Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması
ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi
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Özet
Amaç: Sağlık harcamalarındaki artış tedavi maliyetlerinin de göz önüne alınması gerçeğini ortaya koymaktadır. Çalışmamızda Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne üst gastrointestinal sistem kanama (GİK) teşhisi ile yatırılan hastaların maliyet analizini değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, acil servise 3 yıl içinde başvurup yatırılan üst
GİK tanılı 524 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Dosyalar incelenerek
hastaların cinsiyeti, yaşı, başvuru şikayetleri, ilaç kullanım öyküsü, ek hastalık varlığı, kan grubu, hastane maliyeti, mortalite oranları, endoskopi bulguları, endoskopik forrest sınıflamaları, hastanede yatış süreleri, eritrosit süspansiyonu (ES) transfüzyon sayısı, başvuru esnasındaki hemoglobin düzeyi ile ilgili bilgiler kaydedildi. Elde edilen verilerin hastaların yatış maliyetlerine olan
etkisi istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Üst GİK tanısı ile yatırılan
hastaların 362’si (%69,1) erkek ve 162’si (%30,9) kadın hasta idi. Ortalama
yatış süresi 6,35±4,94 gün, ortalama yaş 54,70±20,46, ortalama ES transfüzyon sayısı 2,19±2,25 idi. Mortalite oranı %4,2 (n=22) olarak saptandı. Üst
gastrointestinal sistem kanaması ile yatırılan hastaların ortalama hastane
maliyetinin 827,97±747,11 TL olduğu tespit edildi. Hastane maliyetleri ile
yaş (p=0,001), yatış süresi (p=0,001), ek hastalık varlığı (p<0,05), transfüzyon
sayısı (p=0,001), başvuru sırasındaki hemoglobin (Hb) düzeyi (p<0,05) arasında anlamlı ilişki saptandı. Tartışma: Predispozan ilaç kullanımı, ek hastalık mevcudiyeti, yaş, yatış süresi, transfüzyon sayısının mortalite üzerine etkili olan faktörler olduğu tespit edildi. Ek hastalık mevcudiyeti, ek hastalık sayısı, yaş, transfüzyon varlığı, başvuru sırasındaki Hb düzeyi, yatış süresinin maliyet üzerine etkili faktörler olduğu tespit edildi. Bu nedenle transfüyon sayısı
ve yatış süresi ile ilgili ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Abstract
Aim: Increasing healtcare costs reveal to consider the costs of present diagnostic and treatment modalities. In this study we analysed the costs of
hospitalized patients with upper gastrointestinal hemorrhage (UGIB) who
admitted to Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital. Material
and Method: In this retrospective study, 524 UGIB patients who admitted
to emergency department in 3 years were enrolled. Patients records that
include gender, age, complaint at admission, history of medical drug use,
presence of comorbidity, blood type, cost of hospitalization, mortality, endoscopic findings, endoscopic forrest’s classification, duration of hospitalization, number of blood transfusion were recorded. Obtained data were evaluated to determine their impact on cost of hospitalization. Results: This study
was consisted of 362 male (69,1%) and 162 female (30,9%) patients. Mean
duration of hospitalization was 6.35 ± 4.94 days, mean age was 54.70 ±
20.4 years, and mean number of transfused blood was 2.19 ± 2.25. Mortality
rate was 4,2% (n = 22). Mean cost of hospitalization was 827.97 ± 747.11
Turkish Liras (TL). A statistical significance was determined between cost
of hospitalization and age (p=0,001), duration of hospitalization (p=0,001),
comorbidity (p<0,05), number of transfused blood (p=0,001), and hemoglobine levels at admission (p<0,05). Discussion: Predisposing drug use, presence of comorbidity, age, duration of hospitalization, number of transfused
blood were determined as factors that have impact on mortality. Presence of
comorbidity, number of comorbid diseases, age, number of transfused blood
and hemoglobine levels at admission were determined as factors that have
impact on cost of treatment. More studies are needed about duration of
hospitalization and number of transfused blood in UGIB patients.
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Giriş
