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Artmış ortalama trombosit hacmi üst gastrointestinal 
sistem kanamalarında yatış süresi ve transfüzyon ihtiyacı 
ile ilişkilidir
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ÖZET
Üst gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları acil servise en sık başvuru 
sebeplerinden biri olup, yüksek tanı ve tedavi maliyetine ve çoğu kez hastaların 
yatırılarak izlenmesine yol açan önemli bir klinik sorundur. Üst GİS kanamalarının 
ciddiyetini belirlemede düşük maliyetli ve invazif olmayan parametrelere ihtiyaç 
vardır. Eritrosit dağılım genişliği (EDG) ve ortalama trombosit hacmi (OTH) bu 
amaçla kullanılabilecek parametrelerdendir. Bu çalışmamızda, akut üst GİS kanamalı 
hastalarda OTH, EDG ve diğer tam kan parametrelerinin seviyelerini belirlemeyi 
ve bu parametrelerin düzeyleri ile endoskopik tanı, eritrosit süspansiyonu 
transfüzyon ihtiyacı ve hastanede yatış süresi arasında bir ilişki olup olmadığını 
tespit amaçladık. Çalışmaya, üst GİS kanaması nedeniyle acil servise başvuran 108 
hasta ile yaş ve cinsiyet olarak hasta grubu ile eşlenmiş 36 sağlıklı kontrol dahil 
edildi. Hastaların ortalama yaşı 65,65±21,58 yıl idi. 64 hasta (%59,2) erkek ve 44 
hasta (%40,8) kadındı. Hastaların hemoglobin (Hb) ve hematokrit (Htc) düzeyleri 
sağlıklı kontrol grubundan anlamlı düzeyde düşüktü (p<0,001), trombosit sayıları 
arasında anlamlı değişiklik saptanmadı. Üst GİS kanaması nedeniyle başvuranlarda, 
OTH ve EDG seviyeleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı düzeyde artmıştı (7,9±1,1 fL 
ile 7,0±0,6 fL; p<0,001 ve %14,3±2,8 ile %12,8±1,8; p<0,001). Artmış OTH seviyeleri 
ile yatış süresi (r=0,706) ve eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ihtiyacı arasında 
(r=0,681) pozitif yönde korelasyon mevcuttu, ancak artmış EDG seviyeleri ile böyle 
bir korelasyon tespit edilmedi. Bu sonuçlar doğrultusunda, acil servise başvuran 
üst GİS kanamalı hastalarda artmış OTH seviyeleri hastaneye yatırılma ihtiyacını ve 
transfüzyon gerekliliğini gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Üst gastrointestinal sistem kanaması, ortalama trombosit 
hacmi, eritrosit dağılım genişliği, transfüzyon.

SUMMARY
Increased Mean Platelet Volume Is Assocıated Wıth Duratıon Of 
Hospıtalızatıon And Transfusıon Requırement In Upper Gastroıntestınal 
Bleedıngs
Upper gastrointestinal (GI) bleeding is one of the most common reasons for 
admission to the emergency department, and frequently leads to an important 
clinical problem because of high costs of diagnosis, treatment and hospitalization. 
In order to determine the severity of upper gastrointestinal bleeding, low cost and 
non-invasive parameters are needed. Red cell distribution width (RDW) and mean 
platelet volume (MPV) are the parameters which can be used for this purpose. 
In this study, we aimed to determine the levels of MPV, RDW and other whole 
blood parameters in patients with upper GI bleeding and moreover we planned 
to research likely association between these blood parameters and endoscopic 
diagnosis, erythrocyte transfusion requirements, length of hospital stay. 108 
patients with upper gastrointestinal bleeding and 36 age and sex matched 
healthy controls were included in the study. The mean age of patients was 65.65 
± 21.58 years. 64 patients were (59.2%) male and 44 were (40.8%) female. Patients' 
hemoglobin (Hb) and hematocrit (Hct) levels were significantly lower than healthy 
controls (p<0.001) and there was no significant change in the number of platelets. 
Among patients with upper GI bleeding, MPV and RDW levels were significantly 
increased compared to healthy controls (7.9±1.1 fL and 7.0±0.6 fL, p<0.001 and 
14.3±2.8% and 12.8±1.8%, p<0.001). Increased MPV levels, but not increased RDW 
levels, were positively correlated with length of hospital stay (r=0.706) and need 
for transfusion of packed red blood cells (r=0.681). In the light of these results, 
increased MPV levels may indicate need for hospitalization and transfusion 
requirements in patients with upper GI bleeding who admitted to the emergency 
room.
Key words: Upper gastrointestinal bleeding; mean platelet volume; red cell 
distribution width; transfusion
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Giriş
Üst GİS kanamaları, acil servise en sık başvuru nedenlerin-

