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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Sindirim sistemi insan vücudunu oluĢturan en önemli sistemlerden biridir. Sindirim 
sistemi hastalıklarına neden olabilecek birçok etken vardır. Bu sisteme ait hastalık ve 

fonksiyon bozuklukları, organizmanın diğer sistem fonksiyonlarını etkilemeleri ve yaĢam 

kalitesini düĢürmesi açısından da önem taĢımaktadır. 
 

Sindirim sistemi hastalıkları ve fonksiyon bozuklukları çeĢitli belirti ve bulgularla 

ortaya çıkmaktadır. Sindirim sistemi hastalıklarının çoğu yaĢam tarzındaki bazı değiĢiklikler, 

ilaçlar ya da cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle hastalıkların 
belirtilerini, teĢhis, tedavi yöntemlerini ve sindirim sistemine etkili ilaçlarını bilmek 

önemlidir.  

 
Bu modülde sizlere özefagus, mide, bağırsak, safra kesesi, karaciğer hastalıkları ve 

rektum hastalıkları ile sindirim sistemine etki eden ilaçlar hakkında bilgi verilecektir. Bu 

bilgiler doğrultusunda sindirim sistemi hastalıklarını ayırt edebilecek ve sindirim sistemine 
etkili ilaçları doğru bir Ģekilde ayırt etme becerilerini kazanacaksınız. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

Sindirim sistemi hastalıklarını doğru Ģekilde ayırt edebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Yakınınızdaki sağlık kuruluĢlarına baĢvurarak ilgili birimlerden en sık 
karĢılaĢılan sindirim sistemi hastalıkları nelerdir, öğreniniz. 

 Sindirim sistemi ile portal dolaĢım arasındaki bağlantıyı araĢtırınız. 

 

1. SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ HASTALIKLARI 
 

Sindirim sistemi ağızdan baĢlayan, anüste sona eren, yer yer daralmalar ve 

geniĢlemeler gösteren, yaklaĢık dokuz metre bir kanal olup ağız, farenks, özefagus, mide, 
ince ve kalın bağırsak bu sistemi oluĢturan organlardır. Karaciğer, safrakesesi ve pankreas 

ise bu sisteme bağlı iĢlev gören yardımcı organlardır.  

 

ġekil 1.1: Sindirim sistemi yapıları 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Sindirim sisteminin hayat boyu devam eden fonksiyonu; organizmanın ihtiyacı olan 

enerjinin, besinler yoluyla karĢılanmasını sağlamaktır. Bu iĢlev yemek yeme (ingestion), 

sindirim (digestion), kana, hücreye emilim (absorbsiyon) ve atık maddelerin sindirim 

kanalından dıĢkı Ģeklinde dıĢarı atılımı (defekasyon) ile gerçekleĢtirilmektedir. 
 

Sindirim sistemi organlarında geliĢen patolojik durumlar ve fonksiyon bozuklukları 

sindirim faaliyetlerinin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢmesini engelleyerek sisteme ait birçok 
hastalığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

 

Birçok nedene bağlı ve çok sayıda sindirim sistemi hastalığı mevcut olup, bu modülde 

özefagus, mide, duodenum, ince bağırsak, kalınbağırsak, karaciğer, pankreas ve safra kesesi 
hastalıkları ile hemoroid, herni ve pilonidal sinus hakkında bilgi verilecektir. 

 

1.1. Sindirim Sistemi Hastalıklarında Görülen Genel Belirtiler 
 
Sindirim sistemi hastalıklarında belirtiler, hastalıkların meydana geldiği organa göre 

değiĢiklik gösterebilir. Genel belirtiler aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

 Disfaji: Yutma güçlüğüdür. 
 Regürjitasyon: Özefagus pasajının tıkanması sonucu özefagus içeriğinin ya da 

alt özefagus sfinkter yetmezliği nedeniyle mide içeriğinin bulantısız, öğürtüsüz 

ve eforsuz bir Ģekilde ağızdan dıĢarı çıkartılmasıdır. Hastalık ve tıkanmanın 
düzeyine göre erken veya geç geliĢebilir ve içeriğin miktarı değiĢebilir. Erken 

regürjitasyonda çıkarılan içerik kokmazken, geç regürjitasyonda içerik pis 

kokuludur. 
 Siyalore: Özefagusta yabancı cisim ve tıkayıcı hastalıklar nedeni ile refleks 

yolla tükrük salgısının artmasıdır. 

 Halitozis: Nefesin kötü kokmasıdır. 

 Odinofaji: Yutma sırasında ağrı duyulmasıdır. 
 Retrosternal ağrı: Özefagus hastalıklarında ağrı ve özefagus duvarının 

gerilmesine bağlı olarak sternum arkasında ağrı hissedilir. Periözefajit ve 

mediastinit de retrosternal ağrıya neden olabilir. 
 Erüktasyon: Geğirmedir. 

 Rüminasyon: GeviĢ getirmedir. 

 Disfoni: Ses kısıklığıdır. 

 Öksürük: Dispne. 
 Pirozis: Yanma duygusudur. Sternum boyunca hissedilebilir. AĢağıdan yukarıya 

doğru ilerleyici olabilir. 

 Kilo kaybıdır. 
 Ağrı: Açlık ya da tokluk dönemlerinde midede zaman zaman sırta ve bele vuran 

akut veya kronik ağrıdır. 

 Bulantı, kusma 
 Pirozis: Yanma 

 Geğirme, öğürme 



 

 5 

 Melena: DıĢkının, kana karıĢması nedeniyle katrana benzer koyu siyah renkte 

olmasıdır. Melena cıvık, pis kokulu ve siyahtır. DıĢkının renk değiĢiminin 

nedeni kanın sindirilmiĢ ve belirli bir süre durmuĢ olmasından 

kaynaklanmaktadır. 
 Hematemez: kusma Ģeklinde kan gelmesidir. Kusulan kan, parlak kırmızı renkte 

taze kırmızı kan olabileceği gibi, mide kanamasında olduğu gibi kahve telvesi 

görünümde de olabilir. Renk değiĢiminin nedeni; kanın mide içeriği ile 
karıĢması ve bir süre midede kalmasıdır. Melena ve hematemez yukarı sindirim 

sistemi organlarında oluĢan kanamaları gösterir. 

 Diyare 

 Konstipasyon 
 Anal bölgede ağrı (defekasyona bağlı ya da değil), yanma 

 Feçeste: Kırmızı kanın görülmesidir. 

 

1.2. Sindirim Sistemi Hastalıklarının Genel TeĢhis Yöntemleri 
 

Hastanın, hastalığın özelliğine ve derecesine göre farklı teĢhis yöntemleri 

kullanılmaktadır. 

 
Sindirim sistemi hastalıklarının teĢhis edilmesinde; hastadan alınan anamnez, fiziki 

muayene yöntemleri (inspeksiyon, perküsyon, palpasyon, oskültasyon), kan testleri, 

radyolojik muayeneler, endoskopik tetkikler, mide suyu analizi, feçes muayenesi, 
laparaskopi, sitolojik incelemeler ile rektal tuĢe gibi teĢhis ve tanı yöntemleri 

kullanılmaktadır. 

 
 Kan testleri: Sindirim sistemi hastalıklarında eritrosit, lokosit, hemoglobin, 

hemotokrit, kanama ve protrombin zamanına bakılır. Lökositoz apandisit, 

enterit, kolit ve safra kesesinin akut hastalıkları için anlamlı bir göstergedir. 

Eritrosit sayısının azalması kan kaybını, beslenme bozukluğunu, kanama ve 
protrombin zamanının değerlendirilmesi ise kanama tehlikesinin olup 

olmadığını göstermesi ve antikoagülan tedavinin planlanması açısından 

önemlidir. 
 

 Radyolojik incelemeler: Günümüzde çok çeĢitli radyolojik yöntem mevcut 

olup, bu yöntemler tanı koymada önemli bir yere sahiptir. Sindirim kanalı direk 

film çekilerek incelenebildiği gibi, radyoopak madde verilmesini takiben 
çekilen filmlerle de incelenebilmektedir. Radyoopak madde; özefagus, mide, 

duodenum ve ince bağırsakların incelenmesi için oral yolla verilirken, kolonun 

incelenmesi sırasında hastalara rektal yolla verilmektedir. Sindirim kanalındaki 

oluĢumların daha iyi izlenebilmesi için mide ve bağırsakların boĢ olması 
gerekir. Bunun için hastanın belirli süre aç kalması sağlanmalıdır. 

 

 Direkt batın grafisi: Ġntestinal obstrüksiyon, bağırsak distansiyonu, bazı 

safra ve böbrek taĢları, duodenum ülser perforasyonu hakkında bilgi 
verir. Özel hazırlık gerektirmeyen bir görüntüleme Ģeklidir. 
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 Mide duodenum grafisi: Direkt grafide Ģüpheli görülen durumlarda 

tercih edilir. Hastanın aç kalmasını gerektiren bir iĢlemdir. Hastaya iĢlem 

öncesi aç bırakılıp radyoopak madde içerilerek yapılır.  

 Kolon grafisi: Polip, kolon tümörleri, divertikül, ülseratif kolit ve Crohn 

hastalıklarının tanısında önem kazanmaktadır.  

 Ultrasonagrafi (USG): Sindirim sistemi organlarının büyüklükleri ile 

organlarda meydana gelen değiĢiklikler bu yolla tespit edilebilmektedir. 

 Bilgisayarlı tomografi (BT): Sindirim sistemindeki tüm organlar için 

uygulanabilir. Tümör ve patolojik durumlar hakkında bilgi verir. 

Organların çeĢitli derinlikteki kesit yüzeylerine iliĢkin görüntüler, 0,5-

1cm aralıklarla taranarak görüntü elde edilmektedir.  
 

 Endoskopik incelemeler: Endoskop adı verilen özel fiberoptik bir aletle 

özefagus, mide, duodenum ve kolonun iç tabakasının incelenmesidir. Endoskopi 

sırasında inceleme yapılan bölgeden biyopsi alınabilir. Endoskopi ile tedavi 
amaçlı giriĢimler de yapılabilmektedir. Endoskopi iĢlemi incelenen organa göre 

gastroskopi, kolonoskopi, retroskopi gibi isimler almaktadır. AĢağıda resim 

1.1’de bir endoskop görülmektedir, dikkatlice inceleyiniz. 

 

Resim 1.1: Endoskop 

 

 Özefagoskopi: Özefagus mukozasının direkt olarak incelenmesidir. Bu 

iĢlem sırasında alet ağız içinden özefagusun alt kısmına, kardiya 
sfinkterlerine kadar gönderilmektedir. 

 Gastroskopi, duodenoskopi: Gastrik mukoza, pilor, duodenum ve 

jejunumun endoskopik muayenesidir. Tanı amaçlı kullanımının yanı sıra 

post operatif iyileĢmenin izlenmesi ve kontrolü içinde 
kullanılabilmektedir. ġekil 1.1’de gastroskopi ile gözlenebilen sindirim 

kanalı ve Resim 1.2’de gastroskopi yapılan bir hasta gösterilmektedir. 
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ġekil 1.2: Gastroskopi yapılan sindirim kanalı 

organları 
Resim 1.2: Gastroskopi yapılan hasta 

 

 Kolonoskopi: Kolonoskopla kolonun incelenmesidir. Kalınbağırsaktaki 

hastalıkların tanısı amacıyla uygulanır. Kolonoskop sırasıyla anüsten 

rektuma, bağırsağın daha üst bölümlerine ilerletilerek inceleme yapılır, 
alet geri çekilirken inceleme devam eder. AĢağıda ġekil 1.3’te inceleme 

yapılan kolon, ġekil 1.4’te hastaya verilen pozisyon gösterilmektedir, 

dikkatlice inceleyiniz. 

 

ġekil 1.3: Kolonoskopi ile kolonun incelenmesi 

 

 Rectoskopi: Rectum ve anal bölgenin incelenmesidir. 

 
 Mide suyu analizi: Hastaya nazogastrik tüp yutturularak mide ve duodenum 

sıvısının alınıp incelenmesidir. Alınan sıvıdan sitolojik çalıĢma yapma olanağı 

mevcuttur. Mide suyunun pH’ının belirlenmesi ve bazı hastalıkların ayırıcı tanı 

amacıyla kullanılır. 
 Feçes muayenesi: Feçes incelemesi kolitis ülseroza, bağırsak parazitleri, 

karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında, kanamalarda, inflamasyonla seyreden 

bağırsak hastalıklarında önemli bilgiler verir. Bazı hastalıkların tanısı için 
dıĢkılama sayısı, dıĢkı miktarı, rengi, kokusu, kıvamı önemlidir. Feçeste kan, 

gizli kan, sindirilmemiĢ besinler, parazitler ve mikroorganizmalara 

bakılmaktadır.  
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 Biopsi alınması: Canlı dokudan alınan parçanın mikroskop altında 

incelenmesidir. Kanser gibi kötü huylu oluĢumların teĢhisinde yararlanılabilir 

bir yöntemdir. 

 Rektal tuĢe: Anüsten parmakla girilerek yapılan muayene Ģeklidir. Rektal tuĢe 
hemoroid, tümör, rektal mukoza yapısı ve komĢu organlara iliĢkin bilgi verir.  