Üst gastrointestinal sistem kanaması (GİK) sıklığı yılda 50150/100.000 olup yaklaşık tüm hastaneye yatışların %1’ini teşkil eder [1,2].
Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 300,000 hasta üst GİK nedeniyle hastaneye yatırılmakta ve ek olarak 100,000 ila 150,000
hastada hastanede yatmakta iken üst GİK gelişmektedir [3]. Bu
konjestif kalp yetmezliği ve derin ven trombozu nedeniyle hastaneye yatıştan daha fazladır [4]. Üst GİK nedeni ile yapılan yatışlar yıllık 2,5 milyar dolar sağlık harcamasına neden olmaktadır [3,4].
Viviane ve ark. ABD’de yaptığı bir çalışmada 2008 yılında non
variköz nedenli üst GİK tanısıyla yatırılan hastalarda ortalama
yatış süresi 4,4 ± 2,7 gün ve ortalama maliyet 5632$ ± 3402$
olarak saptanırken variköz nedenli üst GİK tanısıyla yatırılan
hastalarda ortalama yatış süresi 15,2 ± 3,8 gün ve ortalama
maliyet 23,207$ ± 6612$ olarak saptanmıştır [3]. Üst GİK’nin;
tanısal ve terapötik işlemlerde olan gelişmelere rağmen hala
mortalitesi ortalama %2-10 civarında olup mortalite oranı yaşla yakından ilişkilidir. GİK ile ilişkili mortalite oranı 60 yaşın altında %8 iken, 60 yaşın üstünde bu oran %13’e çıkmaktadır [5].
Ölümlerin çoğu 60 yaş üzerindeki yaşlı hastalarda ve ciddi kalp
hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği gibi ek ağır hastalığı bulunanlarda olmaktadır [6].
Artan sağlık harcamaları daha etkin ve ucuz tedavi modalitelerinin geliştirilmesini ve mevcut tedavi yöntemlerinin daha verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle mevcut hastalıkların tedavi giderlerinin ve bunlara etki eden faktörlerin bilinmesi maliyet etkililik analizi çalışmalarında ilk saptanması gereken verilerdir [7].
Biz bu çalışmamızda üst GİK kanama teşhisi ile yatırılan hastalarda mortaliteye etkili faktörleri ve hastaların maliyet analizini değerlendirdik.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine 3 yıl içinde başvurup yatırılan üst GİK tanılı 524 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
Dosyalar incelenerek hastaların cinsiyeti, yaşı, başvuru şikayeti,
başvuru anındaki hemoglobin (Hb) değeri, ilaç kullanım öyküsü,
ek hastalık varlığı, kan grubu, hastane maliyeti, mortalite oranları, endoskopi bulguları, endoskopik forrest sınıflaması, hastanede yatış süreleri, eritrosit süspansiyonu (ES) transfüzyon sayısı ile ilgili bilgiler kaydedildi. Elde edilen verilerin hastaların yatış maliyetlerine olan etkisi istatistiksel olarak değerlendirildi.
İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical
System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008
Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında ise
Kruskal Wallis test ve farklılığa neden olan grubun tespitinde
Mann Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Pearson Ki-Kare testi kullanıldı. Parametreler arası
ilişkilerin değerlendirilmesinde de Spearman’s Korelasyon Ana| Journal
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lizi kullanıldı. Multivariate analizlerin değerlendirilmesinde Lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular
Çalışmamıza 3 yıl içerisinde başvuran toplam 524 hastanın
tümü dahil edilmiş olup veriler hasta dosyaları ve Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi üzerinden elde edilmiştir.
Hastaların Klinik Özellikleri
524 hastanın 362’si (%69,1) erkek ve 162’si (%30,9) kadın, erkek/kadın oranı 2,23 idi. Ortalama yaş 54,70 ± 20,46 yıl olup
16-97 yıl arasında değişmekteydi. İleri yaş ile birlikte kadın olgu
oranında anlamlı derecede artış saptandı (p<0.05). Ayrıca ilaç
kullanımı varlığı ve ek hastalık mevcudiyeti kadın hastalarda anlamlı derecede fazla idi (p<0.05). Cinsiyet ile mortalite, yatış süresi, transfüzyon miktarı ve maliyet arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05) (Tablo 1). Hastaların %35,1’i A(+); %8’i A(-);
%10,5’i B(+); %1,5’i B(-); %4,4’ü AB(+); %1’i AB(-); %35,3’ü O(+);
%4,2’si O(-) kan grubundan idi. Hastaların başvuru anındaki Hb
düzeyleri 3 ile 18,5 g/dL arasında değişmekte olup ortalaması
9,65 ± 2,73 g/dL olarak saptandı.
Tablo 1. Hastaların Klinik Özellikleri
Cinsiyet
Erkek

