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VAR‹S DIﬁI ÜST GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM KANAMALARININ
RAMAZAN AYI VE MEVS‹M ‹LE ‹L‹ﬁK‹S‹

1

1

2

1

3

2

Atakan Yeﬂil , Mesut Sezikli , Can Sevinç , Fatih Güzelbulut , Züleyha Akkan Çetinkaya , Emine Burcu Uprak ,
4

2

Ezgi Ersoy Yeﬂil , Ali Özdemir , Müﬂerref Funda Türkmen

2

ﬂubat) mevsiminde toplamda 112 vaka ve ayl›k
ortalama yatan hasta say›s› 9.33±3.77, yaz (haziran-temmuz-a¤ustos) mevsiminde toplamda
93 vaka ve ayl›k ortalama yatan hasta say›s›
7.75±1.60, sonbahar (eylül-ekim-kas›m) mevsiminde toplamda 82 vaka ve ayl›k ortalama yatan
hasta say›s› ise 6.83±1.95 saptand›. ‹lkbahar
mevsimi ayl›k ortalama üst G‹S kanamaya ba¤l›
yat›ﬂ oran› daha yüksek olmakla beraber k›ﬂ
mevsimi ayl›k ortalama yat›ﬂ oranlar› ile k›yasland›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad› (p=0,257). Yaz ve sonbahar mevsimleri
ayl›k ortalama yat›ﬂ oranlar› aras›nda istatistiki
olarak anlaml› fark saptanmad› (p=0,253). K›ﬂ
mevsimi ayl›k ortalama yat›ﬂ oran› ile yaz mevsimi (p=0.308) ve sonbahar mevsimi (p=0.087) ayl›k ortalama yat›ﬂ oranlar› aras›nda istatistiki olarak anlaml› fark saptanmad›. ‹lkbahar mevsimi
ayl›k ortalama yat›ﬂ oranlar› hem yaz (p=0.001)
hem de sonbahar (p<0.0001) mevsimi ayl›k ortalama yat›ﬂ oranlar›ndan anlaml› olarak daha yüksek saptand›. Ramazan dönemi ile ramazan d›ﬂ› ayl›k ortalama yatan hasta say›lar› aras›nda
istatistiki olarak anlaml› fark saptanmad›
(p=0.303).
SONUÇ:Bizim çal›ﬂmam›zda ramazan ay› ile üst
G‹S kanamalar› aras›nda iliﬂki saptanamam›ﬂt›r.
Böylelikle, ramazan ay› ile ilgili olarak açl›¤›n üst
G‹S kanamada predispozan bir faktör olmad›¤›,
ortaya ç›kan farkl›l›¤›n ise mevsimsel oldu¤u dü-