 

1.3. Özefagus Hastalıkları 
 

Özefagus; ağız ile mide arasında uzanan 25cm uzunluğunda ve 2cm çapında bir 
organdır. Besinlerin ağızdan mideye nakledilmesini sağlar. Nakil görevi; peristaltik 

hareketler(dalgalanma) ile sağlanır. Özefagus iç yüzeyi salgılar nedeniyle kaygandır. Yutma 

olmadığı durumlarda özefagus gevĢek durumdadır, ancak özefagus baĢlangıcındaki ve 
mideye bağlandığı yerde bulunan sfinkterler kapalıdır. Yeme esnasında lokmanın özefagusa 

geçiĢi sırasında üst sfinkter açılır, lokma özefagusa geçtiğinde üst sfinkter kapanır. Peristaltik 

hareketlerle özefagus boyunca ilerleyen lokma, mide ağzındaki sfinkterin açılması ile 
mideye gönderilmiĢ olur. AĢağıda ġekil 1.5 ve 1.6’da özefagus ve özefagusun çalıĢması 

sırasındaki peristaltik hareketleri gösterilmektedir, dikkatlice inceleyiniz. 

  

              ġekil 1.4: Özefagus               ġekil 1.5: Dinlenim ve yeme esnasındaki hareketler 

 

Özefagusun hastalıkları; özefagus anomalileri, özefajit, özefagus divertikülleri, 
varisleri, tümörleri, gastroözefajial reflü, kalazya ve akalazya hakkında bilgi verilmektedir. 

 

1.3.1. Özefagus Anomalileri  
 

Özefagus anamolileri içinde en sık özefagus artrezisi ve agenezise rastlanmaktadır.  

 
 Özefagus atrezisi: Ağız ile mide arasında, geçiĢi sağlayan bir kanal görevi 

yapan özefagusun kapalı olmasıdır.  

Özefagus 
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Yenidoğanda görülen kusma, siyanoz, öksürük, boğulma nöbetleri özefagus atrezisini 

düĢündürmelidir. Direkt batın grafisi ile tanı konulur. Ġnce bir nelaton sonda ile özefagusa 

girildiğinde sondanın belirli bir yerden sonra ilerlememesi anlamlı bir bulgudur. 

 
 Agenezis: Özefagusun yokluğudur. Nadiren görülür. 

 

1.3.2. Özefajit  
 

Özefagus mukozasının hasarı ya da iritasyonu sonucu meydana gelen iltihabına 

özefajit denir. Spesifik veya non spesifik, akut ya da kronik olabilir. Non spesifik özefajitler 
sık görülen özefagus hastalıklarından biridir. Özefajit nedenleri aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

 Korozif maddelerin içilmesi, mide suyu ve bağırsak suyu reflüksü sonucu akut 
ya da kronik özefajit,  

 Akut faranjit, larenjit, tonsillit, stomatit, sinüzit, mediyastenit gibi bakteriyel 

hastalıklar sonucu akut ya da kronik özefajit, 

 Mide sondası, soğuk sıcak içecekler, büyük lokmalar, lokal iritanlar (alkol, 
sigara, baharatlı yiyecekler, tütün çiğneme), özefagusta staz (akalazya, kanser, 

anevrizma) gibi fizik travma sonucu akut ya da kronik özefajit, 

 Konjestif kalp yetmezliği ve portal hipertansiyona neden olan kronik ven stazı, 
 Diğer sebepler (Ġdiyopatik ülseratif özefajit, Plummer-Winson sendromu), 

 Özefajitin en sık rastlanan tipi; mide ve bağırsak suyunun özefagusa geri 

gelmesi nedeniyle meydana gelen özefajittir. Bu durumda iltihabi lezyon, 
özefagusun 1/3-1/2 distalinde ve yüzeyel olmaktadır.  

 

Akut non spesifik özefajit belirtileri Ģunlardır; 

 
 Disfaji, 

 Ağrı, hafif yakıcı, yutma sonrasında Ģiddetlenen, göğse, sırta ve boyuna yayılır 

tarzdadır. 
 

Tedavi;  

 

 Özefajite neden olan etken belirlenerek ortadan kaldırılır.  
 Gastrik sekresyonu inhibe eden antiasit ilaçlar verilir.  

 Antibiyotik tedavisi uygulanır. 

 Hastanın istirahat etmesi sağlanır. 
 YumuĢak, yağsız ve iritasyona neden olmayacak besinler içeren diyet verilir. 

 Alkol, sigara, çay ve kahve kullanımı engellenir.  

 Hastanın yemeklerden sonra yaklaĢık iki saat oturması ve baĢının yüksekte 
tutulması sağlanır.  

 Korozif maddelerle meydana gelen özefajitlerde ağızdan gıda alımı 

yasaklanarak, hastanın belirli bir süre paranteral yolla beslenmesi sağlanır.  
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1.3.3. Özefagus Divertikülleri 
 

Özefagus duvarında, dıĢa doğru kese Ģeklinde lümen ile iliĢkili, çeĢitli büyüklükteki 
oluĢumlara divertikül adı verilir. OluĢ mekanizmasına göre divertiküller; pulsiyon(içten 

itilme) ve traksiyon (dıĢtan çekilme) Ģeklinde geliĢebilir. 

 

Divertiküllerin lokalizasyonu; servikal divertiküller farengo-özefageal bileĢkede, 
torakal divertiküller ana bronĢların bulunduğu alanda, alt darlık divertikülleri diyafragmanın 

hemen üzerindedir. 

 
Özefagusun tüm katmanlarını içeren divertiküller gerçek divertikül, submukoza ve 

mukozadan oluĢanlar ise yalancı divertikül olarak nitelendirilmektedir. 

 

Resim 1.3: Özefagusun gerçek divertikülü 

 

Divertiküller çoğu zaman komplikasyon olmadıkça belirti vermez; ancak 

komplikasyon geliĢme olasılığı yüksektir. Özefagus divertiküllerinde geliĢebilecek baĢlıca 
komplikasyonlar; divertikülit, komĢu organlara perforasyon, özefagus striktürü, aspirasyon 

pnömonisi, akciğer absesi ve nadiren mediastinittir. 

 
Tedavi; cerrahidir. Divertikülektomi yapılarak divertikül kesesi çıkartılır. Divertikül 

belirlenen hastalara baĢları yüksekte yatmaları önerilmelidir. Hastanın ağız bakımına özen 

gösterilmelidir. 

 

1.3.4. Özefagus Varisleri 
 

Karaciğer sirozunda meydana gelen portal hipertansiyonun bir sonucu olarak özefagus 
varisleri ortaya çıkmaktadır. 

 

Ġntrahepatik ya da ekstrahepatik blokaja bağlı olarak, portal sistem içinde sıkıĢan 
kanın özefagus venleri içine yüksek basınç altında dolması, yaĢamsal önemi olan 

kanamaların oluĢmasına neden olabilir. 
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Öksürük, ıkınma, kusma ya da fiziksel egzersiz gibi intraabdominal basınç artıĢına 

neden olan durumlar, kenarları tahriĢ eden bir yiyeceğin özefagustan geçiĢi sırasında 

venlerde mekanik travma meydana getirmesi, ven duvarının asitle karĢılaĢması gibi nedenler 

perforasyon ve kanamaya neden olur. Varisler yırtılarak oldukça ciddi ve mortalitesi yüksek 
kanamalara neden olabilir. Özefagus varis kanamaları, üst gastrointestinal sistem kanamaları 

içinde, ölüme en çok neden olan etmenlerdir. Hastaların %50-75’i ilk kanamada 

kaybedilmektedir. GeçmiĢinde karaciğer sirozu hikâyesi olan vakaların çoğunda da ölüm 
nedeni; özefagus varis kanamalarıdır. 

 

Özefagus varis kanamasında genellikle hematemez, bazen melena da görülebilir. 

Kronik karaciğer hastalığı bulguları olması, sarılık, hepatomegali, splenomegali, asit, göbek 
çevresinde titreĢim olması, foetor hepatikus (hastanın nefesi, idrarı ve terinin kokmasıdır) 

gibi belirtiler kanamanın özefagustan kaynaklandığını düĢündürmelidir. Bazen bu belirtiler 

olmaksızın özefagus kanaması görülebilir. 
 

 Tanı: Tanı laboratuvar ve radyolojik incelemelerle konur. Laboratuvar 

bulguları; karaciğer testleri bozulmuĢtur, albüminde artma, globulinde azalma, 
protrombin zamanında uzama, amonyum düzeyinde yükselme, bilirübinlerde 

yükselme söz konusudur. Özefagus varislerinin büyük çoğunluğu baryumlu 

özefagus grafisi ile saptanır.  

 Tedavi: Büyük kanamalarda tanı yöntemleri ve acil tedavi beraber yürütülür. 
Kanamanın yeri ve nedeni araĢtırılmalıdır. AĢırı kan kaybı yaĢamı tehdit 

edebilir. Kanamanın kontrol edilmesinde kullanılan yöntemler; 

 

 Balon tamponadı: Varisler üzerine tamponat amacıyla gastrik ve 

özefageal balon uygulanmasıdır. Bu amaçla Sengstaken-Blakemore tüpü 

kullanılmaktadır. Bu uygulama ile özefagus duvarına, dolayısıyla 

kanayan variko venlere basınç uygulayarak kanamanın durdurulması 
hedeflenmektedir. Balon uygulamasının aspirasyon pnömonisi, özefagus 

ülseri, özefagus rüptürü ve asfiksi gibi komplikasyonları vardır.  

 Skleroterapi: Balon tedavisine cevap alınamayan ya da hiç kanaması 

olmamıĢ, ancak varisleri bulunan hastalara uygulanır. Bir sklerozan 

madde endoskopik yöntemlerle varislerin içine enjekte edilmekte ve hasta 
gözlem altında tutulmaktadır.  

 Vazopresin infüzyonu: Portal sisteme giden kan miktarını azaltmayı 

amaçlayan yöntemdir. 

 Cerrahi tedavi: Kontrol altına alınamayan özefagus kanamalarında 

transözefageal varis ligasyonu ve porta-kaval Ģant ameliyatıdır. 
 

1.3.5. Özefagus Tümörleri 
 
Özefagusta selim ve malign tümörler görülmektedir; ancak selim tümörler ve 

sarkomlar nadirdir. Bu nedenle bu bölümde özefagus kanserleri anlatılacaktır. 
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 Özefagus kanseri: Özefagus kanseri; yemek borusunun içyüzünü döĢeyen 

hücrelerden kaynaklanır. Özefagusun hemen tümü yassı hücrelerle döĢeli olup 

bu hücrelerden kaynaklanan habis tümörler, yassı hücreli tümörler olarak 

adlandırılır (skuamöz hücreli kanser). Özefagusun mide ile birleĢtiği alt kısmı 
ise kolumnar hücrelerle (prizmatik hücreler) döĢelidir. Bu hücrelerden 

kaynaklanan habis tümörler adenokarsinom olarak adlandırılır. Özefagusun 

habis tümörleri arasında en sık skuamöz hücreli karsinoma ve adenokarsinomlar 
görülmektedir. Skuamöz hücreli karsinom yaygın olarak özofagusun 1/3 orta 

kısmında lokalizedir. 

 

Özefagus kanserleri görülme sıklığı bakımından tüm kanserler arasında 9.sırada yer 
almaktadır. Sindirim sistemi kanserlerinin ise %5-7’sini oluĢturur. Kansere bağlı ölümlerin 

%4’ünden sorumludur. Görülme sıklığı coğrafi yerleĢime göre değiĢiklik göstermektedir. 

Özefagus adenokarsinomu erkeklerde kadınlardan 5 kat daha fazla görülmektedir. 
Erkeklerde 60 yaĢ ve üzerinde daha sık görülürken, kadınlarda daha genç yaĢlarda ortaya 

çıkabilmektedir.  

 

Özefagus kanserlerinin nedenleri ve hazırlayıcı etmenler:  

 

 Sigara içimi, alkol ile birlikte veya tek baĢına skuamöz hücreli karsinoma 

ile iliĢkili bulunmuĢtur. 

 Gastroözofagial reflü hastalığının ciddi ve sessiz bir komplikasyonu olan 

barret özefagusu, yemek borusu adenokarsinomu için en iyi bilinen risk 
faktörüdür. 

 Çok sıcak yeme ve içme alıĢkanlığı, baharatlı yiyeceklerin yenmesi, 

 Ġnsan papilloma virus (HPV) enfeksiyonu, 

 Akalazya (yutma güçlüğü ile seyreden iyi huylu bir yemek borusu 

hastalığı), 

 Plummer-Vinson sendromu (demir eksikliği anemisinde yemek 

borusunun üst ucunda oluĢan ve yutma güçlüğü yaratan daralma), 

 Yemek borusunun kezzap veya çamaĢır suyu gibi yakıcı maddelerin 

içilmesine bağlı oluĢan hasarları, 

 A vitamini, riboflavin ve çinko eksikliği, 

 Diyette nitrozamin fazlalığı, yemek borusu kanseri geliĢimini 

kolaylaĢtırıcı olduğu ileri sürülen diğer faktörler arasında sayılabilir. 

