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ANEMİ VE GASTRİK ANTRAL VASKÜLER EKTAZİ SENDROMU BİRLİKTELİĞİ:
BİR OLGU SUNUMU
AUTOIMMUN HEMOLYTIC ANEMIA AND GASTRIC ANTRAL VASCULAR
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ÖZ
Giriş: Gastrik antral vasküler ektazi(GAVE) nadir ancak gastrointestinal sistem (GİS) kanamalar ile birlikteliğinin
sık görüldüğü bir sendromdur. Başta yumuşak doku hastalıkları olmak üzere otoimmün hastalıklarla beraberliği
bildirilmiştir.
Olgu: Bir bu vakada 71 yaşında üst GİS kanama sebebiyle takip edildiği sırada endoskopisinde GAVE sendromu
ve beraberinde otoimmün hemolitik anemi saptanan hastayı sunmaktayız.
Sonuç: GAVE sendromu nadir olmakla birlikte GİS kanama etyolojinde ve otoimmünhemolitik anemi ile yolculuk
edebileceği unutulmamalıdır.

SUMMARY
Introduction: Gastric antral vascular ectasia is a rare syndrome but seen with high incidence of gastro intestinal
bleeding. First of all connective tissue disorders, it is reported that associated with autoimmun disease.
Case: In this case we present the patient that when followed due to upper gastrointestinal bleeding, detected
GAVE syndrome in endoscopy and autoimmun hemolyticanemia.
Conclusion: GAVE syndrome is rare, but it should be noted that GIS bleeding etiology and autoimmune
haemolytic anemia can travel.

GİRİŞ
GAVE sendromu nadir görülüp varis kaynaklı
olmayan üst GİS kanamaların yaklaşık %4’ünden
sorumludur. Tanı endoskopi ile konulurken emin
olunmayan vakalarda histolojik olarak konulur (1).

Bu hastalık ilk olarak 1953 yılında Ryder tarafından tanımlanmış olup yalnızca 25 yıl sonra,
1978 yılında, Van Vliet tarafından derinlemesine
araştırılmıştır (2-3). Buna rağmen hastalığın halen kesin prevalansı ve patogenezi bilinmemektedir.
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GAVE tipik olarak gastrik antrumda lokalizedir,
ancak nadir de olsa kardiada, duodenumda,
jejunumda ve rektumda görülebilmektedir (45).Tanıda histolojik ve endoskopik yöntemler
kullanılır. Endoskopide antrumu içerisine alan
pilordan ayrılan patognomonik kırmızı lekeler
görülür (6). Histolojik olarak tanıda Gilliam skorlama sistemi kullanılmaktadır. Vaskülerektazi, fibrin
trombüs varlığı ve spindle (iğ) hücre proliferasyonu olmak üzere 3 parametre içermektedir
(7). Gilliam skorlama sistemine ek olarak fibrohyalinozisin parametresinin eklenmesi durumunda
spesifite ve sensitivite artmakta olup adı “GAVE
skorlaması” şeklinde değişmektedir (8).
GAVE sendromu başta Reynaud fenomeni,
Sjögren sendromu, Sistemik Lupus Eritematozis
(SLE), sklerodaktili olmak üzere otoimmün hastalıklar ile %60 oranında birliktelik gösterir (9-1011). GAVE sendromlu vakaların %30u karaciğer
sirozu ile birlikte sunulmaktadır. Geri kalan
vakalarda ise GAVE sendromu kronik böbrek
yetmezliği olan, kemik iliği nakli yapılan ve kardiyak hastalığı olanlar hastalarda tanımlanmıştır
(1).
Otoimmün hemolitik anemi (OİHA), hastanın kendi eritrositlerine karşı antikor üretmesi sonucunda, eritrositlerin parçalanması ve anemi ile
karakterize bir hastalıktır. Çoğu hastada idiopatik
olan bu durum, bazı otoimmün hastalıklara da
eşlik edebilir.
İdiopatik OIHA sıklığı, bildirilen merkezlere göre
tüm OIHA’nin % 20-80’ini oluşturmaktadır.
İmmünhemolitik anemide eritrosit membranına

antikorların ve/veya kompleman komponentlerinin bağlanması sonucu eritrosit yıkımı meydana
gelir. Bu yıkım otoimmün, alloimmün ya da ilaçlara
bağlı
immünohemolitik
anemilerdir.
İmmünhemolitik anemilerde % 95 direkt Coombs
testi pozitiftir (12).
GAVE sendromu patogenezi net olmamakla
birlikte otoimmün hastalıklarla birlikteliği bilinmektedir. Otoimmün hemolitik anemi etyolojisinde de
yer alabileceği tarafımızca düşünülmüştür.
OLGU
71 yaşında bilinen esansiyel hipertansiyon (HT),
tip 2 diyabetes mellitus (DM) tanıları olan son
dönem böbrek yetmezliği sebebiyle rutin hemodiyaliz (HD) programında olan hasta 2 gündür
devam eden siyah renkli dışkılama şikayetiyle
acil servise başvurmuş. Hastanın özgeçmişinde
gastrointestinal kanama öyküsü bulunmakta imiş.
Hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla iç hastalıkları
kliniğine yatırıldı.
Genel durumu iyi, bilinci açık, koopere, oryante
ve vitalleri stabil olan hastanın yapılan sistem
muayeneleri olağan saptanırken rektal tuşede
melena saptandı. Hasta gastrointestinal kanama
ön tansıyla gastroenteroloji tarafından üst
gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapıldı.
Görüntülemede midede antral bölgede mukozada
diffüz noktasal kırmızı lezyonlar izlendi. Bazı
bölgelerde kanama işaretleri mevcuttu. Görünüm
gastrik antral vasküler ektazi ile uyumlu olarak
değerlendirildi (Şekil 1).