den olup yüksek tanı ve tedavi maliyetine neden olan hayatı 
tehdit edici bir durumdur. Günümüzde gelişmiş tanı ve tedavi 
edici endoskopik yöntemlere rağmen %10’lara kadar bildirilen 
yüksek mortalite oranlarına sahip önemli bir klinik problemdir 
(1,2). Tüm dünyada üst GİS kanamalarının insidensi yaklaşık 
olarak 100000’de 50-150 arasında bildirilmektedir. En sık ne-
deni peptik ülserlerdir. İleri yaş, kardiyak hadiseler, böbrek ve 
karaciğer yetmezliği, malignite varlığı gibi durumlarda morta-
lite ve morbidite oranları anlamlı düzeyde artmaktadır (3-5). 
Kayda değer mortalite ve morbidite oranlarına sahip bu klinik 
sorunun erken teşhis edilmesi, risklerin tespiti ve kanamanın 
ciddiyetinin belirlenmesi, hem hastaneye yatırılarak tedavi-
nin devam ettirilmesi hem de hasta maliyeti açısından büyük 
önem taşımaktadır. Bu amaçla düşük maliyetli ve invazif ol-
mayan parametrelerin günlük pratikte kullanıma sokulması üst 
GİS kanamalı hastaların yönetiminde ve klinik seyirleri hakkın-
dafikir sahibi olmakta büyük fayda sağlayacaktır (6,7).

OTH, trombosit fonksiyon ve aktivasyonunun düşük mali-
yetli ve kolay elde edilebilir bir göstergesidir (8). Son yıllarda 
yapılan çalışmalarda, OTH’nin birçok hastalıkta inflamasyon 
belirteci olarak kullanılabileceği yönünde sonuçlar bildirilmiştir. 
Bunlara ilave olarak kardiyovasküler hastalıklar, periferal arter 
hastalıkları ve serebrovasküler olaylar, otoimmün hastalıklar 
ve viral hepatitler gibi birçok hastalıkta OTH seviyelerinin arttı-
ğı gösterilmiştir (9-11). EDG, eritrositlerin boyutlarının dağılım 
değişkenliğinin ölçümüdür ve aneminin ayırıcı tanısında bize 
yol gösteren bir parametredir. Literatürde; demir ya da vitamin 
B12 eksikliği, kardiyovasküler hastalıklar, kronik böbrek hasta-
lıkları, ileri yaş, malnutrisyon, kronik inflamatuar süreçler gibi 
durumlarda EDG seviyelerinin değiştiği gösterilmiştir (12-14). 