 

Özefagus kanserlerinde görülen belirti ve bulgular: 

 

 Disfaji (yutma güçlüğü): En sık görülen belirtidir. Yemeklerin mideye 

ulaĢmadan önce yemek borusunda takıldığı hissini verir. Yutma güçlüğü 

genellikle ilerleyici karakterdedir. BaĢlangıçta katı ve iyi çiğnenmemiĢ 
gıdaların büyük parçalar hâlinde yutulması ile oluĢurken zamanla sıvı 

gıdaların yutulmasında bile güçlük yaratabilir.  

 Ağrı: Sternum arkasında, dolgunluk ve gıdaların geçiĢinde tırmalanma 

hissi ve künt Ģekildedir. Ağrı baĢlangıçta ilaçla azalır. 

 Bulantı, kusma 
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 Regürjitasyon  

 Gittikçe artan kilo ve kuvvet kaybı  

 Siyalore 

 Uyku sırasında ağızdan yastığı kirleten ve bazen kanlı olabilen bir sıvının 

akması 

 DıĢkının siyah renkte olması  

 Anemi, ses kısıklığı, dispne, horlama ve öksürük 

 

 Tanı: Hastayı hekime yönlendiren en önemli belirti, yutma güçlüğüdür. 

 
Tanı konmasında baĢvurulan yöntemler: 

 

 Baryumlu özefagus grafisi: Bu yöntemde hastaya baryumlu sıvılar 

içirilir, bu sırada grafi çekilir. Bu inceleme, erken dönemde hastaların % 
75’inde tümörün saptanmasına olanak sağlamaktadır. Çift kontrastlı 

teknik kullanıldığında bu oran % 90’a kadar yükselmektedir.  

 

Resim 1.4: Baryumlu özefagus grafisinde kanser oluĢumunun görüntüsü 

 

 Özefagoskopi: Lezyonu direkt olarak görme ve biyopsi (doku örneği) 

alma olanağı sağlar. Ağrılı yutma Ģikâyeti olan hastalarda ilk tanı yöntemi 
olarak kullanılabilir.  

 

Resim 1.5: Özefagoskopide özefagus kanserinin görüntüsü 
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 Bilgisayarlı tomografi: Yemek borusunun yakınındaki akciğerler, 

karaciğer ve diğer organlar hakkında bilgi edinmek için göğüs ve karın 

bilgisayarlı tomografisi çekilmektedir. 
 

 Tedavi: Yutma güçlüğü, kanser büyümeye baĢladıktan aylar sonra oluĢtuğu 

için, yemek borusu kanserleri genellikle geç dönemde teĢhis edilir. Hekime 
baĢvuruda ancak hastaların 1/3’ünün cerrahi evrede olduğu belirtilmektedir. 

Tedavide belirtileri ortadan kaldırmak ve hastanın yaĢam kalitesini artırmak 

hedeflenmektedir. 

 
Tümörün tipi, evresi, hastanın yaĢı ve genel durumuna göre tedavi yöntemi belirlenir. 

Genel tedavi ilkeleri küratif ve palyatif olarak sınıflandırılabilir. Küratif tedavide hastaya 

radikal cerrahi ve radikal radyoterapi uygulanır.  
 

1.3.6. Gastroözefajial Reflü 
 
Mide muhtevasının, özefagusa kaçması olarak tanımlanabilen gastroözefageal reflü, 

özefagusun en sık rastlanan hastalığıdır. 

 
Birçok insanda, mide muhtevasının özefagusa kaçması sonucu reflü olabilir, ancak 

reflü her zaman bir hastalık olarak kabul edilmemektedir. Sağlıklı insanla hastalık arasındaki 

ayırım; reflünün görülme sıklığı ve bunun süresi olup semptomatik ya da histolojik 
bulguların ortaya çıkması hastalık tanısını koydurmaktadır. Özefagus epitelyelinde erezyon, 

ülserasyon veya hiperplazi ise reflü özefajiti olarak tanımlanmaktadır. 

 

Reflü nedenleri ve oluĢmasını kolaylaĢtıran faktörler;  
mide asidinde artıĢ, sigara ve alkol kullanımı, mide fıtığı (Hiatal herniler), mideyi hızlı ve 

fazla dolduracak Ģekilde beslenme alıĢkanlığı, yemeklerden sonra sırt üstü yatmak, mide 

boĢalma bozuklukları ile en önemli nedeni obesite olan, mide ile özefagus arasında, 
kaslardan oluĢan kapak mekanizmasının bozulmasıdır. 

 

 Belirtiler: En belirgin semptomu pirozistir. Pirozis genellikle postprandial 

(yemek sonrası) olur, pozisyon değiĢtirmekle artar ve antasite hemen cevap 
verir. Diğer belirtiler; regürjitasyon (ağıza asit gelmesi), water brush (ağıza acı, 

tuzlu bir sıvı gelmesi), disfaji, odinofaji ve geğirmedir. 

 
Gastroözefageal reflü bazen atipik belirtilerle seyredebilir. Atipik semptomlar; non-

kardiak göğüs ağrısı, astım, apne, bronĢit, atelektazi, aspirasyon pnömonisi gibi pulmoner 

semptomlar, özellikle sabahları belirgin ses kalınlığı, vokal kord granülomu, kronik öksürük, 
halitozis gibi semptomlar ile diĢte mine kaybı olarak sıralanabilir. 

 

 Tanı: Gastroözefageal reflüde tanı, genellikle hastanın öyküsü ile kolayca 

konulabilir, ancak atipik semptomlarla klinik belirti veren olgularda ileri tetkik 
gerekmektedir. Bunlar; 

 

 Yemek borusunun kontrast madde verilerek radyolojik incelemesinin 

yapılması,  
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 Endoskopi: Endoskopik inceleme ile reflü teĢhis edilebildiği gibi, 

reflünün derecesi de belirlenebilmekte ve endoskopi esnasında biyopsi 

alınabilmektedir. 

 Yemek borusunda 24 saatlik asit (Ph) ölçümü: Günümüzde 

gastroözefageal reflü tanısında en değerli test özefageal pH tayinidir. 

Testin yapılmasında; ucunda pH (asit) değiĢikliklerine duyarlı bir bölgesi 
olan kateter burun yoluyla özefagus alt ucuna yerleĢtirilmekte ve asit 

seviyesi ölçülmektedir. Asit tayininin izlenmesi ve kaydedilmesi için 

tercih edilen süre genellikle 24 saattir.  

 Manometre: Yemek borusunun içindeki basıncın ölçülmesini sağlar.  
 

 Tedavi: Gastroözefageal reflü tedavisinde amaç; semptomları ortadan 

kaldırmak, yemek borusundaki inflamasyonu (özefajiti) tedavi etmek, özefajitin 

nüksünün veya komplikasyonlarının geliĢmesini önlemek, tedavi ile mideden 
özefagusa gelen asit miktarının azaltılmasını sağlamaktır.  

 

Tedavi ilkeleri; asidin özefagusa geçiĢinin ilaçla kontrol edilmesi ve yaĢam tarzı 
değiĢikliklerini içerir.  

 

Medikal tedavide; H2 reseptör blokerleri ve proton pompa inhibitörleri asit 
salgılanmasını güçlü bir Ģekilde azaltarak hastanın yakınmalarının ortadan kalkmasını sağlar. 

Medikal tedavi ile hastalık bulguları önlenebilir. Medikal tedaviden cevap alınamadığı 

durumlar ve komplikasyon geliĢiminde cerrahi teknikler devreye girmektedir. Laparoskopik 

olarak özefagus ile mide arasındaki doğal bariyerler düzeltilebilmektedir. 
 

YaĢam tarzı değiĢikliklerine dair öneriler Ģunlardır;  

 

 Asit üretimini uyarıcı etkisi nedeniyle sigara bırakılmalı. Sigara özefagus 

ile mide arasındaki kasların gevĢemesine yol açarak asit reflüsüne neden 

olmaktadır.  

 Gazlı ve asitli içeceklerden uzak durulmalı,  

 Alkol, çikolata, kafein, kahve, çay, yağlı ve baharatlı yiyecekler, domates 

gibi asidi artıran yiyeceklerden kaçınılmalı, 

 AĢırı kilolu hastalarda kilo verilmesi sağlanmalı, 

 Yatmadan önceki 2–3 saat içinde yemek ve sıvı alımından kaçınılmalı,  

 Yatağın baĢucu yükseltilmeli, böylece gece boyunca asit reflüsü 

önlenmeli, 

 Sıkı kemer ve giysilerden kaçınılmalıdır. 

 

 Komplikasyonlar: Özefagusta irritasyona bağlı inflamasyon, darlık, ülser, 

kanama, asitli mide içeriğinin akciğere aspirasyonu sonucu akciğer enfeksiyonu, 
yemek borusu alt ucunda kanser geliĢimi riskidir. 
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1.3.7. Akalazya  
 

Akalazya, özefagusun alt ucunun mide ile birleĢtiği yerde fonksiyonel bir daralma ve 
kardiyanın gevĢeyememesi olarak tanımlanmaktadır. 

 

Akalazya özefagus hastalıkları arasında görülme sıklığı itibarıyla kanserden sonra 

2.sırayı alır. Bu daralmanın üzerinde çapı 10–15 cm ve kapsamı 1–2 litreye varan bir 
dilatasyon oluĢabilir. Alınan gıdalar burada birikir, bir sütun meydana gelir ve biriken 

gıdalar kardiyaya basınç yaparak sfinkteri açar, ya tümü ile birden mideye geçer ya da 

regürjitasyon Ģeklinde dıĢarı atılır. En çok erkeklerde ve 17–30 yaĢ grubunda görülür. 

 

Resim 1.6: Akalazyalı bir hastanın röntgen filmi 

 

 Belirtiler 
 

 Disfaji 

 Regürjitasyon 

 Retrosternal ağrı ve dolgunluk hissi 

 Siyalore 

 Kilo kaybı 

 Stres hâlinde veya soğuk gıda alımı sonrası artan yakınmalar. 

 

 Tanı: Baryumlu özefagus filminde özefagusta deformiteler görülür. Ġleri 

dönemde özefagusta dilatasyon ve peristaltizmin yokluğu da baryumlu filmle 
belirlenmektedir. Resim 1.6’da röntgen filminde akalazyalı bir hastanın 

özefagusu görülmektedir, dikkatlice inceleyiniz. Özefagus tümöründen ayırt 

etmek için özefagoskopi yapılır, gerekirse biyopsi alınır. Manometri; klinik ve 

radyolojik özellikler akalazya ile uyumlu olsa bile tanının doğrulaması için 
manometrik inceleme yapılması gerekmektedir. 

 Tedavi: Tedavide amaç, kardiyada var olan fonksiyonel tıkanıklığı geniĢletmek 

ya da ortadan kaldırmaktır. Bu durum ya mekanik dilatasyon ya da cerrahi 

yöntemle tedavi edilir. Ġlaçlarla özefagus alt sfinkterinin açılması sağlanabilir, 

ancak ilaç tedavisinin etkili ve uzun süreli çözüm oluĢturmadığı kabul edilir. 
Civa uçlu tüpler, bujiler veya balonla mekanik dilatasyon yapılabilir. Cerrahi 

tedavide kardiyomiyotomi (kardiyada tıkanıklığa neden olan kas liflerinin 

tümünün kesilmesi) ile tıkanıklık ortadan kaldırır. Bu iĢlem ya klasik yöntem 
(açık cerrahi) ile ya da laparaskopik ( kapalı ) olarak gerçekleĢtirilebilir. 
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Diyet düzenlenir, hastanın sık aralıklarla, küçük porsiyonlar Ģeklinde, kalori ve besin 

değeri yüksek, bol vitaminli, yumuĢak ve ılık gıdalar alması sağlanır. Akalazyalı hastalar, 

özefagusta kalan besin artıklarının aspirasyonu olasılığına karĢı, baĢları biraz yüksekte 

uyumalıdır. Ağız kokularının giderilmesi için; sık sık ağız bakımı verilmeli ve ağız spreyi 
kullanmaları önerilmelidir. 

 

1.3.8. Kalazya 
 

Kardiya sfinkter mekanizmasının, sebebi bilinmeyen bir yetersizliğidir. Akalazyanın 

tam tersi bir durum olan kalazyada, kardiyo-özefageal sfinkterde yetmezlik söz konusu olup 
midedeki materyal, özefagusa geri dönmektedir. Özellikle yenidoğanda beslenmeyi takiben 

görülen sürekli kusmalar kalazyayı düĢündürmelidir. 

 

 Belirtiler 

 

 Regürjitasyon 

 Pirozis 

 Aspirasyon 

 Disfaji ( Peptik özefajite bağlı) 

 

 Tanı: Ayırıcı tanı, baryumlu radyolojik inceleme ve özefagoskopi ile konur. 
 Tedavi: Antiasit ilaçlar mide asiditesini azalttığı için geçici olarak yarar 

sağlayabilir. Hastaya mide asidini artıran gıdalardan kaçınması, küçük 

porsiyonlar Ģeklinde ve sık aralıklarla yemesi önerilmelidir. Beslenme sonrası 
sırtüstü yatmasının yakınmaları artıracağı hastaya açıklanmalıdır. Sigara, kahve 

ve çay önerilmemektedir.  