Kadın

p*

Hasta Sayısı

362

%69

162

%31

0.0001

Yaş (yıl)

50.5

±

39.9

64.1

±

36.9

0.0001

Yatış Süresi (gün)

6.1

±

9.1

6.8

±

11.4

0.156

Hastane Masrafı (TL)

808.6

±

1537.7

807.1

±

1401.3

0.389

Kan Transfüzyon
Sayısı (adet)

2.1

±

4.6

2.4

±

4.3

0.180

Yok

210

%74.5

152

%62.8

Var

72

%24.5

90

%37.2

Taburcu

351

%96.9

151

%93.2

Eksitus

11

%3.1

11

%7.2

Yok

193

%53.3

35

%21.6

Var

169

%46.7

127

%78.4

İlaç Kullanımı

Ek Hastalık

0.004

0.075

0.0001

Sayısal veriler: Ortalama ± standart sapma , *t-testi, Mann-Whitney U, Ki-Kare

Yatış Süresi
Ortalama yatış süresi 6,35 ± 4,94 gün olarak saptandı. Olguların %52,1’inin yatış süresi 1-5 gün arasında değişmekte iken;
%35,9’ unun 5-10 gün; %6,5’ inin 10-15 gün; %1,9’ unun 15-20
gün ve %2,7’ sinin 20 günden fazla idi.
Başvuru Şikayeti
Hastaların %36,1’i siyah renkli dışkılama; %14,5’i siyah renkli kusma, %23,7’si kanlı kusma, %0,6’sı kanlı dışkılama, %11,6’sı
baş dönmesi-bayılma, %13,5’i ise diğer (karın ağrısı, halsizlik,
çarpıntı, genel durum bozukluğu) şikayetleri ile başvurdu. Başvuru şikayeti ile mortalite, maliyet ve yatış süresi arasında ilişki saptanmadı (p>0,05).
Predispozan İlaç Kullanımı
Hastaların %23,7’si non-steriod antiinflamatuar (NSAİİ); %11,5’i
asetilsalisilik asit (ASA); %6,7’si warfarin (OAK); %0,2’si stero-
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id; %4’ü bunların kombinasyonu şeklinde ilaç kullanmakta iken,
%54’ü hiçbirini kullanmamaktaydı. İlaç kullanımı ile mortalite
arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.05). Yaş, yatış süresi, hastane masrafı ve transfüzyon sayısıyla ilaç kullanımı arasında
ilişki saptanmadı (p>0.05).

dikal tedavi ile taburcu olurken, 6 hastada (%1,15) cerrahi girişime gerek duyulmuş, 22 hasta (%4,20) eksitus olmuştu. Mortalite ile yaş ve yatış süresi ve kan transfüzyon sayısı arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.05) (Tablo 2).
Tablo 2. Mortalite üzerine etkili faktörler

Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyonu
Hastaların %67,2’sine ES transfüzyonu yapılmıştır ve %7,6’sına
1; %24,6’sına 2; %12,4’üne 3; %8,6’sına 4; %6,1’ine 5; %3,8’ine
6; %1,9’una 7; %0,8’ine 8; %0,8’ine 9; %0,8’ine 10 ünite transfüzyon yapılmıştır. Ortalama ES transfüzyon sayısı 2,19 ± 2,25
idi. Transfüzyon yapılan olguların maliyetleri transfüzyon yapılmayan olgulara göre anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır
(p<0,01). Ayrıca mortalite ile kan transfüzyon sayısı arasında da
anlamlı ilişki saptandı (p<0.05).
Ek Hastalık Mevcudiyeti ve Ek Hastalık Sayısı
Hastaların %56,3’ünde ek hastalık saptandı (Şekil 1). Çalışmamızda ek hastalığı olan hasta sayısı anlamlı derecede fazla idi.
Ek hastalığı olan hastalarda ortalama yaş, yatış süresi, hastane masrafı ve mortalite oranı anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.05).
Şekil 1. Hastaların ek hastalık dağılımları

Diyabet: Diyabetes Mellitus, H. : Hastalığı, Kr.: Kronik, GİS: Gastrointestinal sistem,
Yetm.: Yetmezliği, KC: Karaciğer, Fibr.: Fibrilasyon, KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Üls. Kol.:Ülseratif Kolit

Endoskopik Bulgular ve Forrest Sınıflaması
Hastaların %13,9’una endoskopi işlemi yapılmazken; endoskopi
yapılan 451 olgunun %49’unda duodenum ülseri; % 16,9’unda
gastrit (eritematöz/eroziv); %12,2’sinde mide ülseri; %6,7’sinde
malign ülser ya da kitle; %4,9’unda özofagus varisi, %3,8’inde
mallory-weis yırtığı; %6,7’sinde ise diğer endoskopik bulgular (özofagus ülseri, divertikül, angiodisplazi, vs.) saptandı. Yatış süresi ile endoskopik bulgu arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05). Endoskopi yapılmayan hastaların ortalama yatış süresi 6,17 gün iken endoskopisinde gastrit saptanan hastaların 5,6 gün; duodenum ülseri saptananların 5,83 gün; mide ülseri saptananların 6,52 gün; özofagus varisi saptananların 9,04
gün; malign ülser/kitle saptananların 10 gün; mallory-weis yırtığı saptananların 7,53 gün ve diğerlerinin ortalama 5,76 gündür. Toplam 212 olgunun endoskopi raporunda Forrest sınıflaması mevcuttu ve %1,9’u evre 1A; %8,9’u evre 1B; %23,6’sı evre
2A; %12,3’ü evre 2B; %8’i evre 2C ve %45,3’ü evre 3 olarak saptandı.
Mortalite
Hastaların prognozlarına bakıldığında 496 hasta (%94,65) me3 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

Taburcu

Eksitus

p*

Hasta Sayısı

502

%95.8

22

%4.2

-

Yaş (yıl)

54.1

±

40.6

71.4

±

36.8

0.0001

Yatış Süresi (gün)

6.4

±

9.6

5.7

±

15.0

0.024

Hastane
Maliyeti (TL)

814.6

±

1484.0

1258.3

±

1725.7

0.586

Kan Transfüzyon
Sayısı (adet)