ÖZET:
G‹R‹ﬁ: Üst G‹S kanamalar› ciddi morbidite, mortalite, iﬂ gücü kayb› ve hastane masraf›na yol
açan klinik bir sorundur. %70’lere varan oranlarda duodenal ülser, gastrik ülser ve gastrik erozyona sekonder oldu¤u bilinmektedir. Bu lezyonlar›n s›kl›¤›nda mevsimlerle iliﬂkili dalgalanmalar
gösterdi¤i eski zamanlardan beri bilinen bir gerçektir. Biz de bu çal›ﬂmam›zda üst G‹S kanama
s›kl›¤›n› hem mevsimlerle hem de ramazan ay›
ile iliﬂkisini araﬂt›rd›k.
AMAÇ:Bu retrospektif çal›ﬂma kapsam›na 20052008 aras›nda hastanemiz Haydarpaﬂa Numune
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Klini¤ine üst G‹S kanama nedeniyle yat›r›l›p, takip
ve tedavisi yap›lan 420 hasta al›nd›. Hastalar,
hastaneye yat›ﬂ aylar›na göre ayr›ld›lar. Ramazan ay› ile iliﬂkisine bak›lmak üzere 2005 y›l› (5
ekim-3 kas›m), 2006 y›l› (24 eylül-23 ekim), 2007
y›l› (13 eylül-12 ekim), 2008 y›l› (01 eylül-30 eylül) ramazan ay› ve ramazan ay›ndan 15 gün önce ile 15 gün sonraki dönemde yatan hastalar,
ramazan ile iliﬂkili hastalar olarak de¤erlendirildi.
Acil servise üst G‹S kanama semptomlar›yla
baﬂvuran, endoskopik olarak tan›s› kesinleﬂen
hastalar çal›ﬂmaya al›nd›.
BULGULAR: Üst G‹S kanamas› ile yatan hastalar›n mevsimsel da¤›l›m›nda ilkbaharda (mart-nisan-may›s) toplamda 133 vaka ve ayl›k ortalama
yatan hasta say›s› 11.08±2.23, k›ﬂ (aral›k-ocak-
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zed with upper gastrointestinal bleeding the
month Ramadan and non-Ramadan months were similar (p=0,303).
CONCLUSION: This study showed that there
was no relationship between upper gastrointestinal bleeding and the month Ramadan. The relationship between upper gastrointestinal bleeding
and the month Ramadan might be related to seasonal changes.
KEYWORD: Upper Gastrointestinal bleeding,
ramadan, seasons

ﬂündürmektedir.
ANAHTAR KEL‹MELER: Üst G‹S kanama, ramazan ay›, mevsimler
ABSTRACT:
RELATIONSHIP BETWEEN THE
FREQUENCY OF THE UPPER
GASTROINTESTINAL BLEEDING AND BOTH
SEASONS AND RAMADAN
INTRODUCTION: Upper gastrointestinal bleeding is a clinical problem that causes severe
morbidity and mortality. The most common causes are duodonal ulcer, gastric ulcer and gastric
erosions. It is known that frequencies of these lesions shows fluctuations according to the seasons. In this study, we investigated the relationship between the frequency of the upper gastrointestinal bleeding and both seasons and Ramadan.
METHODS: This retrospective study included
420 patients who admitted to emergency department with symptoms of upper gastrointestinal
bleeding, hospitalized in Internal Medicine Clinic
and diagnosed endoscopically to have upper
gastrointestinal bleeding between 2005-2008.
The patients were grouped according to months
of hospitalization:2005 (5 October-3 November),
2006 (24 September-23 October), 2007 (13 September-12 October) and 2008 (01 September-30
September).
RESULTS: Overall, 133 patients were hospitalized in spring (March-April-May), 112 patients in
winter (December-January-February), 93 patients in summer (June-July-August) and 82 patients in autumn (September-October-November).
The average number of patients per month hospitalized with upper gastrointestinal bleeding in
spring and in winter, in summer and autumn, in
winter and in summer, and in winter and in autumn were similar (p=0,257, p = 0,253, p=0,308,
and p=0,087, respectively). The average number
of patients per month hospitalized with upper
gastrointestinal bleeding in spring was significantly higher than that both in summer and autumn (p=0,001 and p<0,0001, respectively). The
average number of patients per month hospitali-