 

1.4. Mide ve Duodenum Hastalıkları 
 
Sindirim sistemi organlarının anatomik yapı ve fonksiyonlarını hatırlamak için 

“Anatomi” ve “Fizyoloji” dersinin “Sindirim Sistemi” modülünü tekrar ederek aĢağıdaki 

Ģekilleri inceleyiniz. 

         

     ġekil 1.6: Midenin konumu ve bölümleri                         ġekil 1.7: Duodenum 
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Sık görülen mide ve duodenum hastalıkları; gastrit, peptik ülser ve mide kanseridir. 

Bu hastalıklar hastanın hayatını zorlaĢtırmanın yanı sıra, birçok insan için büyük bir zevk 

olan yemek yemenin de iĢkence hâlini almasına neden olmaktadır. 
 

1.4.1. Gastrit 
 

Gastrit; mide mukozasının iltihabı olarak tanımlanmaktadır. Klinik seyir açısından 

gastritler akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. 
 

Akut gastrite neden olan etmenler sigara, alkol kullanımı, salisilatlar, kortikosteroidler 

gibi ilaç kullanımı, baharatlı yiyecekler, asit ve alkali maddeler, sıcak, soğuk yiyecekler ve 
içecekler, akut stres, enfeksiyonlar (bakteriyal, viral enfeksiyonlar), besin zehirlenmeleri ve 

alerjik reaksiyonlardır. Kronik gastritte nedenler; devamlılık gösteren akut gastrit nedenleri, 

beslenme bozuklukları, genetik faktörler ve bağıĢıklık sistemindeki yetersizliklerdir. 
 

 Belirtiler: Akut gastritte iĢtahsızlık, yemeklerden sonra ĢiĢkinlik ve epigastrik 
ağrı, gerginlik, geğirme, bulantı ve kusma sık görülen Ģikayetlerdir. Enfeksiyon 

ve toksinlere bağlı geliĢen gastritte ateĢ, baĢ ağrısı, kas krampları görülebilir. 

Epigastrium palpasyonla ağrılıdır.  
 

Kronik gastrit sıklıkla asemptomatiktir ve kiĢilerin yakınmaları geçici olarak zaman 

zaman ortaya çıkar. Hastada iĢtahsızlık, kilo kaybı, ağrı, dolgunluk hissi, bulantı, kusma 

görülür. Kronik gastritte, hastalarda midede intrensek faktör eksikliğine bağlı olarak 

pernisiyöz anemi, gaitada gizli kan, hipokloridi olabilir. 
 

 Tanı: Akut ve kronik gastritte gastroskopi ve biyopsi ile tanı konulur. Akut 

gastritte gastroskopi karekteristik hiperemi ve erozyonları gösterir, ancak 

gastrik mukoza hızlı iyileĢeceği ve gastrit belirtileri görülemeyeceği için, 

gastroskopi Ģikayetlerin devam ettiği erken dönemde yapılmalıdır. AĢağıda 
Resim 1.7’de gastroskopik incelemede gastritli bir mide dokusu 

gösterilmektedir, dikkatlice inceleyiniz. 

 

Resim 1.7: Gastroskopide görülen gastritli bir mide mukozası 

 
 Tedavi: Akut gastritte neden ortadan kaldırılmalıdır. Yatak istirahati sağlanır. 

Bulantı ve kusma varsa ağızdan bir Ģey verilmez, mide dinlendirilir. Parenteral 

yolla beslenme sağlanır. Psikolojik destek ile semptomların hafiflemesini 

takiben ağızdan yumuĢak, sulu, iritasyona neden olmayan gıdalarla az az ve sık 
aralıklarla beslenmesi sağlanır. Doktor istemine göre antikolinerjikler, mide 

asiditesini inhibe eden ilaçlar verilir.  
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Kronik gastritte semptomatik tedavi ve diyet önerilmektedir. Alkol, sigara, kahve, çay 

yasaklanmalıdır. Mümkün olduğunca stresten uzak kalmalı, hafif, yumuĢak, baharatsız 

gıdalarla az ve sık aralıklarla beslenmesi sağlanmalıdır. Uzun süren gastritlere bağlı 

anemilerde tedaviye demir ve B12 vitamini eklenmektedir. Kronik gastritli hasta atrofik 
gastrit ve özellikle mide kanseri yönünden takip edilmelidir.  

 

1.4.2. Peptik Ülser  
 

Peptik ülser; gastrointestinal sistemin önemli bir hastalığıdır ve bu terim mide ve 

duodenum ülserleri için kullanılır. Peptik ülser mide asidi ile sürekli temas hâlindeki mide ve 
bağırsak kanalının herhangi bir yerinde, mukozada, sınırları belli doku hasarıdır. Hasar kas 

tabakasına kadar uzanabilir. 

 
Besinlerin parçalanması ve sindirilmesi için mide tarafından salgılanan asit ve 

pepsinin mide mukozasına zarar vermesini önleyen koruyucu mekanizmalar vardır, mide 

mukozasını örten müsin gibi. Mide suyunun asiditesini artıran veya mukus bariyerini azaltan 

stres, travma, bazı ilaçlar ve Helicobacter pylori gibi nedenler ile koruyucu mekanizmalar 
bozulur ve mide bağırsak kanalı mukozasında ülserler oluĢur. Özellikle son yıllarda yapılan 

çalıĢmalarda Helicobacter pylorinin ülser oluĢumunda önemli rolü olduğu iĢaret 

edilmektedir. 
 

 Peptik ülserlerin sıklıkla görüldüğü bölgeler: Özefagus alt ucu, mide ve 

duodenumdur. Ülkemizde peptik ülserleri ile ilgili çalıĢmalar mevcuttur ve bu 
çalıĢmalar duodenal ülserin görülme sıklığının mide ülserinden daha fazla 

olduğunu göstermektedir. 

 Peptik ülsere yol açan etmenler: Helicobakter pylori, stres, genetik faktörler, 

aspirin ve nonsteroid antienflamatuar ilaç kullanımı, kortikosteroid kullanımı, 
mukoza inflamasyonu, travma, kronik akciğer, böbrek hastalıkları, hipertroidi 

gibi ciddi hastalıklar, safra ve pankreas enzimlerinin mideye reflüksü, endokrin 

nedenler, histamin, sigara, alkol gibi alıĢkanlıklar, iki yemek arasındaki 
periodların uzaması ve düzensiz yemek yeme alıĢkanlığıdır.  

 

Mide ülseri: Midenin daha çok küçük kurvaturunda görülür. Midenin antrum ve 

büyük kurvaturda görülen ülserlerin malignitesi yüksektir. Duodenum ülserine göre, daha 
çok ileriki yaĢlarda görülür, gastrit ile birlikte seyreder. 

                             

        Resim 1.8: Gastroskopide mide ülseri                    ġekil 1.8: Midede ülser odakları 
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Yukarıdaki Resim 1.8’de gasroskopik olarak mide ülseri görünümü, ġekil 1.9’da mide 

ülserinin lokalizasyonu gösterilmektedir, dikkatlice inceleyiniz. 

 

Duodenum ülseri: Tüm peptik ülserlerin %80’ini oluĢturur. Erkeklerde kadınlara 
oranla üç kat daha sıktır. Duodenal ülserler genellikle pilordan 3cm uzaklıkta yer almaktadır. 

 

 Belirtiler: Peptik ülserde en önemli belirti ağrı ve ağrının karakteridir. Ağrı 

çoğu zaman Ģiddetli değildir. ġiddeti ülserin yerine, büyüklüğüne, hastanın 

duyarlılığına göre değiĢmektedir. Ağrının ritmi ülserin lokalizasyonunu 
belirlemede önemlidir ve ülser özefagusta ise ağrı yemek yedikten birkaç dakika 

sonra baĢlarken, mide ülserinde yemek yedikten 1/2 – 1 saat sonra, duodenum 

ülserinde yemekten 2–4 saat sonra baĢlamaktadır. Duodenum ülserinde, hastayı 

gece uykudan uyandıran ağrılarda mevcuttur. Ağrı genellikle göbek ve ksifoid 
arasındaki orta çizgi üzerinde ve 2–6 cm çapında sınırları belirli bir alan 

içindedir. Yemek yemekle ve antiasitlerle birkaç dakika ile birkaç saat arasında 

ağrı hafifler. Sonbahar ve ilkbaharda ağrıların sıklığı artar. Ülserli hastalarda 
daha az sıklıkla meydana gelen belirtiler bulantı, kusma, iĢtahsızlık ve kilo 

kaybıdır. 

 
Mide ve duodenum ülserleri her zaman belirti vermeyebilir. Bazen hiçbir belirti 

vermeden mide kanaması ya da perforasyona neden olabilir.  
 

 Tanı: Baryumlu mide-duodenum grafisi tanıya götürür, ancak yüzeyel ve küçük 

ülserler gözden kaçabilir. Peptik ülserin kesin tanısı gastroskopi ile 

konulmaktadır.  
 Tedavi: Tedavide amaç semptomların kontrolünü sağlamak, ülser iyileĢmesini 

hızlandırılmak, nüks ve komplikasyonları önlenmektir. 
 

Ġlaç tedavisinde; antasitler, H2 reseptör blokerleri, asit pompası inhibitörleri, 

antikolinerjikler, mukoza koruyucular yer almaktadır. Bunun yanı sıra, hastanın yaĢam 
tarzında değiĢiklikler yapması, tedavi sürecini hızlandırmaktadır. 

 

Alkol ve sigara bıraktırılmalı; sigaranın ülser iyileĢmesini geciktirmesi yanında 

nüksleri kolaylaĢtırdığı, alkolün mide mukozasında direk hasara neden olduğu 
unutulmamalıdır. Hastanın ruhsal gerilimlerinden kurtulması sağlanmalı, yeme alıĢkanlıkları 

gözden geçirilmelidir. Günümüzde diyet yaklaĢımı; hastanın istediği gıdaları yiyebileceği, 

ancak semptomları baĢlattığı bilinen gıdaların alınmasından kaçınılması Ģeklindedir. 
 

 Peptik ülserin komplikasyonları 
 

 Kanama: Peptik ülserin en sık görülen komplikasyonudur. ÇeĢitli 

derecelerde olabilir. Hastada hematemez, melena, gaitada gizli kan 

bulunabilir. Bulantı, kahve telvesi veya kırmızı renkte kanlı kusmuk, 

halsizlik, taĢikardi, soğuk terleme, baĢ dönmesi ve katran renginde, 
yumuĢak kıvamda dıĢkılama ülser kanamasının bulgularıdır. Bu 

belirtilerin Ģiddeti kanamanın Ģiddeti ile doğru orantılıdır. Kanama 

geçiren hasta mutlaka hastaneye yatırılmalı, kanamanın kontrolü 
sağlanmalıdır. 
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 Perforasyon: Ülserin delinmesi sonucu mide sıvısının periton boĢluğuna 

akmasıdır. Perforasyon sonucu hastada iritasyona bağlı peritonit geliĢir. 

 Obstrüksiyon: Ülserin neden olduğu ödem, inflamasyon ve skar dokusu 

sonucu, pilorda oluĢan daralmadır. Hastada kusma ile kendini gösterir.  

 Penetrasyon: Ülserin mide duvarını geçerek pankreas gibi komĢu 

organlara yapıĢmasıdır. Bunun sonucunda penetre olduğu organda 

tahribat baĢlar. 
 

1.4.3. Mide Kanseri  
 

Midenin maling tümörleri üç ana grupta incelenir. Birinci grupta yer alan mide 

kanserleri tüm malign lezyonların % 95’ini oluĢturur. Ġkinci grupta midenin lenfomaları, 

üçüncü sırada ise mide sarkomları yer almaktadır. Mide kanserlerinin yaklaĢık %50’si 
antrum ve pilorda yer alır. AĢağıda ġekil 1.10’da midenin bölümleri gösterilmektedir. 

Hastalık lenf ya da kan yoluyla mide duvarı boyunca ya da doğrudan komĢu yapılara 

yayılabilir. Metastazların en sık görüldüğü yerler; karaciğer, periton, akciğerler ve kemiktir. 

 

ġekil 1.9: Midenin bölümleri 

 
Mide kanserinin etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte ülkeler arasında farklar 

göstermekte, toplumun yeme alıĢkanlıklarına, çevresel etkenlere, herediteye, cinsiyete, ırka 

ve yaĢa göre hastalığın dağılımı değiĢmektedir. Diyete iliĢkin etmenlerin mide kanseri riskini 
artırdığı kabul edilmektedir. Bol acılı, baharat katılarak hazırlanan veya iste piĢirme suretiyle 

kurutularak saklanan et, balık türü gıdalar ile aflatoksinle kontamine olmuĢ besinlerin fazla 

tüketilmesi yanında, C vitamininden fakir diyetin zararlı olduğu kabul edilmektedir. 

