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• E.M. ,  yaş, kız hasta 



• Ka lı kus a, siyah re kli dışkıla a 

ŞİKAYET 



•  aydır ula tı ve iştahsızlık 

•Bu sa ah a ide  aşlaya  kahve telvesi şekli de ka lı kus ası ol uş.  

•Öğle e kadar  defa kus uş ve e  fazla ir çay ardağı ı doldura ak kadar ış.  

•Öyküsü deri leştirildiği de siyah kaka yaptığı öğre ildi.  

•Bir gü  ö e diş ağrısı ede iyle çeyrek ta let parol kulla ışlar.  

•Bir yeri ka adığı da çok uzu  sür ez iş,ka a ası ke diliği de  durur uş. 

HİKAYE 



• Prenatal: A e i  .ge eliği. Ge eliği oyu a düze li doktor ko trolü ve 

• ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde bir patoloji 

• sapta a ış. 

• Natal: Dış Merkezde , iadı da  gr olarak C/S ile doğ uş 

• Postnatal: Doğar doğ az ağla ış. İkter ve siyanoz öyküsü yok.Hastanede 

• yatma ve operasyon öyküsü yok 

• Aşılar : Aşıları ta . 

• Geçirdiği hastalıklar: Özellik yok. 

• Alerji: Özellik yok. 

 

ÖZGEÇMİŞ 



SOYGEÇMİŞ 

• A e:  yaşı da, öğret e  , sağ-sağlıklı SS  

• Ba a:  yaşı da, e ur , SS 

• A e ve a a arası da akra alık yok 

• . ço uk:  yaşı da erkek, SS 

• . ço uk: Hasta ız 



FİZİK MUAYENE 

• Ateş: ,  °C 
• Na ız: /dk 
• SS: 28/dk 
• TA: 99/58 mm/Hg (50p) 
• SPO2 : % 99 

 
 
 

• Boy: 123 cm (42p, -0,19sds) 
• Kilo: 22 kg (21p,-0,79sds) 



• Ge el duru : İyi 

• Cilt: Turgor, tonus doğal, öde  siyanoz sarılık yok.Dökü tü yok. Soluk görünümde 

• Baş-Boyu : Saç ve saçlı deri doğal, kafa yapısı si etrik, oyu da kitle LAP yok. 

• KBB: Buru  akı tısı yok.Orofarenks ve tonsiller doğal. 

• Gözler: Bilateral ışık rekleksi doğal, pupiller izokorik 

• SS: Her iki hemitoraks solu u a eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Ral ve 

• ronküs yok. Ekspiryum uzu luğu yok. 

• KVS: S + , S +  doğal S  yok, üfürü  yok 

• GİS: Batı  rahat, defa s-rebound yok, hepatosplenomegali yok, traube açık 

• GÜS: Haricen erkek anomali yok, testisler bilateral skrotumda 

• NMS:Bilinç açık.Orya tasyo  hafif ozul uş.DTR ler normal 

FİZİK MUAYENE 



LABORATUVAR 

AST: 23 U/L 
ALT: 8 U/L 
GGT: 10 U/L 
LDH: 258 U/L 
ALP: 196 U/L 
T. BİL: ,  
D. BİL: ,  
AMİLAZ: U/L 
LİPAZ: U/L 
T. PROT. : 6,3g/dl 
ALBÜMİN: ,  g/dl 

Biyokimya 
 
AKŞ:  g/dl 
Üre: 31 mg/dl 
Kreatinin: 0,36 mg/dl 
Na: 139 mmol/L 
K: 4,2 mmol/L 
Cl: 106,5 mmol/L 
Kalsiyum: 9 mg/dl 
Fosfor: 4,7 mg/dl 
 
 

Ka  Gazı 
 
Ph     : 7,43 
CO2  : 35 mm/Hg 
HCO3: 22 mMol/L 

TİT 
 
Re k: açık sarı 
Dansite: 1,023 
Kan: - 
Lökosit: - 
Bilurübin: - 
Glukoz: - 
Keton:++  



14/11 
saat 15:00 

14/11 
Saat 21:00 

15/11 
SAAT 02:00 

15/11 
SAAT 08:00 

16/11 
SAAT 08:00 

18/11 
SAAT12:00 

Beyaz Küre 
(/mm3) 