G‹R‹ﬁ ve AMAÇ:Üst gastrointestinal sistem
(G‹S) kanamalar›, gastrointestinal traktusun,
özofagus üst k›sm› ile duodenumda Treitz ligamenti seviyesi aras›ndaki herhangi bir lokalizasyonundan kaynaklan›r1. G‹S kanamalar› ciddi
morbidite, mortalite, iﬂ gücü kayb› ve hastane
masraf›na yol açan klinik bir sorundur. Genellikle
tüm G‹S kanamalar›n›n %85’i üst G‹S Bu kanamalar›n da %70-80’i kendili¤inden durur. Kanamalar›n %20’si ise devam etmekte veya tekrarlamaktad›r, bu gruptaki hastalarda %15-30’lara
ulaﬂabilen cerrahi giriﬂim ihtiyac› ve %30-40’lara
varan mortalite oranlar› görülmektedir2. 1957’de
fleksibl endoskopinin kullan›ma girmesi, üst G‹S
kanamalar›nda tan› ve tedavi yaklaﬂ›mlar›n› köklü bir de¤iﬂikli¤e u¤ratm›ﬂt›r. Endoskopinin tan›
ve tedavide kullan›m›ndan önceki dönemlerde
körlemesine yap›lan cerrahi giriﬂimler art›k geride kalm›ﬂt›r3,4.
Üst G‹S kanamas›n›n görülme s›kl›¤›, her
100.000 kiﬂide yaklaﬂ›k 40-150 kiﬂidir ve hastal›¤a ba¤l› mortalite %6-10 aras›nda de¤iﬂir5. Üst
G‹S kanamalar›n %70’lere varan oranlarda duodenal ülser, gastrik ülser ve gastrik erozyona
sekonder oldu¤u bilinmektedir 4. Bu lezyonlar›n
s›kl›¤›nda mevsimlerle iliﬂkili dalgalanmalar gösterdi¤i eski zamanlardan beri bilinen bir gerçektir.
Bu konuda 1950’lerden beri bir çok çal›ﬂma yap›lm›ﬂ ve mevsimsel dalgalanmalar›n nedenleri
ayd›nlat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak bu dalgalanman›n nedenleri aras›nda çevresel etkenler, iklimsel de¤iﬂiklikler, beslenme ve çeﬂitli ilaçlar›n
kullan›m›nda art›ﬂ gibi nedenler suçlanm›ﬂsa da
henüz net sonuçlara ulaﬂ›lamam›ﬂt›r6.
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Standart sapma) yan› s›ra verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmalar›nda
Mann Whitney-U testi ve Student t test kullan›ld›.
Anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.
BULGULAR:
Total olarak de¤erlendirildi¤inde üst G‹S kanamas› ile yatan hastalar›n mevsimsel da¤›l›m›nda
ilkbaharda (mart-nisan-may›s) toplamda 133 vaka ve ayl›k ortalama yatan hasta say›s›
11.08±2.23, k›ﬂ (aral›k-ocak-ﬂubat) mevsiminde
toplamda 112 vaka ve ayl›k ortalama yatan hasta say›s› 9.33±3.77, yaz (haziran-temmuz-a¤ustos) mevsiminde toplamda 93 vaka ve ayl›k ortalama yatan hasta say›s› 7.75±1.60, sonbahar
(eylül-ekim-kas›m) mevsiminde toplamda 82 vaka ve ayl›k ortalama yatan hasta say›s› ise
6.83±1.95 saptand› (ﬁekil-1, ﬁekil-2 ve Tablo-1).
‹lkbahar mevsimi ayl›k ortalama üst G‹S kanamaya ba¤l› yat›ﬂ oran› daha yüksek olmakla beraber k›ﬂ mevsimi ayl›k ortalama yat›ﬂ oranlar› ile
k›yasland›¤›nda istatistiki olarak anlaml› fark
saptanmad› (p=0,257). Yaz ve sonbahar mevsimleri ayl›k ortalama yat›ﬂ oranlar› aras›nda istatistiki olarak anlaml› fark saptanmad›
(p=0,253). K›ﬂ mevsimi ayl›k ortalama yat›ﬂ oran› ile yaz mevsimi (p=0.308) ve sonbahar mevsimi (p=0.087) ayl›k ortalama yat›ﬂ oranlar› aras›nda istatistiki olarak anlaml› fark saptanmad›. ‹lkbahar mevsimi ayl›k ortalama yat›ﬂ oranlar› hem
yaz (p=0.001) hem de sonbahar (p<0.0001)
mevsimi ayl›k ortalama yat›ﬂ oranlar›ndan anlaml› olarak daha yüksek saptand› (Tablo-2). Bu
çal›ﬂma 2005, 2006, 2007 ve 2008 y›llar›nda yatan hastalar› kapsamaktad›r. Bu y›llarda ramazan ay› a¤ustos sonu ile kas›m ortalar›na kadar
olan dönemi kapsamaktad›r. 1 ayl›k ramazan ile
birlikte ramazandan 15 gün önce ve sonras›n› da
içine alan 2 ayl›k dönemde yatan toplam hasta
say›s› 60 olup, 1 ramazan döneminde ortalama
yat›ﬂ say›s› 7,50±2,83 saptand›. 4 y›ll›k sürede
ramazan dönemi haricinde (toplam 40 ay) yatan
toplam hasta say›s› 360 olup, ramazan d›ﬂ› dönemde ayl›k ortalama yatan hasta say›s›
9,00±3.08’dir. Ramazan dönemi ile ramazan d›ﬂ›
ayl›k ortalama yatan hasta say›lar› aras›nda istatistiki olarak anlaml› fark saptanmad› (p=0.303).