 
Bazı veriler mide kanserinin kalıtım yoluyla aktarılabileceğini göstermektedir. A 

grubu kana sahip insanlarda görülme insidansı yüksektir. Mide kanseri erkeklerde, kadınlara 

oranla 2 misli daha sıktır. Genellikle orta ve ileri yaĢlarda görülmekte olup ortalama yaĢ 
55’tir. Kanser SavaĢ Müdürlüğü istatistiklerine göre mide kanseri, ülkemizde gastrointestinal 

kanserleri arasında görülme sıklığı bakımından ikinci sırada yeralmaktadır. Mide kanseri 

riski sosyoekonomik durumu düĢük olanlarda daha fazladır. 
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 Belirtiler: Mide içi boĢ ve duvarı oldukça kalın bir organ olduğu için, kanser 

iyice büyümeden veya obstrüksiyon oluĢmadan tipik klinik belirti vermez. 

Bununla birlikte genellikle epigastriumda dolgunluk hissi ve rahatsızlık 

mevcuttur. Bunu çoğu zaman iĢtahsızlık, ete karĢı isteksizlik, hafif ve devamlı 
bulantı hissi, kilo kaybı, halsizlik, abdominal ağrı, disfaji veya obstrüksiyona 

bağlı yakınmalar izler. Hastalarda melena ve hematemeze bağlı olarak geliĢen 

anemi semptomları da bulunabilir. 
 

Kilo kaybının artması, güçsüzlük ve anemi hastalığın ilerlemiĢ semptomlarıdır. Palpe 

edilebilen abdominal kitle, genellikle geç bir bulgudur. Abdominal ağrı baĢlangıçta peptik 

ülser ağrısını andırır, antiasit veya yemek yemekle hafifleyebilir, ancak daha sonra karakteri 
değiĢir ve devamlı olur. Ağrının devamlı ve Ģiddetli olması tümörün mide duvarını aĢtığını 

düĢündürmelidir. Kardiyadan geliĢen kanserlerde ağrı retrosternal bölgede hissedilir. 

 
 Tanı: Endoskopi ile birlikte mide grafisi ve sitolojik inceleme, mide kanserinde 

tanı oranını %95’e yükseltmektedir.  

    

Resim 1.9: Mide kanserindeki doku değiĢikliklerinin gastroskopik görüntüsü 

 
 Tedavi: Mide kanserinde tedavi, hastalığın evresine bağlı olup kombine bir 

tedaviyi içerir. Lokalize mide kanserleri genellikle cerrahi rezeksiyonla tedavi 

edilir, bazen cerrahi giriĢim kemoterapi ya da radyoterapi ile birlikte uygulanır. 
Cerrahi giriĢimin boyutu, kanserin yerine bağlıdır. 

 

1.5. Ġnce Bağırsak Hastalıkları 
 

Ġnce bağırsak, sindirim ve emilimin hemen tamamının gerçekleĢtiği yerdir. Birçok 
nedenle ince bağırsakta, absorbsiyon bozulur. Bu durum malabsorsiyon sendromu olarak 

incelenmektedir. Divertiküller ve tümörler ince bağırsağın diğer hastalıklarıdır. 

 

1.5.1. Malabsorbsiyon Bozuklukları 
 

Ġnce bağırsakta birçok nedene bağlı olarak, motilite ve absorbsiyon bozulur. Bunların 
en önemli nedenleri; pankreas, karaciğer ve safra yolları hastalıkları, ameliyat sonrası 

sindirim bozuklukları, ince bağırsak sindirim hastalıkları, ince bağırsak rezeksiyonu, 

endokrin ve metabolik bozukluklar, ilaçlar, parazitler, B12 vitamini ve folik asit gibi 
maddelerin oluĢturduğu absorbsiyon bozukluklarıdır. 
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Absorbsiyon yüzeyinin herhangi bir nedenle küçülmesi sonucu, normal bir hayat için 

gerekli olan yağ, protein, su, elektrolit, vitamin ve minerallerin absorbsiyonu bozulur. En 

önemli sorun çoğu kez lipit sindirim ve transportuna ait bir kusurdur. Klinikte bu durum 

feçeste yağ (steatorea) bulunması ile karakterizedir. 
 

Malabsorbsiyon bozukluklarında, sebepleri bilinen gruplar sekonder, bilinmeyenler 

primer olarak sınıflandırılmaktadır. Neoplastik bir hastalık olan Hodgkin lenfosarkom, 
iltihabi bir hastalık olan Crohn hastalığı sekonder grup içinde değerlendirilirken, Coecliac 

hastalığı primer grupta yer almaktadır. 

 

 Belirtiler: Karında ağrı, gaz, gerginlik, bağırsak sesleri ve hareketlerinde artıĢ, 
kötü kokulu, mukuslu ishal, steatorea, kilo kaybı, hipoproteinemi ve halsizlik, 

çabuk yorulma, iĢtahsızlık, bulantı, ishal, glossite bağlı dilde ağrı, ĢiĢlik, kızartı 

gibi makrositer anemi belirtileri ile karekterize, etiyolojisi tam olarak 
bilinmeyen kronik bir hastalıktır.   

 Tanı: Kan testleri ( kan serum demiri, vitamin B12, serum kalsiyum, albumin 

vb.) dıĢkı analizleri, yağ, protein, karbonhidrat emilim testleri, safra asit emilim 
testleri, pankreas fonksiyon testleri, solunum testleri, radyolojik, endoskopik 

incelemeler ve ince bağırsak biyopsisi gibi tanı yöntemlerinden yararlanılarak 

konulmaktadır. 

 Tedavi: Sebebe yönelik ve semptomatik, destekleyici tedavi Ģeklinde 
düzenlenmektedir.  

 

1.5.2. Ġnce Bağırsak Divertikülleri 
 

Divertikül; bağırsak mukozasında cep Ģeklindeki girintilerdir ve Meckel divertikülü 

mide bağırsak sisteminin en sık izlenen doğumsal anomalisidir. Omfalomezenterik kanalın 
intrauterin 5–7. haftada kapanmaması sonucunda oluĢmaktadır. 

 

Meckel divertikülü toplumda yaklaĢık %2 oranında bulunur. Çocukluk çağında 
sıklıkla obstüksiyon ve rectal kanama gibi yaĢamı tehdit edebilen komplikasyonlara neden 

olan, bazen akut batın sebebiyle opere edilen bir patoloji iken, eriĢkinde nadir olarak 

radyolojik görüntüleme veya laparatomi sırasında saptanabilmektedir. Meckel divertiküliti 

akut apandisit ile aynı semptomları verir ve sıklıkla karıĢır. Bu nedenle akut appandisit 
düĢünülerek ameliyata alınan, ancak appandisit saptanmayan hastaların meckel divertikülü 

yönünden araĢtırılması önerilmektedir. 

 
Meckel divertükülüne bağlı rektal kanama genellikle ağrısız ve massif olup, sıklıkla 5 

yaĢ altındaki çocuklarda görülür. Kanama hipovolemi ve ölüme neden olabilir. 
 

 Tanı: En önemli tanı yöntemi, mide mukozası sintigrafisi diğer adıyla Meckel 

sintigrafisidir. 
 Tedavi: Komplikasyon geliĢmiĢ Meckel divertikülü cerrahi eksizyon ile 

çıkartılır. BaĢka bir ameliyat sırasında tesadüfen saptanan olguda izlenecek yol 

tartıĢmalı olup ciddi baĢka hastalık yoksa divertikülün çıkarılabileceği 

yönündedir.  
 Komplikasyonları: Divertikülit, perforasyon ve fistüldür. 
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1.5.3. Ġnce Bağırsak Tümörleri 
 

Ġnce bağırsak malign tümörleri klinikte nadir görülen tümörlerdir(%1–3).Nadir 
görülmesinin nedeni; ince bağırsak içeriğinin kolona göre sıvı olması, geçiĢ zamanının daha 

hızlı olması dolayısıyla ince bağırsak mukozasının karsinojen maddelere daha az yoğunlukta 

maruz kalması, ayrıca içeriğin alkalen olması ve yoğun sekretuar immünglobülinlerin 

bulunması olarak açıklanmaktadır. 
 

Klinikte genellikle nonspesifik Ģikayetlere yol açtıklarından, tanıları ileri evrelerde 

konulabilmektedir. Adenokanserler, karsinoid tümörler, gastrointestinal stromal tümörler ve 
intestinal lenfomalar en sık rastlanılan histolojik tiplerdir. 

 

 Tedavi: Primer yaklaĢım genellikle cerrahidir. Kemoterapi ve radyoterapi 
özellikle ince bağırsak lenfomalarının tedavisinde etkindir. 

 

1.5.4. Enterit  
 

Ġnce bağırsakların inflamasyonudur. Akut ya da kronik Ģekilde seyredebilir. Ġyi 

yıkanmamıĢ çiğ yenen sebze ve meyve, yumurta ile hazırlanan krema ve tatlı ile bozuk et, 
balık, hijyenik Ģartlarda üretilmemiĢ peynir, kaynatılmamıĢ su gibi üzerinde salmonella ve 

stafilakok baĢta olmak üzere birçok mikroorganizmanın üremiĢ olduğu besinlerin yenmesi 

enterite neden olmaktadır. 

 
 Belirtiler: En önemli ve sık gözlenen belirti ishal ve karın ağrısıdır. 40

o
C’ye 

varan ateĢ söz konusudur. Halsizlik, baĢ dönmesi, baĢ ağrısı ve ciddi sıvı kaybı 

sonucunda kalp ve damar Ģikâyetleri görülebilir.  
 Tanı: Anamnez, dıĢkı incelemesi, kan tahlilleri, endoskopik bulgular ve 

radyolojik incelemeler sonucu konulur. 

 Tedavi: Enfeksiyöz enteritte antibiyotikler verilir. Hastanın genel durumu iyi 
değilse hastaneye yatırılarak parenteral yoldan uygun mayiler baĢlanmalı, sıvı 

elektrolit dengesi sağlanmalıdır. Bulantı ve kusmanın önlenmesi için antiemetik 

ilaçlar verilebilir. Kusmanın yoğun olduğu dönemde ağızdan bir Ģey 

verilmemeli, hastanın aldığı ve çıkardığı sıvılar takip edilmelidir. Bulantı ve 
kusma geçtikten sonra ağızdan beslenmeye izin verilmeli, uygun diyet 

düzenlenmelidir. 

 

1.6. Kalın Bağırsak Hastalıkları 
 

Kalın bağırsak hastalıkları organik ve organik olmayan kalın bağırsak hastalıkları 

olmak üzere gruplandırılmaktadır. Organik kalın bağırsak hastalıkları; iltihabi hastalıklar( 

ülseratif kolit, Crohn hastalığı) ve tümörler (iyi ve kötü huylu tümörler), organik olmayan 
kalın bağırsak hastalıkları (irritable kolon sendromu) olarak incelenmektedir.  
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1.6.1. Ülseratif Kolit 
 

Yaygın olarak kolon mukoza ve submukozasını tutan, konjesyon, ödem ve yüzeyel 
ülserlerle seyreden kronik iltihabi bir hastalıktır.  

 

Ülseratif kolit, sıklıkla 20–60 yaĢları arasında görülür. Genellikle kolon ve rectumda 

lokalizedir. Hafif bulgularla seyreden ülseratif kolit, orta Ģiddette seyreden ve ağır seyreden 
ülseratif kolit olmak üzere üç klinik Ģekilde ortaya çıkabilir. Aspirin ve antiromatizmal 

ilaçların ile süt ve yağlı gıdaların ülseratif koliti alevlendirilebileceği belirtilmektedir.  

 
 Belirtileri: Dönem dönem alevlenmeler gösteren hastalığın her üç formunda da 

en önemli belirti ishaldir. Makattan müküs ve kan gelmesi, dıĢkılama sırasında 

ağrı, sürekli dıĢkılama ihtiyacı, çoğu zaman kramp tarzında karın ağrısı, 
iltihabın derecesiyle orantılı olarak ateĢ, terleme, halsizlik, bulantı, kusma, 

iĢtahsızlık, kilo kaybı, çabuk yorulma, solukluk, bazı hastalarda eklemlerde ağrı, 

ciltte döküntüler, gözde yanma ve ağrı, kızarıklık gibi belirtiler ortaya çıkabilir. 

ĠlerlemiĢ olgularda sıvı elektrolit dengesi bozulmuĢtur, hasta dehidratedir. Hasta 
Ģoka meyillidir.  

 Tanı: Öykü, fizik muayene, kolon grafisi, kalın bağırsağın kolonoskopik 

incelemesi ve biyopsi ile konur. Kolonoskopide bağırsak mukozasında ödem ve 

ülser odakları gözlenir.  

 Tedavi: Hastalığın Ģiddetine ve etkilediği bağırsak alanına göre planlanır. 