10900 8630 8300 5800 3500 4500 

Nötrofil 

sayısı / 3) 
9790 6200 6100 4500 1600 2600 

Hemoglobin 

sayısı g/dl  
8,7 8 (ES) 10,5 10,5 10,45 10,6 

HCT(%) 26,3 23 32 33 32 33 

MCV(fL) 73 71 76 74 75 76 

Trombosit sayısı 
(/mm3) 
 

208000 193000 170000 151000 138000 149000 

PT (dk) 13,6 

PTT (dk) 20 

INR (%) 1,05 



• Kahve telvesi şekli de ka lı kus a 

• Siyah renkli gaita 

• Cilt solukluğu 

• He oglo i  düşüklüğü 

 

Patolojik bulgular 



ÖN TANINIZ ? 



Ye idoğa  1 ay – 2 yaş Çocuk-Adölesan 

Yutul uş a e ka ı Stress gastriti veya ülseri Mallory Weiss yırtığı 

K-vit eksikliği Özofajit Peptik Ülser-Gastrit 

Stress gastriti ve ülseri İlaç alı ı Gastrik/özafagus varisleri 

Vasküler malformasyonlar Mallory-Weiss 

Malformasyonu 

Özofajit 

Koagülopati Vasküler Malformasyonlar Ya a ı isi  

İ ek sütü protei  allerjisi Gastrointestinal 

duplikasyonlar 

Vaskülit 

İ vaji asyo  Crohn Hastalığı 

Ya a ı isi  Kostik Madde hasarı 

Gastrik/özafagus varisleri Ağız- uru  ka a aları ı  

yutul ası 

ÜST GİS KANAMA NEDENLERİ 



• Hasta ı  oral alı ı kesilerek da ar yoluyla sıvı desteği verilerek monitörize edildi 

• Hastaya nazogastrik so da takıldı. Midesi yıka dı. Aktif ka a a yoktu. Yıka ada pıhtılı ka lı 

gelenleri oldu. Mele ası ı  olduğu gözle di. 

• Hastaya ranitidin ve omeprazol aşla dı. 

• Hasta ı ; vital ulguları, he oglo i i , gaita re gi, nazogastrik sondadan gelenleri takip edildi.. 

• Hasta ı  izle i de he oglo i i  g/dl ye düştü. Kalp tepe atı ı -150 / dk’ ya çık ası üzeri e 

ES verildi.  

• Hastaya üst GİS e doskopisi yapıldı. 







Endoskopi Raporu 

• Korpus ve antrumda yaygı  nodülarite 

• Duodenogastrik reflü 

• Bulbusta öde  ve iki adet X   üzeri eyaz zarla kaplı ülser 

 



•İzle i de he oglo i de düşüklük ol adı ve yaşa sal ulguları or al aralıkta izle di. 

•Aktif ka a ası ol adı, gaitası ı  re gi or ale dö dü. 

•Lansoprazol ve sükralfat tedavisi ile taburcu edildi. 

 

 



PATOLOJİ SONUCU 
 
I- DUODENUM, BİYOPSİ:  
Villuslarda subtotal kü tleş e, Brunner gland 
hiperplazisi ve Brunner gla dları da kistik ge işle e 
içeren kronik duodenit.  
 
II- MİDE, ANTRUM, BİYOPSİ:  
Kronik aktif antral gastrit.  
H. Pylori: (++/+++).  
 
III- ÖZOFAGUS, BİYOPSİ:  
Bazal tabaka hiperplazisi izle e  kro ik ya gı. 



GASTRİT VE PEPTİK ÜLSER 



Gastrit; mide 

ukozası ı  çeşitli 
etke lere karşı 
oluşturduğu inflamatuar 
ya ıttır.  

Peptik ülser; asit- 

pepsi  salgısıyla 
karşılaşa  özofagus, 
mide ve duodenumda 
muskularis ukozayı 
aşarak submukozaya 
kadar i e , doku kay ı a 
neden olan derin 
mukozal lezyondur.  



Patogenez 

• Mide ve duodenumu döşeye  sili dirik epitel hü releri de  salgıla a  koruyu u 

ukus ta akası, asit ve pepsi i  lü e de  ukozaya geç esi i e geller. 

• Vagal uyarı ile salı a  asetilkolin, entorokromafin hü relerde  salı a  histamin 

ve G gücrelerinden salı a  gastrin asit salgısı ı arttırır. 