Uzam›ﬂ açl›¤›n s›çanlarda ülserojenik oldu¤u çeﬂitli çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir 7,8. Sönmez ve arkadaﬂlar›n›n 2005 y›l›nda, aç b›rak›lan s›çanlar›n
mide mukoza bütünlü¤ünün açl›k nedeniyle bozuldu¤unu ve açl›k halinin ortadan kald›r›lmas›
ile birlikte mide mukozas›n›n tekrar tamir edildi¤ini bildirmiﬂlerdir9. Öte yandan duodonal ülserli
hastalarda ise açl›k bazal asit sal›n›m›n›n sa¤l›kl› bireylere göre daha yüksek bulundu¤u bilinmektedir10. Bu durum dünya nüfusunun yaklaﬂ›k
1/3’ünü oluﬂturan müslüman toplumun ve say›lar› iki yüz milyonu geçti¤i düﬂünülen peptik ülserli
hastalar›n ramazan ay›nda oruç tutmas›n›n, G‹S
kanama s›kl›¤›n› artt›r›p artt›rmad›¤› sorusunu
akla getirmektedir. Biz de bu çal›ﬂmam›zda ramazan ay› ile üst G‹S kanama s›kl›¤› aras›ndaki
iliﬂkiyi araﬂt›rd›k.
MATERYAL ve METOD:
Bu retrospektif çal›ﬂma kapsam›na 2005-2008
aras›nda hastanemiz Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Klini¤ine üst G‹S kanama nedeniyle yat›r›l›p, takip ve
tedavisi yap›lan 420 hasta al›nd›. Hastalar, hastaneye yat›ﬂ aylar›na göre ayr›ld›lar. Ramazan
ay› ile iliﬂkisine bak›lmak üzere 2005 y›l› (5 ekim3 kas›m), 2006 y›l› (24 eylül-23 ekim), 2007 y›l›
(13 eylül-12 ekim), 2008 y›l› (01 eylül-30 eylül)
ramazan ay› ve ramazan ay›ndan 15 gün önce
ile 15 gün sonraki dönemde yatan hastalar, ramazan ile iliﬂkili hastalar olarak de¤erlendirildi.
Acil servise üst G‹S kanama semptomlar›yla
baﬂvuran, endoskopik olarak tan›s› kesinleﬂen
hastalar çal›ﬂmaya al›nd›. Mide ve duodenumu
primer olarak ilgilendiren tan›lar çal›ﬂmaya al›nd›. Etyolojik tan› olarak; duodenal ülser, mide ülseri, erozif gastroduodenit de¤erlendirilmeye
al›nd›. Özefagus varisleri, maligniteler, malignite
ﬂüpheli lezyonlar, AV malformasyonlar, korozif ve
toksik madde kullananlar, herhangi baﬂka bir nedenle hastanede yatarken kanama geçiren hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. ‹statistiksel analizlerin
hesaplanmas›nda SPSS 13.0 for Windows program› kullan›ld›. Çal›ﬂma verileri de¤erlendirilirken
tan›mlay›c› istatistiksel metodlar›n (Ortalama,
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kadar ramazan açl›¤› gibi; k›sa, istemli ve sadece gündüzü içeren açl›kla iliﬂkilendirmek çok
gerçekçi olmasa da biraz fikir verebilmesi aç›s›ndan de¤erlendirebilir, zira s›çanlar yedi gün
kesintisiz aç b›rak›lm›ﬂ olup uzun süreli kesintisiz açl›¤›n etkisi ile bu sonuca ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Hakkou F. ve arkadaﬂlar› ramazan açl›¤›n›n gastrik
sekresyon üzerine etkisi ile ilgili yapt›klar› araﬂt›rmada ramazan s›ras›nda asit ve pepsin sekresyonun artt›¤›n›, ramazandan sonra ise ramazan öncesi de¤erlere geriledi¤ini saptayarak,
bu sonucu ramazan s›ras›nda artan dispeptik
semptomlar›n muhtemel sebebi olarak de¤erlendirmiﬂlerdir11. Iraki L. ve arkadaﬂlar›, ramazan
açl›¤›n›n sa¤l›kl› bireylerde 24 saatlik intragastik
pH de¤iﬂiklikleri üzerine etkisi ile ilgili araﬂt›rma
yapm›ﬂlard›r, bu çal›ﬂmada ramazan açl›¤›n›n
sa¤l›kl› gönüllülerde pH profili ve proton aktivitesi etkisi ramazandan 1 hafta önce, ramazan›n
10. günü, ramazan›n 24. günü ve ramazandan
1ay sonra olacak ﬂeklide dört döneme ayr›larak
gece ve gündüz faz› olarak ölçülmüﬂ. Ramazan
öncesinde ortalama pH:2.3, 10. günde pH:1, 24.
günde pH:1 ve ramazandan 1 ay sonra pH:1.6
ölçülmüﬂ. 24 saatlik proton aktivitesi, ramazan
öncesi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ramazan›n 10. gününde gündüz faz›nda %122, gece faz›nda %25
ortalama %45 artm›ﬂ oldu¤u saptanm›ﬂ ve ramazan ay›ndaki beslenme de¤iﬂikliklerinin gündüz
daha fazla olmak üzere gastrik asiditede art›ﬂa
yol açt›¤› bildirilmiﬂtir. Yine Iraki L. ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› baﬂka bir çal›ﬂmada iyileﬂmiﬂ duodenal ülser ve sa¤l›kl› kontrol gruplar›nda ramazan ay›nda gastrik pH da azalma ve plazma gastrin seviyesinde artma saptanm›ﬂt›r12.
Ülkemizden Kap›c›o¤lu ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤›
çal›ﬂmada, mevsimsel farklar ekarte edildi¤i za-