Kronik seyirli bir hastalık olması nedeniyle ilaçların yanı sıra beslenme, destek 
tedavisi ve psikoterapi gerekebilir. Akut dönemde hasta yatak istirahatine 

alınmalı, sıvı elektrolit dengesi sağlanmalı, sekonder bağırsak enfeksiyonlarının 

önlenmesi için uygun antibiotikler verilmelidir. Peristaltik hareketlerin 

artmasına bağlı geliĢen kramp tarzındaki ağrıların giderilmesi ve diyare için 
antikolinerjik ilaçlar baĢlanabilir. Hastanın sakinleĢmesi ve rahatlaması için ise 

tedaviye sedatifler eklenebilir. Aspirin ve antiromatizmal ilaçların ülseratif 

koliti alevlendirilebileceği göz önünde bulundurularak bu ilaçların 
kullanımından kaçınılmalıdır. Diyette protein ve kaloriden zengin, posasız 

gıdalara yer verilmelidir. Diyette kesin yasaklar yoktur, ancak bazı gıdalar 

ishale neden olabilir. Örneğin süt veya yağlı gıdalar hastaların bir bölümünde 

ishal, ĢiĢkinlik gaz gibi yakınmalara neden olabilmektedir. Diyette önemli olan, 
hastanın kendisine dokunan besin maddesini fark etmesi ve diyetinden 

çıkarması ya da azaltmasıdır. Ülseratif kolitte cerrahi yaklaĢım kalın bağırsağın 

tümünün (total kolektomi) çıkartılması Ģeklindedir. 

 Komplikasyonlar: Perforasyon, darlık, anal fissür, fistül, apse, anemi ve 

kanserdir. Ülseratif kolitte, belirli süreden sonra kanserleĢme riski artmaktadır. 
Bu nedenle, 8–10 yıldan daha uzun süredir ülseratif kolit hastalığı olan kiĢilere, 

yılda ya da iki yılda bir kolonoskopi yaptırmaları önerilmektedir. Bu, kolon 

tümörlerinden önce bağırsak yüzeyinde oluĢan öncü lezyonların saptanmasını, 
dolayısıyla kanser oluĢmadan kalın barsağın cerrahi olarak çıkarılmasını 

sağlamaktadır.  
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1.6.2. Crohn Hastalığı 
 

Ġnflamatuar bir bağırsak hastalığıdır. Ağızdan anüse kadar, sindirim sisteminin 
herhangi bir bölümünü tutabilir. Mukoza ve submukozayı tutan ülseratif kolitin aksine, 

Crohn hastalığında, lezyonun görüldüğü bağırsak duvarının tüm katmanları etkilenmiĢtir. 

Zaman zaman aktivasyon ve sindirim sistemi dıĢı bulgularla da ortaya çıkar. 

 
Etyolojisi tam olarak açıklanamamakla birlikte, heredite ve çevresel faktörler üzerinde 

durulmaktadır. Bakteriler, virüsler, stres ve immünitenin hastalığın geliĢiminde rol aldığı 

belirtilmektedir. 20- 30 yaĢ arasında görülme sıklığı artmaktadır. Hastalıklı bölgede 
ülserasyon, ödem, bağırsak duvarında kalınlaĢma, lümende darlık ve yapıĢıklık, abse, fistül 

ve nekroza neden olmaktadır. 

 
 Belirtileri: Ġshal, tutulan segmente göre melena ya da taze kanama, karın ağrısı, 

karında ĢiĢkinlik, kilo kaybı, dıĢkılama sırasında makatta ağrı, ateĢ. Hipokrom 

anemi, lökositoz, sedimantasyonda artıĢ bulguları mevcuttur. 

 Tanı: Baryumlu kolon grafisi, kolonoskopi ve biyopsi ile konur. 
 Tedavi: Medikal tedavide amaç hastalık aktivitesini baskılamak, 

komplikasyonları önlemek, remisyon süresini uzatmaktır. Antibiotikler ve 

antienflamatuar ilaçlar enfeksiyon tedavisinde etkilidir. Hastanın diyeti iyi 
düzenlenmelidir. Çiğ sebze ve meyve ile baharatlı yiyeceklere diyette yer 

verilmemeli, hastanın sıvı elektrolit dengesi sağlanmalıdır. Obstriksüyon, abse, 

fistül ve akut abondan kanama gibi komplikasyonlar geliĢtiğinde cerrahi giriĢim 
uygulanmaktadır. 

 Komplikasyonları: Obstrüksiyon, perforasyon, fistül ve kanamadır.  

 

1.6.3. Kalın Bağırsak Divertikülleri 
 

Kalın bağırsak duvarında küçük bir bölgenin dıĢa doğru balonlaĢmasıdır. 60 yaĢ ve 
üzerindeki insanların çoğunda görülebilir. Genellikle çok sayıda olur. En çok inen kolon ve 

sigmoid kolonda yerleĢir. Divertikül çoğu hastada belirti vermez ancak nadiren karın ağrısı, 

ĢiĢkinlik, kabızlık gibi yakınmalar olur. Divertikülit; divertiküllerin iltihaplanmasıdır ve en 

sık görülen Ģeklidir. AĢağıda ġekil 1.11 ve Resim 1.10’da divertiküller gösterilmektedir, 
dikkatlice inceleyiniz. 

 

  

ġekil 1.10: Divertikül Resim 1.10: Kolonoskopide divertikül görüntüsü 
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Divertikülitte belirtiler: Karnın sol alt kısmında ağrı, hassasiyettir. Ġshal, kabızlık ve 

kanama görülebilir. Divertiküllerin komplikasyonları; kanama, perforasyon, peritonit, 

abseleĢme ve fistüllerdir. 
 

 Tanı: Hasta öyküsü, fizik muayene, baryumlu kalın bağırsak filmi ve 

kolonoskopi ile konur. 

 Tedavi: Semptomatiktir. Diyet düzenlenmeli, lifli gıdalar tüketilmelidir. 
Divertikülit geliĢtiyse antibiotikler verilmelidir. Divertikül kanaması söz konusu 

ise, kolonoskopik olarak kanama durdurulur, eğer baĢarılı olunmazsa cerrahi 

tedavi tercih edilir.  
 

1.6.4. Kalın Bağırsak Tümörleri  
 
Ġyi ve kötü huylu olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 

 

1.6.4.1. Kalın Bağırsağın Ġyi Huylu Tümörleri 
 

Adenomalar(neoplastik epitelyal tümörler), non neoplastik epitelyal tümörler ve non 

epitelyal tümörler olmak üzere üç grupta incelenebilmektedir. AĢağıda Tablo 1.1’de kalın 
bağırsağın iyi huylu tümörleri gruplandırılmıĢtır, dikkatli bir Ģekilde okuyunuz. 

 

Adenomalar(Neoplastik 

Epitelyal Tümör) 

Non-Neoplastik Epitelyal 

tümörler 
Non-Epitelyal 

Tümörler 

 Tübüler Adenom 

 Tübülovillöz Adenom 

 Villöz Adenom 

 Hiperplastik Polip 
 Juvenil Polip 

 Peutz-Jeghers Polip 

 Ġnflamatuvar Polip 

 Mukozal Çıkıntı 

 Lipoma 
 Lenfoid Polip 

 Düz Adele Polip 

 Vasküler Tümör 

 Nörojenik Tümör 

Tablo 1.1: Kalın bağırsağın iyi huylu tümörleri 

 
Adenomalar, prekanser lezyonlar olarak kabul edilir ve kanserleĢmeleri polipin 

büyüklüğü ve histopatolojik özellikleriyle ilgilidir. Bu nedenle poliplerin cerrahi giriĢimle 

çıkarıltılmaları önerilmektedir. 

 

1.6.4.2. Kalın Bağırsağın Kötü Huylu Tümörleri 
 

Kalın bağırsak kanserlerinin büyük çoğunluğu adenokanserdir. Etyolojisi tam olarak 

bilinmemekle birlikte genetik, adenomatöz polipler, steroid hormonlar, inflamatuvar 

bağırsak hastalıkları, safra asitleri, diyet, vücut demir miktarı, sigara ve alkol tüketimi, mide 
ameliyatı geçirilmesi gibi durumların etken olduğu bilinmektedir. Kolon tümörleri lenfojen 

veya hematojen yolla yayılabilir. En sık yayılım karaciğeredir. 

 
 Tanı: Radyolojik tetkikler, endoskopik tetkikler; kolonoskopi ve biyopsi ile 

konur. 

 Tedavi: Proflaktik önlemler, diyet düzenlenmesi, endoskopik polipektomi, ilaç 

tedavisi ve cerrahidir. 
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1.6.5. Organik Olmayan Kalın Bağırsak Hastalıkları 
 

Organik olmayan kalın bağırsak hastalıklarından irritable bağırsak sendromu aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 

 

1.6.5.1. Ġrritable Bağırsak Sendromu 
 

Bağırsak alıĢkanlıklarının değiĢmesi, kramp Ģeklinde ağrı, gaz ve bağırsak seslerinin 

belirginleĢmesi ile karakterize, kronik, nonenfeksiyoz kalın bağırsak hastalığıdır. Kabızlık, 

diyare ya da her ikisinin bir arada görüldüğü periyodlar mevcuttur.  
 

Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte emosyonel stresin çok önemli bir etken 
olduğu bildirilmektedir.  

 

 Belirtileri: Karında gerginlik ve huzursuzluk hissi, bulantı, sık ve sulu 

dıĢkılama, abdominal kramplardır. Hasta diyare ve konstipasyon periodlarından 

Ģikâyet edebilir. Semptomlar bazı hastalarda hafif seyrederken, bazılarında 

ağırdır. Bu durum, hastaların sosyal hayatlarını etkileyebilir.  
 Tanı: Anamnez, iyi bir fizik muayene, laboratuvar testleri, radyolojik ve 

endoskopik tetkiklerle organik bir patoloji olmadığı ortaya konur. 

 Tedavi: ġikâyetlerin birçoğu diyetle, stres kontrol altına alınarak ve ilaç 
desteğiyle ortadan kaldırılabilmektedir. Bulantı ve kusmayı önlemek için 

antiemetikler, stresi önlemelek için sedatifler ve karındaki gerginlik ve 

krampları gidermek için antispazmodik ilaçlar kullanılabilir. Hastanın yeterli 
sıvı alması sağlanmalı, diyeti iyi düzenlenmelidir. Diyette genellikle irrite 

etmeyen, ishali tetiklemeyen gıdalar tercih edilmelidir. 
 

1.6.6. Apandisit 
 

Apendiks vermiformis, çekumun (kör bağırsak) solucan Ģeklinde, ortalama 8-10cm 

uzunluğundaki uzantısıdır. Appendiks vermiformisin iltihaplanması apandisit olarak 
tanımlanmaktadır. Yapısı bağırsağın yapısına benzer; dıĢta periton, ortada kas, içte mukoza 

yer alır. Mukoza lenfoid dokudan zengindir ve sık iltihaplanır. Her yaĢta görülmekle beraber, 

bebeklikte nadirdir, çocukluk döneminde gittikçe artarak yirmi yaĢ civarında görülme sıklığı 

en yüksek orana ulaĢır. Ağrı künttür, azalma ya da çoğalma gösterebilir. AĢağıda ġekil 
1.12’de çekumun solucan Ģeklindeki apendiks bölümü gösterilmektedir, dikkatlice 

inceleyiniz. 

 

ġekil 1.11: Apendiks 
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 Nedenleri: SertleĢmiĢ gaita, küçük kaygan çekirdek gibi yabancı maddeler, 

askaritler, organın kan dolaĢımında meydana gelen değiĢiklikler, çekum 

tümörleri ve komĢu lenf bezlerinin iltihaplarıdır. Akut apandisitte ana sorun; 

apendiks lümenindeki tıkanma sonucu, bu alanda sıvı birikmesi, iç basıncın 
artması, sıvı drenajının sağlanamaması, ödem ve enfeksiyondur. 

 

 Belirtiler 
 

 En önemli belirti baĢlangıçta epigastriumda, göbek çevresinde ve tüm 

karında hissedilen ağrıdır. Yaygın ağrı genellikle 4–6 saat sürer, 
sonrasında ağrı karnın sağ alt kadranında lokalize olur. Hasta hareket 

etmekten kaçınır, hareket ettiğinde, öksürdüğünde karnın sağ alt 

kadranında ağrı hisseder.  

 Bulantı ve kusma  

 ĠĢtahsızlık, ağrıdan birkaç saat ya da birkaç gün önce baĢlar. 

 Hasta rahat dıĢkı yapamaz, dıĢkı yapma ihtiyacını karĢılayamadığı için bu 

durum kabızlıkla karıĢtırılır.  

 Vücut ısısı yükselir; 38 
0
C civarındadır. 

 

 Tanı: Fizik muayene, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile konur. Fiziki 

muayenede, karın palpasyonu sırasında, karnın sağ alt kadranına(Mc. Burney 
noktası) kuvvetle bastırılan el birden kaldırıldığında, peritonun uyarılmasına 

bağlı olarak Ģiddetli ağrı duyulur. Buna Mc. Burney belirtisi denir ve bu bulgu, 

apandisit Ģüphesini güçlendirir. Mc Burney noktası apandisitte hassasiyet alınan 
noktadır.  

 

Resim 1.11: Mc Burney noktası 

 
Akut apandisitte kan tahlilinde lökositoz önemli bir bulgudur, ancak yaĢlılarda anlamlı 

bir yükselme gözlenmeyebilir. 