Bu çalışmamızda üst GİS kanaması nedeniyle acil servise 
başvuran hastalarda OTH, EDG ve diğer tam kan parametre-
lerinin seviyelerini belirlemeyi ve bu parametrelerin düzeyleri 
ile eritrosit süspansiyonu transfüzyon ihtiyacı ve hastanede 
yatış süresi arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmeyi 
amaçladık.
Gereç ve Yöntem

Hastanemizin yerel etik kurul onayı alındıktan sonra retros-
pektif olarak planladığımız bu çalışmaya;  Ocak 2011-Nisan 
2014 tarihleri arasında acil servise hematemez, melena ya 
da hematokezya nedeni ile başvuran, üst GİS endoskopisi 
yapılarak üst GIS kanaması tanısı konulan 108 hasta ile yaş 
ve cinsiyet olarak hasta grubu ile eşlenmiş 36 sağlıklı kont-
rol dahil edildi. Üst GİS kanamasını düşündüren yakınmaları 
olan ancak üst GİS kanaması tanısı konulmayan, hastane-

ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE

Tanoğlu  ve ark.



Cilt 57 • Sayı 1 Gı̇s Kanamalarinda Ortalama Trombosı̇hacmi • 17

ye yatırılmadan ayaktan değerlendirilen, tanı amaçlı üst GİS 
endoskopisi yapılmayanlar, son dönem böbrek ve karaciğer 
yetmezliği olanlar, bilinen hematolojik ve onkolojik malignitesi 
olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Kontrol grubu; bilinen 
kronik inflamatuvar hastalığı olmayan, anemisi ya da trombo-
sitopenisi olmayan, antibiyotik, antiinflamatuvar (steroidler vs) 
ilaç kullanmayan bireyler arasından seçildi. Hastalar ve sağlık-
lı kontrollerin; yaş ve cinsiyet özel¬likleri, OTH, EDG, Hb, Htc 
düzeyleri, trombosit sayıları ile hastaların endoskopik tanıları, 
hastanede yatış süreleri ve transfüzyon bilgileri kaydedildi. 
OTH ve EDG değerleri ile endoskopik tanılar, hastanede yatış 
süresi ve transfüzyon ihtiyacı arasında ilişki olup olmadığı de-
ğerlendirildi.  Tam kan analizleri, K-EDTA’lı tüplere kan alına-
rak, acil servisin rutin uygulaması olarak yaklaşık 1 saat içinde 
Cell-Dyn Sapphire (Abbott Diagnostics Division, Santa Clara, 
CA) ile yapıldı. Verilerimiz SPSS 15.0 programı ile değerlendi-
rildi. Sürekli değişkenlerin normal dağılım gösterip gösterme-
diği One-Sample Kolmogorov Smirnov Testi ile değerlendiril-
di; normal dağılım gösteren veriler ortalama±standart sapma 
şeklinde ifade edildi. İki grup arasında ortalamalar arasındaki 
farkın anlamlılığı normal dağılım gösteren gruplarda Student’s 
t-Test, normal dağılıma uymayan gruplar Mann-Whitney U 
testi ile değerlendirildi, p değerinin <0.05 olması istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. Sürekli veriler arasındaki ilişkiler, 
Pearson korelasyon katsayısı ile araştırıldı.

Bulgular
Hastaların ortalama yaşı 65,65±21,58 yıl, sağlıklı kontrolle-

rin ortalama yaşı 64,56±6,25 yıl idi ve iki grup arasında ortala-
ma yaş açısından fark yoktu (p>0,05). 64 hasta (%59,2) erkek 
ve 44 hasta (%40,8) kadındı, sağlıklı kontrollerin 21’i (%58,3) 
erkek ve 15’i (%41,7) kadındı, cinsiyet açısından da gruplar 
arasında istatistiksel fark yoktu (p>0,05), (Tablo 1). Hastaların 
hemoglobin (Hb) ve hematokrit (Htc) düzeyleri sağlıklı kontrol 
grubundan anlamlı düzeyde düşüktü (p<0,001). Trombosit sa-
yıları arasında anlamlı değişiklik saptanmadı (p>0,05), (Tablo 
1). Üst GİS kanaması nedeniyle başvuranlarda,  OTH ve EDG 
seviyeleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı düzeyde artmıştı 