Tablo 1: GIS kanamal› hastalar›n aylara göre yat›ﬂ say›lar›

TARTIﬁMA:
Gastroduodenal mukozal bütünlü¤ün bozulmas›
ile sonuçlanan birtak›m hastal›klar›n etyolojisi
tam olarak ayd›nlat›lamam›ﬂ olsa da, mukozal
bütünlü¤ü sa¤layan koruyucu faktörler ile sindirim iﬂlemi için gerekli olan asit-proteolitik mekanizma denge halinin çeﬂitli nedenlerden dolay›
mide mukozas›n›n sindirilmesi yönünde bozulmas› ile aç›klanmaktad›r. Ülser oluﬂumunda temel patogenez, gastroduodenal mukozan›n bütünlü¤ünün, agresif ve koruyucu/onar›c› faktörler
aras›ndaki dengenin de¤iﬂmesine ba¤l› olarak
bozulmas›d›r. En önemli agresif faktörler olan
asit ve pepsin, gastroduodenal mukozan›n koruyucu/onar›c› mekanizmalar›n›; genetik, çevresel
ve enfeksiyöz kökenli agresif faktörlerin yard›m›yla bozmakta ve sonuçta ülser oluﬂmaktad›r.
Açl›¤›n, gastroduodenal mukozal hasara yol aç›p
açmad›¤› tam olarak ispatlanmam›ﬂ olmakla beraber, superfisial epitelyal hasar lehine olan agresif faktörleri aktive etti¤i düﬂünülmüﬂtür, Sönmez ve arkadaﬂlar›n›n 2005 y›l›nda aç b›rak›lan
s›çanlar›n mide mukoza bütünlü¤ünün açl›k nedeniyle bozuldu¤unu ve açl›k halinin ortadan kald›r›lmas› ile birlikte mide mukozas›n›n tekrar tamir edildi¤ini bildirmiﬂlerdir9. Bu durumu her ne