 
 Tedavi: Apandisit tanısı konan hastaya ağızdan hiçbir Ģey verilmemeli, 

analjezik yapılmamalıdır. Perforasyona neden olacağı için, sıcak uygulamadan 

kaçınılmalıdır. Akut apandisit, perfore apandisit ve abse yapmıĢ apandisitte 
kesin tedavi; cerrahidir. 
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Plastrone apandisit; akut apandisitte bazen ince bağırsaklar ve omentum apendiksi 

çevreler ve enfeksiyonun karın içine yayılmasını önler. Böylece apandisit organlardan izole 

saklanmıĢ olur. Muayenede bu durum karın sağ alt kadranında ele gelen kitle olarak fark 

edilir. Ultrason ve bilgisayarlı tomografi tanıyı koydurur. Hasta hastaneye yatırılır, hasta 
izlenir, antibiotik tedavisi baĢlanır. Bulgular gerilerse hasta taburcu edilir, 6–8 hafta sonra 

tekrar değerlendirilir ve ameliyata alınır. 

 
 Komplikasyonları: Perforasyon, peritonit, karın içi absedir. 

 

1.6.7. Ġleus 
 

Bağırsak içeriğinin herhangi bir nedenle proksimalden distale doğru akıĢının tamamen 

durması olarak tanımlanan ileus anestezi teknisyeninin sıklıkla karĢılaĢabileceği, çoğu zaman 
acil giriĢim gerektiren durumlardan biridir. Gaita çıkıĢı olmaksızın gaz çıkıĢının olduğu 

duruma ise subileus denilmektedir. 

 

Ġleuslar nedenlerine göre iki grupta incelenmekte olup bunlar; mekanik ve dinamik 
ileuslardır. 

 

1.6.7.1. Mekanik Ġleuslar 
 

Mekanik ileuslar organik lezyonlara bağlı olarak geliĢen ileuslardır. Bu tip ileusta 

pasajın distale doğru geçiĢini engelleyen bir patoloji (safra taĢı, tümör, brid) mevcuttur. Eğer 
hızlı tedavi edilmezlerse mekanik ileuslar ölüme yol açabilir. Mekanik ileus tipleri; 

 

 Basit obstrüksiyon: Bu tip ileusta mekanik tıkanıklık bağırsakların 
kanlanmasını bozmaz. Ġnce veya kalınbağırsağın mekanik tıkanması, tıkanma 

proksimalinde hava, gıda, gastrointestinal salgıları ve safradan oluĢan bir 

birikime neden olmaktadır. Bu birikim bağırsakların gerilmesine yol 
açmaktadır.  

 Strangulasyon: Bu obstrüksiyon tipinde etkilenen bağırsak segmentinin kan 

dolaĢımı önemli derecede etkilenmiĢtir.  

 Kapalı loop tipi obstrüksiyon: Bağırsak iki uçtan tıkanmıĢtır. Hem proksimale 
hem de distale doğru gaz ve sıvı hareketi kısıtlanmıĢtır. 

 Ġnvajinasyon: Bir bağırsak seğmentinin, kendi mezenteri ile birlikte, distaldeki 

bağırsak içine girmesi olarak tanımlanır. Daha çok ileumun sağ kolon içine 
girmesi Ģeklindedir. Ġnvajinasyona uğrayan bağırsak seğmentinde venöz dönüĢ 

bozulur. Ödem ve distansiyon geliĢir. Ġnvajinasyon çoğunlukla bebeklerle 

görülür.  

 Perforan obstrüksiyon: AĢırı distansiyon nedeniyle, tıkanmanın 
proksimalindeki bağırsak segmenti perforasyona uğrar. Kolon tıkanmaları 

sonucu perforasyon en sık çekumda görülür. 
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Resim 1.13: Ġleus 

 

 Mekanik ileus nedenleri: Mekonyum, invajinasyon, parazitler, safra 

taĢları, gaita taĢları, atrezi, stenoz, anal malformasyonlar, rejional enterit, 
divertikülit, akut apendisit, kronik ülseratif kolit, postoperatif dönemde 

meydana gelen yapıĢıklıklar ve bandlar, herniler, ekstrensik kitlelerdir. 

 
Ġntestinal obstrüksiyonlarda tıkanma proksimalinde, biriken sıvı ve gaz miktarı 

arttıkça, bağırsak lümeninde ödem olur, dolaĢım bozulur. Olay devam ettikçe kan akımının 

bozulması, bağırsak duvarında iskemiye yol açar.  
 

 Mekanik ileusta en önemli sorun: Bağırsak lümeninde sıvı birikmesi 

sonucu oluĢan sıvı-elektrolit kaybı ve hipovolemidir. Kusmalar da sıvı ve 

elektrolit kaybına neden olmaktadır. 

 

1.6.7.2. Dinamik Ġleuslar 
 

Ġlgili organın motor sinir fonksiyonlarının çeĢitli nedenlerle bozulması ile oluĢan 
ileuslardır. Paralitik ve spazmotik ileuslar bu tiptir. 

 

Paralitik ileus: Gerçek bir nedene dayalı olmayan, bağırsak hareketlerinin durduğu, 
bağırsak lümeninin gittikçe geniĢlediği ileus tipidir. Bağırsakta paralizi söz konusudur. 

 

Paralitik ileus nedenleri; peritonit, retroperitoneal abse, hemoraji, omurga kırıkları, 
sepsis, geniĢ yanıklar, travmalar, adrenerjik hiperaktivite, hipokalemi, hiponatremi, 

geçirilmiĢ karın içi ameliyatları, herniler, safra taĢları, crohn hastalığı, yutulmuĢ yabancı 

cisimler, kronik kabızlık, kalın bağırsağın divertiküler hastalığıdır. 

 
Paralitik ileus daha çok karın ameliyatlarından sonra ortaya çıkar. 2–3 gün içinde 

düzelir. 

 
Spazmodik ileus: Ġnce ya da kalın bağırsağın herhangi bir bölümünün Ģiddetli ve 

uzun süreli kasılmasıdır. Bağırsağın iyi ve kötü huylu tümörleri, peritonit, hematom ve çeĢitli 

nedenlere bağlı bağırsak paralizileri, idrar yollarındaki taĢ ve tümörler, zehirlenmeler ve sıvı 
elektrolit bozuklukları nedenleri arasındadır. 
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Ġleuslarda genel belirtiler:  

 

 ġiddeti ve yeri değiĢen ağrı (Ağrı kramp Ģeklinde olup, proksimal 

obstriksiyonda 3–5 dakikada, distal obstriksiyonda 5–10 dakikada bir ortaya 
çıkar ve ağrı proksimal tıkanıklıklarda daha çok epigastrium bölgede hissedilir. 

BaĢlangıç anidir. Strangüle ileusta ağrı Ģiddetli iken, paralitik ileusta azdır.) 

Ağrının özelliği; ağrılı ve ağrısız dönemler Ģeklinde bir periyod izlemesidir. 
Ağrı aralıkları zaman içinde sıklaĢır, Ģiddetini kaybeder, ancak sürekli bir hal 

alır. Ağrının nedeni; bağırsak duvarının gerilmesi ve sinirlerdeki sıkıĢmadır.  

 Kusma: Ağrıyı takiben baĢlar. Kusmukta önce gıda artıkları, sonra safra, daha 

sonraki dönemde ise bağırsak muhtevası bulunur. 
 Gaz ve gaitanın çıkarılamaması 

 Meteorizm: Karnın gaz nedeniyle ĢiĢmesidir. ġiĢlik önceleri lokaldir ancak 

zamanla tüm batında yaygın Ģekilde hissedilir. ġiĢliğin gittikçe artması ve 
volvulusta olduğu gibi asimetrik olması ileusu düĢündürmelidir.  

 Dinamik ileuslarda bağırsak sesi alınmazken, mekanik tıkanmalarda ritmik 

olarak bağırsak sesi ve metalik çınlamalar duyulur.  
 Ġleus ne kadar aĢağıda ise genel durum o kadar geç bozulur. Hastanın yüzü 

solgun, çökük, yüzü endiĢeli, nabzı taĢikardik, ateĢ normal ya da normalden 

biraz yüksektir. 

 Sıvı elektrolit dengesi bozulur, dehidratasyon geliĢirse taĢikardi, arteriyal kan 
basıncında düĢme, dispne ve taĢipne gibi Ģok belirtileri gözlenir.  

 

Ġleus sıvı-elektrolit dengesinin bozulmasına neden olan bir tablodur. Bu nedenle ileus 
tablosuyla gelen hastanın Na, K, üre, kreatinin değerleri izlenmelidir. Hastada su kaybına 

bağlı oligüri, azotemi ve hemokonsantrasyon mevcuttur. Uygulanan tedavinin etkinlik 

derecesinin belirlenmesi ve doku iskemisinin erken dönemde saptanması için hematokrit, 

lökosit ve serum elektrolitleri belirli aralıklarla ölçülmelidir. 
 

 Tanı: Fizik muayene, baryumlu enema batın grafisi, üst sindirim sistemi ve ince 

bağırsak grafileri, serum elektrolitleri, tam kan ve idrar tahlili, sigmoidoskopi, 
batın bilgisayarlı tomografisi, enteroclysis (burun veya ağız yoluyla mideden 

bağırsağa geçen tüp içine kontrast maddenin verilmesiyle ince bağırsakların 

görüntülenmesi yöntemi)ile konur. 
 Tedavi: Ġntestinal obstrüksiyonlarda tedavi genellikle cerrahidir. Ameliyat 

öncesi tüm hastalara proflaktik olarak antibiyotik baĢlanmalıdır. Ġleuslu hastaya 

öncelikle nazogastrik sonda uygulanmalı, intestinal aspirasyon sağlanmalıdır. 

Nazogastrik sonda hem batındaki gerginliği azaltır hem de operasyon süresince 
mide-bağırsak içeriğinin akciğerlere aspirasyonunu önler. 

 

1.6.8. Akut Batın 
 

Akut batın; travmaya bağlı olmaksızın ani baĢlayan ve cerrahi giriĢim gerektiren, en 

önemli bulgusunun karın ağrısı olduğu batın patolojileridir. 
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Diyafragma ile pelvis arasında, batın boĢluğu içinde birçok organ bulunmaktadır ve bu 

organlardaki lezyonların peritona yapmıĢ olduğu iritasyon ve inflamasyon akut batın 

tablosuna neden olmaktadır. AĢağıda ġekil 1.14’te, batında yer alan organlar ve 

lokalizasyonları gösterilmektedir. Ağrının hangi organdan kaynaklandığını anlamak için 
lokalizasyonun bilinmesi çok önemlidir, aĢağıdaki Ģekli dikkatlice inceleyiniz. 

 

ġekil 1.12: Batın kadranları  

 
Akut batın, anestezi teknisyeninin sıklıkla karĢılaĢabileceği acil olgulardan biridir ve 

hayatı tehdit eden, acil cerrahi müdahale gerektiren vakaların baĢında gelmektedir. Acil 

servislere müracaat eden hastaların yaklaĢık % 5’i gerçek anlamda akut karın ağrısı 

çekmektedir. Akut batın tanısı geciktirilen olgularda mortalite oranı artmaktadır. Tanı ve 
tedavinin geciktirildiği durumlarda, klinik tablo ağırlaĢmakta, hem tedavi süresi uzamakta 

hem de komplikasyon riski artmaktadır. Bu nedenle akut batın tablosu oluĢturabilecek 

etkenler, belirtiler, tanı ve tedavi yöntemleri çok iyi bilinmelidir. Bilinmesi gereken bir baĢka 
önemli nokta ise, karın ağrısı Ģikâyeti ile baĢvuran hastaya, tanı konuluncaya kadar analjezik 

verilmemesidir. 

 
En önemli bulgusu karın ağrısı olan akut batın tablosunda, karın ağrısının 

lokalizasyonu, Ģekli, yayılması ve Ģiddeti gibi özellikleri çok önemlidir. Gastrointestinal 

sistem, üriner sistem, safra kesesi ve yolları, salpinks gibi içi boĢ organların ağrıları kolik 

tarzında olup bu ağrılar geçici, zaman zaman Ģiddetlenen ve aralıklarla rahatlama periyodları 
olan ağrılardır. Mide duodenum perforasyonlarında, akut apandisit rüptüründe ve akut 

pankreatitte ise stabil yani devamlı keskin bir ağrı vardır. 
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Karın ağrısı yapan baĢlıca hastalık ve durumlar Ģunlardır; 

 

 Ġçi boĢ organların perforasyonu; mide, duodenum, safra kesesi perforasyonları, 

over kist rüptürü, ince ve kalın bağırsak rüptürü 
 Ġçi boĢ organlarla ilgili enfeksiyonlar; apandisit, kolesistit, gastroenterit, kolitler  

vb. 

 Periton içine kanama yapan olgular; karaciğer, dalak rüptürü, dıĢ gebelik vb. 
 Obstriksiyonlar; bağırsak tümörleri, herni, invaginasyon, safra yolları 

obstriksiyonu vb. 

 Böbrek taĢları, üreter taĢı 

 

Akut batın belirtileri: 

 

 Ağrı, hastayı hekime yönelten en önemli belirtidir. Ağrının özellikleri tanı 
konulmasında çok değerli ipuçları verir. Ağrı tüm batında yaygın Ģekilde 

olabildiği gibi, batında bir kadrana da lokalize olabilir. Ağrı yansıyabilir. Çok 

Ģiddetli ve sürekli ya da periyodlar hâlinde olabilir. Ağrı inflamatuvar tipte 
olduğu gibi sürekli de olabilir, akut karın patolojilerinde % 80 bu tipte ağrı 

vardır, akut apandisit, akut kolesistitte olduğu gibi. Ağrı kolik tarzda olabilir, içi 

boĢ organlarda görülen ağrı buna örnektir. Mekanik bağırsak obstriksiyonu, 

böbrek koliği gibi. Ağrı iskemik tarzda olabilir ki en Ģiddetli ağrı tipidir, ani ve 
Ģiddetli baĢlar.  