Şekil 1. Endoskopi görüntüsü
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Orali kapatıldı, proton pompa inhibitörü, sukralfat
ve kontrollü intravenöz hidrasyon tedavisi başlandı. Aynı zamanda hastanın kronik böbrek
yetmezliği sebebiyle rutin HD programına devam
edildi.
Yapılan tetkiklerinde hemoglobin (Hb) değerlerinde düşüklük olan hastaya eritrosit süspansiyonu replasmanı yapıldı. Replasman sonrasında
total ve indirekt bilirubin değerlerinde artış görülen hastanın yapılan tetkiklerinde indirekt coombs
testi negatif gelirken, direkt coombs +2 olarak
değerlendirildi. Hastada hemolitik anemi süreciyle
ilgili olarak enfektif süreçleri ekarte edebilmek için
TORCH paneli gönderildi, ilaç kullanımı olmadığı
öğrenildi, heterofil antikorlar negatif olarak değerlendirildi. Hemolitik aneminin otoimmün olabileceği düşünüldü. GİS kanaması olduğundan ötürü
steroid tedavisi uygun görülmedi. Periferik yayma
ve retikülosit sayımıyla takibe alındı.
Yatışından daha önce yapılan ultrasonografi
(USG) tetkikinde karaciğerde mikronodülasyon
izlenen, hepatikekopaterni kaba ve granüler olan
hasta karaciğer sirozu ve ona bağlı olabilecek
portal hipertansif gastropati açısından değerlendirildi. Elisa tetkiklerinde anti-HBs ve anti-HBcIgG
pozitif görülürken HBsAg negatif olarak değerlendirildi. Kronik veya akut süreçteki hepatit B
enfeksiyonu düşünülmedi. Otoimmün markerlar
açısından anti nükleer antikor (ANA), anti düz kas
antikoru (ASMA), anti mitokondriyal antikor
(AMA), anti LKM gibi otoimmün hepatit markerları
negatif saptandı. Yapılan portal dopplerUSG’de
portal hipertansiyon saptanmadı. Karaciğer konturları kaba ve granüler saptandı. Hastada portal
hipertansifgastropati tanısından uzaklaşıldı.
Takiplerinde Hb değerlerinde düşüş olmayan,
melenası gerileyen hastanın oralalımı kademeli
olarak rejim 1-2-3 olacak şekilde açıldı. Hb
düşüşü saptanmadı.
Genel durumu iyi, vitalleri stabil olan hasta
gastral vasküler ektazi tedavisi amacıyla argon
plazma işlemi yapılmak üzere taburcu edildi.

TARTIŞMA
GAVE sendromu özellikle ileri yaş hastalarda üst
GİS kanamaların, anemilerin nadir de olsa olası
bir sebebidir. İlk olarak Ryder tarafından görüntülemede hipertrofik mukozal değişikliklerle işa-
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retli parlayan kırmızı değişiklikler ve seyrek
kanamalar olarak tanımlanmıştır (2). Bu vakada
hastamız 71 yaşında yani ileri yaşta olup GİS
kanama sebebiyle başvurdu ve üst GİS endoskopisinde mukozada diffüz noktasal kırmızı
lezyonlar izlendi.
GAVE sendromu özellikle kalp, karaciğer ve böbrek hastalıkları, DM, yumuşak doku hastalıkları,
hipotiroidizm ve kemik iliği nakli ile ilişkili olduğu
gösterilmiş. Altta yatan hastalığın yanında karaciğer sirozu ve yumuşak doku hastalıklarının
epidemiyolojide yer aldığı gösterilmiştir (2,9,13).
Bu vakada hastanın kronik böbrek yetmezliği ve
tip 2 DM tanış mevcut olup yapılan USG’lerde
kriptojenik karaciğer sirozuna ait bulgular
gösterilmiştir.
GAVE sendromu yaklaşık %60 oranın otoimmün
hastalıklar ile birlikte seyretmektedir (9). Otoimmün hemolitik anemi etyolojisinde ve/veya birlikteliğinde literatür tarandığında GAVE sendromu
ile ilişkisine yönelik çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu vakada otoimmün hemolitik anemi ve GAVE
sendromu aynı hastada birlikte bulunmaktadır.
GAVE sendromunun ayrıcı tanısında portal hipertansif gastropati bulunmaktadır. GAVE sendromu
daha çok antruma lokalize ile portal hipertansif
gastropati fundus ve corpusa lokalizedir (8).
Ayrıca portal hipertansif gastropatinin artmış
portal tansiyon basıncıyla ilintili olduğu bilinmektedir. Bu vaka hastanın yapılan portal doppler
USG’de portal basınçta artış saptanmamıştır ve
endoskopide antrumda lezyonlar görülmüştür.
Hastada üst GİS endoskopisinde basınç artışını
gösterecek özefagus varisi saptanmamıştır. Bu
sebeplerden ötürü portal hipertansif gastropati
tanısından uzaklaşılarak GAVE sendromu tanısı
konulmuştur.
Bu yazımızda GİS kanama etyolojisinde nadiren
yer alan GAVE sendromunun otoimmün hastalıklarla birlikte görülebileceğini özellikle otoimmün
hemolitik anemi ile yolculuk edebileceğini gösterdik. Bu sekonder ilişki ile ilgili literatürde yeterince
yayın olmayıp bu yazımızın ileri yayınlara öncülük etmesini umut etmekteyiz.
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