• Epitel ikroorga iz alara karşı koruyu u ir örtü oluştururke  ay ı za a da 

ukus ta aka içi e salgıladığı HCO  ile asidi ötralize eder. 

• PGE2 asit sekresyonunu azaltıp ikar o at sekresyonu ve mukus sekresyonunu 

uyararak ide asidi i  zararlı etkileri i azaltır. 

• NSAİİ’lar mukus sentezini azaltmakta, helikobakter pylori ise proteaz enzimleri ile 

ukus yıkı ı a ede  ol aktadır. 

 



Birincil gastrit ve ülserlerin üyük ir kıs ı helicobacter pylori enfeksiyonu 

ile ilişkilidir. 
 İki il gastrit ve ülserler 

• Stres yarata  a i ir hastalık 
• Şok, solu u  yet ezliği, hipoksi, sepsis, ağır ya ıklar, kafa 

trav ası, errahi girişi ler 

• Alkol, salisilat, kemoteropatik ilaçlar, valproik asit 
• Steroid ve non-steroid antienflamatuar ilaçlar 
• Korozif madde içilmesi 
• Otoimmun hastalıklar 

• Otoimmün gastrit, inflamatuar ağırsak hastalığı, çölyak, HSP  

• Eozinofilik gastrit 
• Vasküler hastalıklar 

• Portal gastropati, gastrik antral vasküler ektazi 

• Art ış sekresyon ile ilişkili duru lar 
• Zollinger-Ellison hastalığı 

Gastrit ve peptik ülser hastaları altta yata  ede  göre iri il ve iki il olarak iki gru a ayrılırlar.  



Ye idoğa  döneminde; 
• Kanama ve perforasyon 

Küçük çocuklarda; 
• Besle e güçlüğü, kus a, ağla a atakları, huzursuzluk 

ve kanama 
• Bula tı, kus a, iştahsızlık 

Büyük çocuklarda; 
• Epigastrik ölgede ye eklerle ilişkili, ge e uykuda  

uya dıra , adire  sırta yayıla  karı  ağrısı 
• Midede ya a, şişki lik, geğir e, ça uk 

yorul a,kazı a hissi 
• Bula tı, kus a, iştahsızlık 

Yakı a ve kli ik ulgular: 



AYIRICI TANI 

 Fo ksiyo el ağırsak hastalıkları 

• Fo ksiyo el karı  ağrısı  

• Nonülser dispepsi 

• İrrita l ağırsak hastalığı 

 GÖRH 

 Pankreatitler 

 Kolelitiyazis 



Helicobacter pylori e feksiyo u ve ilişkili ta lolar 

• Spiral şekli de, flajellalı, mikroaerofilik gram (-) bir bakteridir. 



• H. pylori enfeksiyonu dünyada e  yaygı  görüle  kro ik e feksiyo  hastalıktır. 

• Geliş iş ülkelerdeki görül e sıklığı özellikle daha düşüktür. 

• E feksiyo  ço ukluk çağı da kaza ıl aktadır.  

• Geliş ekte ola  ülkelerdeki ço ukları  / ’ ü   yaşı a kadar ikroorga iz a ile enfekte 

ol aktadır. 

• Ülke izde ütü  yaş grupları da H. pylori seropozitifliği %70 olarak sapta ıştır. 

• Ülke izde ço ukluk yaş gru u daki seroprevela sı %44-73 ulu uştur. 

 

 



• H. pylori enfeksiyonu;  

• kronik gastrit, gastrik ve duodenal ülser,MALT le fo ası, gastrik atrofi,intestinal 

metaplazi ve gastrik adenokarsinom oluşu u ile ilişkilidir. 

• Ço ukluk çağı da H. pylori e feksiyo u a işaret ede  elirli ir kli ik ulgu yoktur. 

Çoğu da herha gi ir yakı a ol az. 

• Çocuklarda penisilin ve makrolid grubu a ti iyotikleri  sık kulla ı ı a ağlı olarak H. 

pylori e feksiyo u u  ke diliği de  kay olup tekrar kaza ıla ildiği üzeri de 

durul aktadır. Fakat adölosan ve erişki lerde ke diliği de  eradikasyo  ve  yeniden 

enfeksiyon so  dere e adir ol aktadır. 