(7,9±1,1fL ile 7,0±0,6fL; p<0,001 ve %14,3±2,8 ile %12,8±1,8; 
p<0,001)(Şekil 1 ve 2). Hb ve Htc düzeyleri ile, hastanede 
yatış süresi ve eritosit süspansiyonu arasında negatif yönde 
korelasyon mevcuttu (Tablo 2). Artmış OTH seviyeleri ile yatış 
süresi (r=0,706) ve eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ara-
sında (r=0,681) pozitif yönde korelasyon mevcuttu (Tablo 2). 
Ancak EDG seviyeleri ile hastanede yatış süresi ve eritrosit 
süspansiyonu transfüzyon ihtiyacı arasında korelasyon yok-
tu. Hastaların endoskopik bulguları incelendiğinde; 43’ünde 
erozif gastrit ve/veya duodenit (%39,8), 19’unda peptik ülser 
(%17,6), 33’ünde erozif gastroduodenite eşlik eden peptik 
ülser hastalığı (%30,6), 10’unda özofagus yada mide varisi 
(%9,3) ve 3’ünde nadir sebepler (özofagus ülseri, anjiodisp-
lazi) tespit edildi (Tablo 3). Erozif gastroduodenit eşlik etsin 
ya da etmesin, peptik ülser hastalığı olanlarda OTH anlamlı 
düzeyde yüksekti (p<0,05). Hastanede ortalama yatış günü 
3,95±2,54 gündü. 38 hastaya (%35,18) eritrosit transfüzyonu 
uygulanmıştı.

Tartışma
Gastrointestinal sistem kanamaları acil servise en sık baş-

vuru nedenlerinden biri olup, toplumda görülme sıklığı yakla-
şık olarak %0,1-%0,5 arasında değişmektedir. Tüm GİS ka-
namalarının yaklaşık olarak %85’i üst GİS kaynaklıdır (1-3). 
İleri yaşla birlikte GİS kanaması nedenli acil servislere baş-
vuru oranı daha da artmaktadır. Üst GİS kanaması sebebiyle 
hastaneye başvuran 60 yaş üstü hastaların oranı 20. yüzyıl 
başlarında %10 civarında iken, günümüzde bu oran %60’ları 
bulmaktadır (15,16). Çalışmamızda da, GİS kanamalı hastala-
rın yaş ortalaması 65,65 yıl bulunmuş olup, genel olarak yaşlı 
bir hasta grubu ile karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir. 

Üst gastrointestinal kanaması ile acil servise başvuranlarda, 
hastanın klinik durumunu değerlendirdikten sonra kanamanın 
ciddiyetini belirlemek ve buna bağlı olarak hastaların yatırıla-
rak takip ve tedavisine karar vermek mortalite ve morbiditenin 
önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. GİS kanamalı 
hastaların, hastane içi mortalitelerini belirlemede ilk ve en et-
kin yöntem, vital bulguların tespitini göz ardı etmeden yapılan 

Tablo 1. Hasta grubu ve sağlıklı kontrollerin yaş, cinsiyet ve hematolojik parametrelerin ortalama değerleri açısından karşılaştırılması

   Grup Yaş Cinsiyet Hb(g/dl) Htc (%) PLT (/µL) EDG (%) OTH (fL)

Hasta 
(ortalama±SS)

65,65±21,5 64 Erkek (%59,2)

44 Kadın (%40,8)

10,34±2 29,86±6,11 252214,81± 
99878,81

14,36±2,83 7,93±1,1

Sağlıklı

Kontrol 
(ortalama±SS)