2.1

±

4.3

4.0

±

8.4

0.0001

Sayısal veriler: Ortalama ± standart sapma ,*t-testi, Mann-Whitney U

Maliyet
Ortalama hastane maliyeti 827,97 ± 747,11 TL idi. Yaş ile maliyet arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0,01). Ek hastalığı olan hastaların (Diyabetes Mellitus [DM], hipertansiyon [HT],
kronik böbrek yetmezliği [KBY], iskemik kalp hastalığı [İKH])
maliyeti olmayanlara göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). Forrest tiplerine göre toplam maliyet ortalamaları arasında anlamlı fark görülmedi (p>0,05). Transfüzyon yapılan olguların toplam maliyetleri transfüzyon yapılmayan olgulara göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p<0,01). Hb düzeylerine göre toplam maliyet ortalamaları arasında anlamlı farklılık görüldü (p<0,01). Başvuru şikayetlerine göre toplam maliyet ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05).
Ek hastalık sayılarına göre maliyet ortalamaları arasında anlamlı farklılık görüldü (p<0,01). Anlamlılığın nereden kaynaklandığını saptamak için yapılan ikili karşılaştırmalarda, ek hastalık saptanmayan olguların toplam maliyetleri bir, iki, üç ve dört
ek hastalığa sahip olgulardan anlamlı düzeyde düşük saptandı
(p<0,01). Tek hastalığı olanlar ile iki ve üç ek hastalığa sahip olguların maliyetleri arasında anlamlı fark görülmezken (p=0,351;
p>0,05); dört hastalığa sahip olguların maliyetleri tek hastalık
görülenlerden anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0,01). İki hastalığı olanlar ile üç ek hastalığa sahip olguların maliyetleri arasında anlamlı fark görülmezken (p>0,05); dört hastalığa sahip
olguların maliyetleri iki hastalık görülenlerden anlamlı düzeyde
yüksek bulundu (p<0,01). Üç ve dört hastalığa sahip olguların
maliyetleri arasında da yine anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05).
Toplam maliyet için referans aralığı belirlemede Boxplot yaklaşımı ile referans aralığı saptanmaya çalışıldığında bizim çalışmamız için elde edilen alt sınır 510 TL ile üst sınır 1944 TL olarak saptanmıştır. Ancak serimizde cut-off noktası olarak medyan değer alındığında 675 TL üzerinde olanların yüksek maliyete sahip olduğu varsayılarak, değişkenlerin maliyet üzerine etkileri Lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi.
Toplam maliyet üzerine univarite etkileri anlamlı bulunan risk
faktörlerinden yaş, yatış süresi, HT, DM, İKH, KBY varlığı, ek hastalık sayısı, Hb düzeyleri ve transfüzyon yapılmasının etkilerini
Lojistik regresyon analizi ile değerlendirdiğimizde; modelin anlamlı bulunduğu ve modelin açıklayıcılık katsayısının (%76) iyi
düzeyde olduğu görüldü. Yatış süresinin 5 gün üzerinde olmasının, transfüzyon yapılmasının ve hemoglobin düzeylerinin 7,1 ile
10 arasında olmasının maliyet üzerine etkileri bağımsız risk fakJournal of Clinical and Analytical Medicine | 475
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İİ saptandı. Paspatis ve ark. üst GİK olan hastalarda NSAİİ kullanım oranını %49, Türkiye’de Sezgin ve ark. %44,3,
Tablo 3. Maliyet üzerine etkili faktörler
Sarı ve ark. %25,5 olarak saptamışlardır [9,18]. AyrıUnivariate değerlendirmeler
Multivariate Değerlendirmeler
ca çalışmamızda ilaç kullanımı ile mortalite arasında
p*
ODDS 95% G.A.
p*
ODDS 95% G.A.