Seroloji 

• İ vaziv olmayan ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. 

• Prevelans çalış aları da kulla ılır 

Üre-nefes testi 

• Güvenilir bir yöntemdir. 

• Oral alı a  C  veya C  ile işaretle iş ürü ü  idedeki H.pylori’ i  üreaz e zi i tarafı da  parçala ası ile 

ortaya çıka  kar o dioksiti  ka a geçerek solu u  yoluyla atıl ası te eli e daya ır. 

• Yakı  za a da kulla ıla  a ti iyotikler  gü , H  reseptör a tago istleri ve proto  po pa i hi itörleri  ay  

sonucu olumsuz etkiler. 

• Ta ı ve tedaviye ya ıtı değerle dir ede oldukça duyarlıdır. Fakat ülser ve gastriti ayırt ede ediği içi  ta ıda 

önerilmez. 

H.Pylori dışkı a tije i 
• Ta ı ve tedaviye ya ıtı değerle dir ede üre efes testi e göre duyarlılığı daha düşüktür. 

• Küçük ço uklarda kulla ı  kolaylığı ede iyle ter ih edile ilir. 
 



Hızlı üreaz testi 

• E doskopide alı a  antral iyopsi ör eği, içi de üre ve re k elirte i ola  ir orta a ko ur. 

Alı a  dokuda H.pylori varsa üreaz aktivitesi e ağlı olarak ürede  a o yak oluşur. Re k 

indikatörü olan boya maddesi orta ı  pH ı da ola  değiş eyi gösterir. 

• Yakı  za a da kulla ıla  a ti iyotikler, H  reseptör a tago istleri ve proto  po pa 

inhibitörleri sonucu olumsuz etkiler. 

Kültür 

• Mikroorga iz a ı  geç üre esi, pahalı ol ası ve tek ik zorluklar ede iyle sık uygula ıl az. 

• Sta dart eradikasyo  tedavisi aşarısız ola  vakalarda antibiyogram ve uygun ilaç seçimi için 

kulla ıl aktadır. 

Histoloji 

• H.pylori’ nin gastrik ukozada gösteril esi ta ıda altı  sta darttır. 

 
 
 



Ösofagogastroduodenoskopi 

• Her dispeptik yakı ası ola  ço uğa yapıl ası uygu  değildir. 

• H.pylori e feksiyo u ola  ço ukları  çoğu da e doskopik görü ü  or aldir. 

• Antrumdan alı a  iyopsi ör ekleri ile hızlı üreaz testi, kültür ve histopatolojik i ele e yapıla ilir. 

Kimlere ösofagogastroduodenoskopi yapıl alı? 

 Tedaviye dire çli se pto ları ola  ve yakı aları gü lük yaşa ı ı etkileye  

 Gece  yakı aları ola , ge eleri uykuda  uya dıra  

 Üst GİS ka a a se pto ları 

 



Antruma kaldırı  taşı görü ü ü vere  antral nodalirite  H.pylori gastriti i  ço uklardaki e  sık ve e  özgül ulgusudur.  

Diğer ulguları öde , eritem, eksuda ve erozyondur. 



E doskopik olarak ülser yuvarlak veya oval, keski  sı ırlı, ke arları hiperemik olarak görülür; ta a ı da da 

ge elde fi ri  vardır. 





PEPTİK ÜLSER TEDAVİSİ 
 

• Asit sekresyonu inhibitörleri 

• H2 reseptör antogonistleri 

• Ranitidin (5-10 mg/kg/doz 2-3 dozda) 

• Famotidine (1-2 mg/kg/gün 2 dozda) 

• Sükralfat (40-80 mg/kg/gün 3-4 dozda) 

• Proton pompa inhibitörleri 

• Omeprazol (0,7-3,3 mg/kg/gün 1-2 dozda) 

• Lansoprazol (0,7-3 mg/kg/gün 1-2 dozda) 

• Pantoprazol (0,3-1,2 mg/kg/gün 1-2 dozda) 

• Etyolojiye yönelik tedaviler 

• H.Pylori enfeksiyonu tedavisi 

• Ko plikasyo ları  tedavisi 

• Sıvı, ka  ve ka  ürü leri ile hemodinaminin sağla ası 

• E doskopik yö te lerle ka a a ı  ko trol altı a alı ası 

 



Teşekkür ederim… 