64,56±6,25

21 Erkek (%58,3)

15 Kadın (%41,7) 13,79±1,7 40,58±5,12
266972,22± 
64046,18

12,81±1,81 7,03±0,66

p değeri p>0,05 p>0,05 p<0,001 p<0,001 p>0,05 p<0,001 p<0,001

Hb: Hemoglobin    Htc:Hematokrit   Plt:Trombosit   EDG: Eritrosit dağılım genişliği OTH: Ortalama trombosit hacmi  SS:Standart sapma

detaylı bir anamnez ve fizik muayenedir. Cipoletta ve ark. (17) 
yaptıkları bir çalışmada, 60 yaş altında, vital bulguları stabil 
olan, aynı zamanda eşlik eden ciddi bir kronik hastalığı olma-
yan hastalarda mortalite riskinin düşük olduğunu ve bu hasta-
ların güvenle taburcu edilebileceği belirtilmiştir. Anamnez ve 
fizik muayene sonrasında, maliyet etkin ve akılcı bir labora-
tuvar desteği ile bu hastaların değerlendirilmesi gerekmekte-
dir. Bu amaçla düşük maliyetli ve invazif olmayan laboratuvar 

parametrelerin günlük pratikte kullanıma sokulması, üst GİS 
kanamalı hastaların yönetimi ve klinik seyirleri hakkında fikir 
sahibi olmanın yanı sıra ülke ekonomisine de olumlu yönde 
katkı sağlayacaktır. Biz de bu amaçla OTH, EDG ve diğer tam 
kan parametrelerinin seviyelerini belirlemeyi ve bu parametre-
lerin düzeyleri ile eritrosit süspansiyonu transfüzyon ihtiyacı ve 
hastanede yatış süresi arasında bir ilişki olup olmadığını tespit 
etmeyi amaçladık.
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Çalışmamızda, üst GİS kanaması nedeniyle başvuran has-
taların OTH ve EDG seviyelerinin sağlıklı kontrollere göre 
anlamlı düzeyde arttığını (7,9±1,1fL ile 7,0±0,6fL; p<0,001 ve 
%14,3±2,8 ile %12,8±1,8; p<0,001) tespit ettik. Ancak bu iki 
parametre arasında bir korelasyon olmadığını gözlemledik. 
Yine çalışmamızda, artmış OTH değerlerinin hastanede yatış 
süresi (r=0,706) ve eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ihti-
yacı ile (r=0,681) pozitif yönde korele olduğunu gözlemledik. 
Bu bulgumuzun, kanama ciddiyetinin artmasına bağlı olarak 
OTH değerlerindeki yükselişin belirginleşmesi ve yine kanama 
ciddiyetine bağlı olarak hastanedeki yatış süresinin uzaması 
ve daha fazla eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ihtiyacı ile 
ilişkili olduğu düşünüldü. Literatürde, OTH değerleri ile has-
tanede yatış süresi ve transfüzyonu ihtiyacı arasındaki ilişkiyi 
inceleyen yeterli miktarda çalışmaya rastlanmamıştır ve bu 
bağlamda çalışmamız ilk yerli çalışmadır. Öte yandan, EDG 
değerleri incelendiğinde ise kanamalı hastalarda sağlıklı kont-
rollere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmasına rağmen, 
EDG değerleri ile hastanede yatış süresi ve transfüzyonu ihti-
yacı arasında korelasyon gözlenmedi.

Çalışmamızda hastaların ortalama yatış süresinin 3,95±2,54 
gün olduğunu tespit ettik. Yatış sonrası erken dönemde, tanı 
ve tedavi amaçlı yapılan endoskopik girişimlerle hastaların bü-
yük çoğunluğunun 4 gün içinde taburcu olduğunu, ilave kronik 
hastalıklar varlığında ya da özofagus varis kanamalı hastalar-
da bu sürenin daha uzun olduğunu gözlemledik. Literatürdeki 
çalışmalarda GİS kanamalı hastalar için farklı ortalama hasta-
nede yatış süreleri verilmekle birlikte (18,19) daha önce GATA 

Ankara Eğitim Hastanesinde yatırılarak takip edilmiş üst GİS 
kanamalı hastaları retrospektif olarak incelediğimiz bir çalış-
mamızda (20) ortalama hastanede yatış süresini 4,1 gün ola-
rak bulmuştuk. Bu açıdan GATA Ankara Eğitim Hastanesi ile 
benzer bir hasta populasyonuna hizmet verdiğimiz düşünülür-
se, ortalama yatış süresi açısından bulgularımızın çelişmediği 
gözlendi.