anlamlı ilişki saptandı.
Yaş (>55 yıl)
0.001
2.308 1.624 3.281
0.958 0.986 0.578 1.683
Transfüzyon yapılan olguların toplam maliyetleri
Yatış süresi (>5 gün) 0.001
7.371 4.997 10.874 0.000 7.049 4.466 11.125
transfüzyon yapılmayan olgulara göre anlamlı düHT (+)
0.003
1.787 1.217 2.623
0.487 0.758 0.347 1.655
zeyde yüksek saptandı. Kashyap ve ark. çalışmasınDM (+)
0.001
2.546 1.474 4.398
0.703 1.181 0.504 2.767
da %59,5 hastaya transfüzyon yapılmış ve ortalaIKH (+)
0.122
1.531 0.890 2.633
0.404 0.706 0.311 1.599
ma transfüzyon sayısı 2,18 ünite olarak saptanmıştır [19]. Iordache ve ark. ise ortalama transfüzyon
KBY (+)
0.004
2.767 1.347 5.685
0.767 0.860 0.316 2.337
sayısını 1,6 ünite olarak bulmuşlardır [20]. Soncini ve
Ek hastalık (+)
0.001
ark. çalışmasında hastaların %54’üne ve ortalama
Tek hastalık
0.001
2.288 1.479 3.540
0.110 1.628 0.896 2.957
3,0 ünite kan transfüzyonu yapıldığı tespit edilmiştir
İki hastalık
0.007
1.981 1.203 3.263
0.496 1.422 0.516 3.923
[21]. Göksu ve ark. benzer olarak hastalara ortalama
Üç hastalık
0.0001 3.733 1.882 7.408
0.070 3.468 0.904 13.305
3,03 ünite kan transfüzyonu yapıldığını tespit etmişDört hast. ve üzeri
0.001
5.058 1.933 13.232 0.176 3.767 0.551 25.743
lerdir [22]. Okutur ve ark. 230 hastayla yaptıkları çaTransfüzyon (+)
0.001
7.967 5.095 12.457 0.000 4.934 2.755 8.835
lışmada bizim sonuçlarımıza benzer olarak, hastalaHb (g/dl)
0.001
0.002
rın %79,1’ine kan transfüzyonu yapıldığını ve ortalaHb (7,1-10)
0.001
6.178 3.584 10.651 0.001 3.200 1.590 6.440
ma kan transfüzyonunun hasta başına 2,42 ünite olHb (≤7)
0.001
2.524 1.701 3.746
0.496 1.209 0.700 2.088
duğunu tespit etmiştir[23].
*Lojistik regresyon analizi, G.A. : Güven aralığı, HT: Hipertansiyon, DM: Diyabetes Mellitus, IKH:
İskemik kalp hastalığı, KBY: Kronik Böbrek Yetmezliği, Hb: Hemoglobin
En sık O (+) kan grubundan olan hastaların üst GİK
ile başvurduğunu saptadık. Kadim Bayan ve ark.
2009 yılında Türkiye’de 364 hasta ve 734 kontrol grubu ile yaptığı çalışmada O kan grubunu hastalarda %46,2, kontrollerde
Tartışma
%34,9; A kan grubunu hastalarda %32,4, kontrollerde %39,5; B
Çalışmamızda hastaların erkek/kadın oranı 2.23/1 saptandı. Likan grubunu hastalarda %15,7, kontrollerde %18,4; AB kan gruteratürde üst GİK ile ilgili yapılan çalışmalarda da erkek/kadın
bunu hastalarda %5,8, kontrollerde %7,2 saptamışlardır [24].
oranı benzer bulunmuştur [8-10].
Benzer bir dağılım İskoçya’da yapılmış bir çalışmada da bildiOrtalama yaş 54.70 ± 20.46 yıl olarak saptandı. Fugarolas ve
rilmiştir [25].
ark. 3270 olgu ile yaptıkları çalışmada yaş ortalamasını 57 ±
Theocharis ve ark. üst GİK tanılı hastalarda ek hastalık sıklığını
16.8; Cazador ve ark. 59.9 ± 17.5; Zimmerman ve ark. 59.6 ± 1.3
1995’de %69,1, 2005’de %78,2 olarak saptamışlardır [26]. Yeniolarak bizim çalışmamızdakine çok yakın oranlarda bulmuşlargün ve ark. da üst GİK tanılı hastalarda ek hastalık görülme oradır.[11-13]. İleri yaş ile birlikte kadın olgu oranında anlamlı denını %50,8 olarak bulmuştur [17]. Bizim çalışmamızda ek hastarecede artış mevcuttu. Ayrıca ilaç kullanımı varlığı kadın hastalığı olan hasta oranı %56,3 idi ve kadın hastalarda ek hastalık
larda anlamlı derecede fazla idi. Kadınlarda NSAİİ ilaç kullanımevcudiyeti anlamlı derecede yüksek tespit edildi. Ek hastalığı