ﬁekil 1: Mevsimlere göre da¤›l›m
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Tablo 2: Mevsimlere göre yat›ﬂ oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›

döneminin sonbahar dönemine rastlad›¤› dikkate
al›n›rsa ramazan›n G‹S kanama s›kl›¤›n› artt›rmad›¤›, hatta azaltt›¤› aç›kt›r. Sonuç olarak: bizim çal›ﬂmam›zda ramazan ay› ile üst G‹S kanamalar› aras›nda iliﬂki saptanamam›ﬂt›r. Böylelikle, ramazan ay› ile ilgili olarak açl›¤›n üst G‹S kanamada predispozan bir faktör olmad›¤› kanaatine var›lm›ﬂt›r. Daha kesin sonuçlar için çok merkezli ve daha uzun süreleri kapsayan çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

man, üst G‹S kanama s›kl›¤›nda ramazan ay› boyunca art›ﬂ olmad›¤› ve ilkbahar ile sonbahar
mevsiminde yaz mevsimine oranla üst G‹S kanama s›kl›¤›n›n artabilece¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r14.
Bu sonuçlar daha önce Dönderici ve arkadaﬂlar›
taraf›ndan bildirilen bulgular›n15 aksine ramazan
ay›nda üst G‹S kanama s›kl›¤›n›n artmad›¤›n›
göstermektedir.
Bizim çal›ﬂmam›z 2005, 2006, 2007 ve 2008 y›llar›nda üst G‹S kanama nedeniyle yatan hastalar› kapsamaktad›r. Bu y›llarda ramazan ay› a¤ustos sonu ile kas›m ortalar›na kadar olan dönemi
kapsamaktad›r. 1 ayl›k ramazan ile birlikte ramazandan 15 gün önce ve sonras›n› da içine alan 2
ayl›k dönemde yatan toplam hasta say›s› 60
olup, 1 ramazan döneminde ayl›k ortalama yat›ﬂ
7,50±2,83 vaka olarak saptand›. 4 y›ll›k sürede
ramazan dönemi haricinde (toplam 40 ay) yatan
toplam hasta say›s› 360 olup, ramazan d›ﬂ› dönemde ayl›k ortalama yatan hasta say›s›
9,00±3.08’dir. Ramazan dönemi ile ramazan d›ﬂ›
ayl›k üst G‹S kanamaya ba¤l› ortalama yat›ﬂ
oranlar› aras›ndaki fark anlams›zd› (p=0.303).
Veriler 15 gün öncesi ve 15 gün sonras› dahil ramazan döneminde G‹S kanamas› nedeniyle hasta yat›ﬂ›nda art›ﬂ olmad›¤›n› göstermektedir. Bizim çal›ﬂmam›zda ilkbahar mevsiminde yat›ﬂ
oranlar›, yaz ve sonbahar mevsimi üst G‹S kanama ayl›k yat›ﬂ oranlar›ndan daha yüksek saptanm›ﬂt›r. Yaz mevsimi ayl›k ortalama yat›ﬂ oran›ndaki düﬂüklük tatil vb. Nedenlerle genel yat›ﬂ ve
doluluk oranlar›ndaki düﬂüklü¤ün bir sonucu olabilir. Bizim çal›ﬂman›n yap›ld›¤› y›llarda ramazan
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