Hastalarımızın tamamına tanı ve tedavi amacıyla üst GİS 
endoskopisi uygulanmıştır. Endoskopi yapılan hastaların 
43’ünde erozif gastrit ve/veya duodenit (%39,8), 19’unda gast-
rik ya da duodenal peptik ülser (%17,6), 33’ünde erozif gast-
roduodenite eşlik eden peptik ülser hastalığı (%30,6), 10’unda 
özofagus ya da mide varisi (%9,3) ve 3’ünde nadir sebepler 
(özofagus ülseri, anjiodisplazi) tespit edildi. Toplamda kana-
ma nedeni olarak peptik ülser tespit edilen hastalarının oranı 
(erozif gastroduodenit olsun ya da olmasın) %48,2 bulunmuş 
olup, bu oran literatürde belirtilen oranlara yakın bir değerdir. 
Lakhwani ve arkadaşlarının üst GİS hastalarında yaptıkları 
çalışmada kanama nedeni olarak %61,7 oranında peptik ül-
ser, %21,9 erozif gastrit, %10,9 özofagus varisi sorumlu tu-
tulmuştur (21). Longstreth ve arkadaşlarının çalışmasında ise 
kanama nedeni olarak % 61,6 oranında peptik ülser, %14,3 
oranında erozif gastrit, %6,2 oranında özofagus varisi tespit 
edilmiştir (22). Yine çalışmamızda, erozif gastroduodenit eş-
lik etsin ya da etmesin, peptik ülser hastalığı olanlarda OTH 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi (p<0,05). Daha 
önce GATA Ankara Acil Dahiliye Kliniği’nde üst GİS kanamalı 
hastaları incelediğimiz çalışmada ise, kanama nedeni olarak 

Tablo 2. Hasta grubunda incelenen parametreler arası korelasyonların incelenmesi

Grup

Hb

(g/dl)

Hct 

(%) 

Plt  

(/uL)

EDG

(%)

OTH

(fL)

Yatış 
süresi 
(gün)

Trans-
füzyon

Hasta

Hb (g/dl)

Pearson

Korelasyon

p değeri
1

,912**

<0,001

-,061

0,531

-,157

0,105

-,530**

<0,001

-,710**

<0,001

-,795**

<0,001

Hct (%)

Pearson

Korelasyon

p değeri

,912**

<0,001
1

,031

,754

-,086

,379

-,484**

<0,001

-,665**

<0,001

-,751**

<0,001

Plt (/uL)

Pearson

Korelasyon

p değeri

-,061

,531

,031

,754
1

-,017

,865

-,186

,055

-,055

,573

,007

,941

EDG (%)

Pearson

Korelasyon

p değeri

-,157

,105

-,086

,379

-,017

,865
1

-,118

,224

-,035

,720

,063

,520

OTH (fL)

Pearson

Korelasyon

p değeri

-,530**

<0,001

-,484**

<0,001

-,186

,055

-,118

,224
1

,706**

<0,001

,681**

<0,001

Yatış süresi        
(gün)

Pearson

Korelasyon

p değeri

-,710**

<0,001

-,665**

<0,001

-,055

,573

-,035

,720

,706**

<0,001
1

,877**

<0,001

Transfüzyon

Pearson

Korelasyon

p değeri

-,795**

<0,001

-,751**

<0,001

,007

,941

,063

,520

,681**

<0,001

,877**

<0,001
1

Hb:Hemoglobin Htc:Hematokrit  Plt:Trombosit  EDG: Eritrosit dağılım genişliği  OTH: Ortalama trombosit hacmi    Yatış süresi:Hastanede yatış süresi   
Transfüzyon: Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu
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%40,1 oranında peptik ülser, %28,2 oranında gastroduodenit, 
%16,9 oranında gastrit ve %5,1 oranında özofagus varisi tes-
pit etmiştik (20).