mının toplam NSAİİ ilaç kullananlara oranının ileri yaşla birlikolan hastalarda ortalama yaş, yatış süresi, maliyet ve mortalite
te arttığı tespit edildi. Bu ilişki ASA, warfarin ve steroid kullanıoranı anlamlı derecede yüksekti. Ek hastalık sayılarına göre topmında ise saptanmadı.
lam maliyet ortalamaları arasında anlamlı farklılık görüldü. Ek
Viviane ve ark. ABD’de yaptığı bir çalışmada 2008 yılında non
hastalık saptanmayan olguların toplam maliyetleri bir, iki, üç ve
variköz nedenli üst GİK tanısıyla yatırılan hastalarda ortalama
dört ek hastalığa sahip olgulardan anlamlı düzeyde düşük olayatış süresini 4.4 ± 2.7 gün olarak saptarken variköz nedenli üst
rak saptandı.
GİK tanısıyla yatırılan hastalarda ortalama yatış süresini 15.2
Hastaların %86,1’ine endoskopi işlemi yapıldı ve %49’unda du± 3.8 gün olarak saptanmışlardır.[3] Ülkemizde Cander ve ark.
odenum ülseri en sık bulgu olarak saptandı. Yatış süresi ile enyaptığı çalışmada ise ortalama yatış süresi 6.40 ± 6.17 gün oladoskopik bulgu arasında anlamlı ilişki saptandı. Verilerimiz diğer
rak saptanırken bizim çalışmamızda da 6.35 ± 4.94 gün olarak
çalışmalarla benzerdir. Literatürde de en sık sebep olarak peptik
saptandı [14].
ülser öne çıkmaktadır. Sugawa ve ark. çalışmasında peptik ülser
Acil servise başvuru şikayetleri incelendiğinde en sık başvu%33, eroziv gastrit %24, özofagus varisi %22 olarak tespit edilru sebebi olarak melena tespit edildi. Lewis ve ark. çalışmasınmiştir [27]. Lakhwani ve ark. çalışmasında peptik ülser %61,7
da da %48 ile en sık geliş şikayeti çalışmamızdaki gibi melena
(%32’si duodenal, %29,7’si gastrik), eroziv gastrit %21,9, özoolarak belirtilmiştir [15]. Adamopoulos ve ark. çalışmasında da
fagus varisi %10,9 oranında bizim sonuçlarımıza çok yakın olahastaneye en sık başvuru şikayeti melena saptansa da bu oran
rak bulunmuştur [28]. Golanova ve ark. üst GİK tanılı hastalarda
%66,3 gibi yüksek bir oranda bulunmuştur[16]. Türkiye’de Yeni%38,2 peptik ülser, %16,5 eroziv gastrit, %10,3 özofagus varisi
gün ve ark. yaptığı çalışmada ise hastaların %37,9’unun melena
bulmuşlardır [29]. Longstreth’in çalışmasında %61,6 peptik ülşikayetiyle acil servise başvurdukları görülmüştür [17].
ser, %14,3 eroziv gastrit , %6,2 özofagus varisi tespit edilmişÜst GİK için en önemli predispozan faktörlerden birisi de ilaç
tir [2]. Ülkemizde Aksöz ve ark. çalışmasında üst GİK tanılı has(ASA, NSAİİ, OAK, vs.) kullanımıdır. Hastalarımızın 242’sinde
talarda %40,3 peptik ülser, %14,9 eroziv gastrit, %7,8 özofa(%46) üst GİK için predispozan olabilecek ilaç kullanım öykügus varisi olduğu görülmüştür[30]. Sarı ve ark. da üst GİK tanısü mevcut olup 124’ünde (%23,7) sık kullanılan ilaç olarak NSAtörü olarak saptanmıştır (Tablo 3).
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lı hastalarda %40,1 peptik ülser (%32,2 duodenal, %7,9 gastrik
ülser), %28,2 gastroduodenit, %16,9 gastrit, %5,1 özofagus varisi tespit etmişlerdir [18].
Hastaların endoskopi raporlarının %40,5’ inde forrest evrelemesi mevcuttu. En sık (%45,3) forrest evre 3 kanama tespit edildi.
Cander ve ark. yaptığı çalışmada da %70 oranı ile en sık forrest
evre 3 kanama tespit edilmiştir [14].
