her gün � mg demir gaytay-
la atılmaktadır. Ayrıca Gi sistemdeki epitel hücre-
lerin lümene dökülmesiyle de demir atılır. Epitel
hücreler demir içeren enzimleri bulundurmaktadır.

Demir açı�ı oldu�u durumlarda ince barsaktan
demir emilimi 2-3 kat artabilir. Kan kaybı ince bar-
sakların kompansatuvar emilim kapasitesini a�ar-
sa demir eksikli�i anemisi ortaya çıkar. Demir ek-
sikli�i anemisinin ortaya çıkması için gereken süre,
ba�langıç depo demir miktarına, intestinal demir
emilimine ve kan kaybı miktarına ba�lıdır.

Klinik: Hafif demir eksikli�i anemisi genellikle
asemptomatiktir. Ciddi anemisi olanlarda yorgun-
luk, solukluk, ta�ikardi hipotansiyon, kardiyak out-
putun artı�ı ile karakterize hiperdinamik kalp, pa-
pillödem, kraniyal sinir paralizisi, retinal kanama,
koiloni�i, glosit, keiloziz, ba� a�rısı, gö�üs a�rısı,
ya�lılarda miyokard infarktüsü, felç görülebilir.

Laboratuar: Demir eksikli�i anemisi mikrositer bir
anemidir. Fakat her mikrositer anemi demir eksik-
li�i anemisini göstermez. Talasemi, kur�un zehir-
lenmesi, sideroblastik anemi, kronik hastalık ane-
misi de mikrositer özellikler ta�ır. Özellikle talasemi-
de mikrositoz ile birlikte eritrosit sayısında uygun
olmayan bir yükseklik vardır. Kronik hastalık ane-
misinde serum transferini ve demiri dü�üktür.

Serum ferritin seviyesi depo demiri yansıttı�ından
anemi ortaya çıkmadan dü�ü�e geçmi�tir. Ayrıca
endoskopik de�erlendirme demir yetersizli�ine sa-
hip asemptomatik hastalarda %44’lük bir te�his so-
nucuna sahiptir.

Tedavi: Demir eksikli�i malnütrisyon, malabsorpsi-
yon ya da kan kaybına ba�lı olabilir, o nedenle
öncelikle etiyolojiyle birlikte rol oynayan faktöre

yönelik tedavi yapılmalıdır. Bu tedaviyle birlikte
demir tedavisine ba�lanmalıdır. Demir tedavisi fer-
rous sulfat 325 mg günde 2-3 kez verilerek ba�la-
nabilir. 7-�5 günde retikülosit krizi görülür. �ki ayda
hemoglobin normal de�ere ula�abilir. Demir depo-
larının dolması için tedaviye 3-6. ay devam edil-
mesi uygun olur. Bulantı, konstipasyon gibi yan et-
kiler %�0-20 oranında görülebilir. Tolere edebilme-
si için doz azaltılabilir ya da �M preparatlar verile-
bilir. Parenteral demir tedavisinde anaflaktik reak-
siyon olabilece�i unutulmamalıdır.

GA‹TADA G‹ZL‹ KAN

Gaitada gizli kan arama yöntemlerinin G�S kana-
mayı saptama olasılı�ı kanamanın anatomik dü-
zeyinden, gaitanın transit zamanı, gaitanın karı�tı-
rılması ve intraluminal hemoglobin yıkımı gibi has-
taya ba�lı faktörlerden ve G�S kanal lezyonlarının
kanama özelliklerinden etkilenir. �deal bir GGK
arama yönteminin ara�tırılmasındaki belki en
önemli dürtü böyle bir yöntemle G�S kanserlerinin
erken tanısı, dolayısı ile erken tedavilerinin temini
ile bu tür kanserlerin mortalitesinin dü�ürülmesi
umududur. Ülkemizde GGK aramak için Guaiac
yöntemi kullanılmaktadır. Kimyasal metodların
pozitif olma olasılı�ı kanayan lezyonun lokalizas-
yon ve ebatına ba�lı olan hemin miktarı ile oran-
tılıdır. Bu testler geni� distal lezyonları saptamada
daha iyidir.

Guaiac Testinde Yalancı Pozitifli�e Yol Açan
Nedenler:

• G�S dı�ı kanamalar;epistaksis, di� eti kanamaları
ve hemoptizi,

• �laçlar; aspirin, di�er NSA��’ler,

• Eksojen peroksidaz aktivite; kırmızı et, bazı meyve
pi�memi� sebzeler.Yalancı pozitiflik yapan gıda
olarak en fazla kırmızı et suçlanmı�tır. Yüksek pe-
roksidaz aktivitesi sebze ve meyvelerin (kırmızı
turp, karnıbahar, havuç, enginar, salatalık, ka-
bak, greyfurt, lahana, patates, incir) yalancı pozi-
tiflik yapabilece�i de klasik bilgidir,

• Demir prepratlarının kullanılması da yalancı po-
zitiflik do�urabilmektedir. Antiasitlerin içerdi�i biz-
mut da gaitaya koyu renk verebilir ve testlerin de-
�erlendirilmesini güçle�tirebilir.

Feçeste gizli kan aranmasında kullanılacak ideal
testin sensitivitesi ve spesifitesi yüksek olmalıdır.
Bugün için konvansiyonel olarak kullanılan bir test
yoktur.
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Kitle taramasında pozitif bir testin G� bir kanser ve
özellikle kolorektal kanser yakalama açısından
prediktif de�eri %5-�0 arasındadır.

Kitle taraması yapmak klasik yöntemlerle anlam-
sız görünmektedir. Gizli kan yöntemleri bu neden-
le esas olarak kliniklerde yardımcı laboratuvar
yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla da
yalancı pozitiflik yapabilecek kırmızı et, demir
prepratları, aspirin gibi faktörler anemnezde ekar-
te edilerek Benzidine ve Orthotolidine testlerinden
biri kullanılabilir.

DE⁄ERLEND‹RME VE AYIRICI TANI

Bir hastada pozitif sonuç elde edildi�inde klinik ilgi
öncelikle kolonun incelenmesine yönelmelidir.

Hava kontrastlı kolon grafisi çekilen hastalarda
rektosigmoidi tam olarak de�erlendirmek için flek-
sibl kolonoskopi gerekmektedir. Bazı çalı�malarda
hava kontrastlı kolon grafisinin kolon kanseri ve
geni� adenomları saptamada etkin oldu�unu gös-
terse de kolonoskopi kadar etkin de�ildir. De�er-
lendirme stratejisini belirlerken yalnız etkinlik de�il
aynı zamanda ücret, hasta tarafından kabul edile-
bilirlik ve komplikasyon oranları da önemlidir.
GGK pozitifli�i saptanana hastalarda ciddi üst G�S
hastalıkları da saptanabilir. GGK’si pozitif olan has-
talarda birde ciddi reflü, dispepsi, karın a�rısı gibi
üst G�S semptomlar, kilo kaybı ve demir eksikli�i
mevcut ise üst G�S mutlaka incelenmelidir.
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