Üst GİS kanamalı hastaların prognozunun hakkında fikir sa-
hibi olunması ve takip ve tedavi yönetimi açısından hastaneye 
başvurdukları andaki hemoglobin ve hematokrit değerleri ha-
yati önem taşımaktadır. Çalışmamızdaki hasta grubunun Hb 
değerleri 10,34±2 g/dl, Htc değerleri %29,86±6,1 bulunmuş 
olup, sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşüktü 
(p<0,001) (Tablo 1). Daha önce yapılan çalışmalarda, Di Fiore 
ve arkadaşları üst GİS kanamalarında hastaneye başvuru or-
talama hemoglobin değerini 9,5 g/dl, Chassaignon ve arkadaş-
ları 9,8 g/dl, Göksu ve arkadaşları 9,9 g/dl olarak bulmuşlardır 
(23-25). Bizim çalışmamızda sadece 38 hastaya (%35,18) 
eritrosit transfüzyonu uygulanmıştı. Soncini ve arkadaşlarının 
çalışmasında üst GİS kanamalı hastaların %54’üne, Okutur 
ve arkadaşları %79,1’ine transfüzyon yapıldığı belirtmişlerdir 
(26,27). Bizim hastalarımızın yatış esnasındaki Hb ve Htc dü-
zeylerinin, literatürde belirtilen değerlere göre az da olsa daha 
yüksek olması ve daha az transfüzyon oranlarımızın olması, 
hastaların yatırılarak takip ve tedavi kararı verilirken daha es-
nek davranmamız kaynaklı olabilir. 

Şekil 1. Üst GİS kanamalı hastaların ve sağlıklı kontrollerin ortalama trombo-
sit hacmi (OTH) (fL) değerlerinin karşılaştırılması (p<0,001)

Çalışmamızın kısıtlayıcı yönleri olarak retrospektif olması, 
göreceli olarak düşük hasta populasyonu olması ve çalışma-
nın doğal olarak anemik hasta grubunda yapılmış olması sa-
yılabilir. Ancak çalışmamızda, OTH ve EDG parametrelerine 
literatürde üst GİS kanamalı hastalarda kanamanın ciddiye-

tini belirlemek açısından ilk defa bakılmış olması çalışmamı-
zı özgün kılmaktadır. Sonuç olarak, tüm medikal tedaviler ve 
endoskopik tekniklerdeki gelişmelere rağmen üst GİS kana-
maları hala mortalitesi yüksek bir sağlık problemi olarak var-
lığını sürdürmeye devam etmektedir. Özellikle ileri yaş hasta 
populasyonumuzun yoğun olduğu ve bu yaş grubu hastalar-
da üst GİS kanama sıklığının daha da arttığı düşünülürse, bu 
hastaların yönetiminde daha bilimsel, kanıta dayalı ve akılcı 
yaklaşımlar büyük önem arz etmektedir. Sonuçlarımız doğrul-
tusunda, üst GİS kanamalı hastalarda kanamanın ciddiyetini 
belirlemek ve buna bağlı olarak hastaların yatırılarak takip ve 
tedavisine karar vermek açısından detaylı bir anamnez ve fi-
zik muayene sonrasında düşük maliyetli bir parametre olan 
OTH’nin hemoglobin ve hematokrit parametreleri ile birlikte 
prediktif değere sahip bir belirteç olarak kullanılabileceğini 
düşünmekteyiz. Bu konuda daha geniş hasta sayılı prospektif 
çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Şekil 2. Üst GİS kanamalı hastaların ve sağlıklı kontrollerin eritrosit dağılım 
genişliği (EDG) (%) değerlerinin karşılaştırılması (p<0,001)
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