Üst GİK ile gelen hastaların takibi, prognozu ve tedavisinin yönlendirilmesinde hastanın gelişindeki Hb değeri önemlidir. Çalışmamızdaki hastaların interne edildiklerindeki Hb değerleri 3 ile
18,5 g/dL arasında olup ortalama 9,65±2,73 g/dL olarak bulunmuştur. Kanamanın şiddeti, kanama öncesi aneminin olması, hastaların hastaneye geliş süresinin uzaması giriş Hb düzeyi üzerine etkilidir.
Çalışmamızda mortalite oranı %4,2 (n=22) olarak saptandı.
Mortalite ile yaş ve yatış süresi ve kan transfüzyon sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Üst GİK tanılı
hastalarda mortalite oranları farklı merkezlerden değişik oranlarda bildirilmektedir. Thomopoulos ve ark. mortalite oranını
%5,2, Paspatis ve ark. %5,6, Okutur ve ark. %5,7, Aksöz ve ark.
%7,4, Blatchford ve ark. %8,1, Paucar ve ark. %9,3, Yenigün ve
ark. %10,2, Czernichow ve ark. %14,3 olarak tespit etmişlerdir
[31-35,23,30,17].
Çalışmamızda ortalama maliyet 827.97 ± 747.11 TL olarak
saptandı. Yaş, ek hastalık mevcudiyeti, ek hastalık sayısı, yatış süresi, ES transfüzyonu ve başvuru esnasındaki Hb düzeyinin maliyet üzerine etkili olduklarını tespit ettik ve yatış süresi,
ES transfüzyonu ve başvuru esnasındaki Hb düzeyinin maliyet
üzerine bağımsız risk faktörü olduğunu saptadık. Viviane ve ark.
ABD’de yaptığı bir çalışmada 2008 yılında non variköz nedenli
üst GİK tanısıyla yatırılan hastalarda ortalama maliyeti 5632$
± 3402$ olarak saptarken variköz nedenli üst GİK tanısıyla yatırılan hastalarda 23,207$ ± 6612$ olarak saptamıştır [3]. Çalışmamızda ilginç bir bulgu olarak Hb değerinin 7.1-10 g/dl düzeylerinde olması maliyeti artıran bağımsız bir risk faktörü olarak saptandı. Yaptığımız alt grup analizlerinde 7.1-10 g/dl arasında hemoglobin değerine sahip hastaların daha fazla komorbid hastalığa sahip olduğu ve bu hastalarda HT, DM, KBY, İKH,
mide barsak kanseri ve mide-barsak dışı kanser sayısının daha
fazla olduğunu tespit ettik. Okült GİK nedeniyle endoskopi yapılan hastalarda mide kanseri oranı Okuturlar ve ark. tarafından
%3 olarak saptanmışken bizim çalışmamız da bu oran %1 olarak tespit edildi ve bu hastaların tamamına yakınının 7.1-10 g/
dl arasında hemoglobin değeriyle başvurduğu saptandı [36]. Bu
grupta komorbid hastalıklar ve malignitenin yer alması ek inceleme metodlarına başvurulması nedeniyle maliyet artışına yol
açmış olabilir.
Sonuç olarak; çalışmamızdaki bulguların daha önce yapılan çalışmalarla uyumlu olduğu görüldü. Daha önceki çalışmalara ek
olarak maliyet analizi yapılmış ve üst GİK ile gelen hastaların
ortalama maliyetinin 827.97 ± 747.11 TL olduğu tespit edilmiştir. Maliyete etkili faktörlerin benzer şekilde mortalite üzerine de
etkili olduğunu tespit ettik. Predispozan ilaç kullanımı, ek hastalık mevcudiyeti, yaş, yatış süresi, transfüzyon sayısının mortalite
üzerine etkili olan faktörler olduğu tespit edildi. Ek hastalık mevcudiyeti, ek hastalık sayısı, yaş, transfüzyon, başvuru sırasındaki
Hb düzeyi, yatış süresinin maliyet üzerine etkili faktörler olduğu
saptandı. Bu nedenle transfüyon sayısı ve yatış süresi ile ilgili ek
5 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

çalışmalara ihtiyaç vardır.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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