 Batında lokalize ve yayılan hassasiyet, batında tahta sertliği görüntüsü, hareket 

kısıtlılığı gözlenebilir. 
 Bulantı kusma, akut batın ağrısına genellikle bulantı ve kusma yakınmaları eĢlik 

eder. Kusmuğun içeriği ve sıklığı önemlidir. Pilor stenozuna bağlı kusmalarda 

kusmuk materyalinde safra bulunabilir. Kusmukta bağırsak muhtevası varlığı 

bağırsakta bir obstriksiyonu düĢündürmelidir. Obstrüksiyon olmadan ağrının 
Ģiddeti ve peritonun irritasyonuna bağlı olarak da kusma oluĢabilir. 

 ĠĢtahsızlık 

 Solunumsal Ģikayetler: Yüzeyel ve hızlı solunum 
 TaĢikardi, hipotansiyon 

 AteĢ 

 Diyare, bol miktarda sulu diyare gastroenterit, kanlı diyare ülseratif kolit, kanlı 
mukuslu diyare basilli veya amipli dizanteride olur. 

 Kabızlık yanı sıra abdominal distansiyon ve tekrarlayan kusma ve ağrı intestinal 

obstrüksiyonu düĢündürmelidir. 

 
Akut batın tablosunda, tanı konulmasını sağlayan ve en önemli bulgu olan ağrının 

niteliği, Ģiddeti önemlidir. AĢağıda Tablo 1.2’de ağrının Ģiddeti ile hastalıklar arasındaki 

iliĢki gösterilmektedir, dikkatlice okuyunuz. 
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Ani BaĢlayan Ağrı Zamanla Artan Ağrı Ġntermittent Ağrı 

Perforasyon 

Volvulus 

Renal Kolik 
Biliyer Kolik 

Mezanter Arter Oklüzyonu 

Aort Anevrizma Rüptürü 
DıĢ Gebelik Rüptürü 

Over Torsiyonu 

Over Kist Rüptürü 
Miyokard Ġnfarktüsü 

Porfiria 

Apandisit 

Divertikülit 

Kolesistit 
Ġntestinal Obstrüksiyon 

Endometriazis 

Gastroenterit 
Pankreatit 

Salpenjit 

Pyelonefrit 
Pnömoni 

Hepatit 

Peptik Ülser 

Crohn Hastalığı 

Kronik Pankreatit 
Endometriozis 

Kolelitiazis 

Tablo 1.2: Akut batın tablosunda ağrı özelliklerine göre hastalıklar 

 

 Tanı: Anamnez, fizik muayene, laboratuvar testleri, tam idrar tahlili, gaitanın 
incelenmesi( gizli kan), ayakta ve yatarak direk batın grafisi, ultrason ve 

bilgisayarlı tomografi, endoskopi, parasentez, ERCP gibi birçok yöntem tanı 

konmasında kullanılabilmektedir. Kan sayımı, kan grubu, kan Ģekeri, 
elektrolitler, kan gazları, kanama pıhtılaĢma zamanı, karaciğer fonksiyon 

testleri, üre, kreatinin düzeyleri belirlenmeli gerektiğinde amilaz ve lipaz 

enzimlerine de bakılmalıdır. Özellikle lökositlerin sayısındaki artıĢ önemli 

ipuçları verir. 12 000- 13 000/ml üzerindeki lökosit inflamasyonu gösterir. 
20.000–25.000/ml civarındaki lökosit ise mezenter iskemisini gösterir.  

 Tedavi: Nedene yönelik olup cerrahi endikasyon söz konusu ise en uygun 
zamanda operasyon gerçekleĢtirilmelidir. Akut batın tablosuyla baĢvuran hasta 

iyi bir fiziki muayeneden geçirilmeli, dikkatli bir Ģekilde anemnez alınmalı, 

ipuçları iyi değerlendirilmelidir. Kesin tanı konuluncaya kadar hastaya herhangi 
iĢlem yapılmamalıdır. Bu tür hastalarda tanı tam olarak konulmadan lavman 

yapılmamalı, antibiyotik, antiinflamatuar veya analjezik verilmemelidir.  

 

1.7.Karaciğer Hastalıkları 
 

Bu bölümde sizlere viral hepatitler, siroz, kist hidatik ve karaciğer tümörleri 

anlatılacaktır. 

 

1.7.1.Viral Hepatitler 
 
Karaciğerin viruslara bağlı olarak ortaya çıkan inflamasyonudur. Sık görülen ve 

toplum sağlığını tehdit eden hepatitin üç tipi; hepatit A, B ve non A non B’dir. Bu üç tip 

arasındaki temel fark; kuluçka süresi, bulaĢma Ģekli, Ģiddet ve kronikleĢme yönündendir.  
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1.7.1.1. Hepatit A 
 

Etkeni: Hepatit A virüsüdür (HAV). Kuluçka süresi 15–45 gündür. Hastalık ortalama 
4–6 hafta sürer. Hastalık fekal- oral yolla bulaĢır. Esas kaynak A virüsü ile kontamine olmuĢ, 

kirlenmiĢ su ve gıdaların vücuda girmesidir. Ġyi yıkanmamıĢ ya da kirli sularla yıkanmıĢ 

sebze ve meyveler, su, iyi yıkanmamıĢ ellerle hazırlanan yiyecekler bulaĢmaya neden 

olmaktadır. 
 

Hepatit A, en fazla yaz sonu ve sonbaharda görülür. Daha çok çocuklarda ve genç 

nüfusta, ekonomik düzeyi düĢük, kalabalık ve toplu yaĢanılan yerlerde görülür. 50 yaĢ 
üzerindeki insanların çoğunda bağıĢıklık geliĢmiĢtir. TaĢıyıcılık söz konusu değildir. 

 

 Belirtileri: Preikterik dönemde baĢ ağrısı, baĢ dönmesi, ateĢ, iĢtahsızlık, 
bulantı, kusma, yorgunluk, halsizlik, artralji, sağ üst kadranda ağrı, 

hassasiyettir. Ġkterik dönemde ateĢ, sklera ve ciltte sarılık, koyu sarı idrar, 

akolik dıĢkı, hepatomegali ve ciltte kızarıklık görülür. Her hastada sarılığın 

görülmediği unutulmamalıdır. 

 Tanı: Karaciğer fonksiyon testlerine (SGOT, SGPT, gamma GT) bakılır. Kesin 

teĢhis A,B,C virüslerinin ve antikorlarının serolojik ve immünolojik 
incelenmesi ile konur. 

 Tedavi: Akut viral hepatitlerin tedavisinde virüsün A,B,C olmasının önemi 
yoktur. Genel yaklaĢım; yatak istirahati ile akut dönemde hastanın aktivitesini 

azaltmaktır. Akut dönemde bulantı ve kusma varsa, yeterli gıda ve sıvı alımını 

sağlamak için, paranteral yol açılmalı ve %5-10’luk Dekstroz verilmelidir. 

Kusmanın fazla olduğu hastalarda elektrolit dengesi bozulabilir, uygun 
mayilerle açık karĢılanmalıdır.  

 

1.7.1.2. Hepatit B 
 

Hepatit B, karaciğerin akut viral bir hastalığıdır. Vücuda alınan virüs öncelikle kana 

geçer, kan yoluyla karaciğere gelir ve organı infekte eder. Ülkemizde nüfusun ortalama %5-
10’unun hepatit B virüsü taĢıdığı bilinmektedir. Etken: Hepatit B (HBV) virüsüdür. Kuluçka 

süresi 15–180 gündür. Hastalık infekte kan ( kan yoluyla) infekte sperm ( seksüel yoldan)ve 

infekte vajinal sıvılarla (seksüel yoldan) bulaĢır. Ter ve gözyaĢında da hepatit B virüsünün 
bulunduğu bilinmektedir. BulaĢmada kan transfüzyonlarının, enjektörlerin önemi büyüktür. 

 

 Belirtileri: Hepatit A’ya benzer. ĠĢtahsızlık, 3–5 gün devam eden hafif 
ateĢ(37,5-38

o
C), eklem ağrıları, karnın sağ üst bölgesinde hassasiyet ve elle 

bastırmakla ağrı, grip ya da soğuk algınlığına benzer belirtilerdir. Deride ürtiker 

benzeri döküntüler ve migren benzeri ağrı olabilir. B tipi akut viral hepatitlerin 

%40’ında sarılık görülür. 
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Virüs (HBsAg) kuluçka dönemi ile 2–6 ay hasta kanında bulunur. Hastaların 

%90’nında bu süre sonunda kandan kaybolurken %10’unda ömür boyu, kanda görülmeye 

devam eder ve hastalık kronikleĢir. Hepatit B, hepatit A’dan daha ağır seyreder. Hepatit B 

virüs taĢıyıcılığı %7–8 oranındadır ve erkeklerde kadınların üç katıdır. Ġleriki dönemlerde e 
primer karaciğer kanserine neden olabildiği için taĢıyıcıların iyi takip edilmesi gerekir. 

TaĢıyıcıların yılda bir kez kanda SGOT, SGPT, GGT, alkali fosfataz, total protein, albumin, 

PT, Alfa1 fetoprotein düzeylerine bakılmalı, karaciğerin ultrasonografik incelemesi 
yapılmalıdır.  

 

Hepatit B enfeksiyonu geçirmiĢ hastanın kanında Anti-HBs(B antikoru) oluĢur. 

Hepatit B aĢısı yapılmıĢ kiĢilerin kanında da Anti-HBs belirli düzeydedir.  
 

 Tanı: Serolojik ve immünolojik incelenme ile konur. 

 Tedavi: Semptomatiktir. Ġstirahat önerilir. Proteinden düĢük, ancak yüksek 
kalorili bir diyet programı uygulanır. Sıvı dengesi sağlanmalıdır. Alkollü 

içecekler kullanılmamalıdır.  

 
Profilaksi (korunma): Aktif ve pasif olmak üzere iki türlüdür.  

 

 Hepatit B aĢısı, Sağlık Bakanlığı aĢılama takviminde yer almakta olup ücretsiz 

olarak, üç doz Ģeklinde uygulanmaktadır.  
 Risk grubunda yer alan kiĢilere, B virüsü ile bulaĢmadan önce hem pasif hem de 

aktif aĢılama birlikte yapılır. Yani Anti-HBs içeren hiper immun 

globulin(HBIG) yapılır, aĢı ile de aktif korunma birlikte uygulanır. 
 B virüsü içeren kana akut maruziyet durumunda; hepatit B immünglobulini 

(insan) uygulaması, biri maruziyetten hemen sonra, diğeri 1 ay sonra olacak 

Ģekilde Hepatit B’yi engellemede %75’lik bir baĢarı sağladığı bildirilmiĢtir. 

 HBsAg pozitif bir annenin çocuğunun perinatal maruziyetinde, doğumdan 
hemen sonra en geç 24 saat içinde HBIG (insan) uygulanması ve Hepatit B seri 

aĢılarından oluĢan bir tedavi rejimi HBV taĢıyıcı statüsünden %85-%90’lık bir 

koruma sağlamaktadır. 
 Dünya Sağlık Örgütü(WHO) hepatit B enfeksiyonundan korunmada aĢının 

önemini vurgulamaktadır. WHO’ne göre, hepatit B’den korunmak için 

yenidoğan çocuklar, okul öncesi ve okul çağı çocukları ile yüksek risk grubunu 
oluĢturan doktorlar, hemĢireler, diĢ hekimleri, anestezi ve diĢ teknisyenleri, 

hemofili gibi sık kan transfüzyonu yapılan hastalar, diyaliz hastaları, otoimmün 

hastalıkları olan kiĢiler aĢılanmalıdır.  

 
Koruyucu Önlemler: Donörlerde HBsAg araĢtırılması, kan ve kan ürünlerinin 

Hepatit B yönünden tetkikleri tamamlandıktan sonra kullanılması, parenteral ilaç 

uygulamasında tek kullanımlık malzemeler kullanılması ve malzemelerin özel tıbbi atık 
kutularında saklanması, sağlık çalıĢanlarının koruyucu önlemleri titizlikle almaları, teĢhis 

edilmiĢ vakalarda kan ve vücut sekresyonlarına karĢı uygun önlemlerin alınması Ģeklinde 

sıralanabilir. 
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1.7.1.3. Hepatit C 
 

Hepatit C virüsü (HCV) parenteral yolla geçen non A, non B hepatitlerin birincil 
etiyolojik ajanı ve bütün dünyada akut ve kronik hepatitlerin esas nedenlerinden biridir. 

 

KronikleĢme gösteren hepatit C’de kronikleĢmeyi artıran etmenler ise erkek ve 40 yaĢ 

üstündeki hastalar, akut dönemde SGPT enzimi yüksek olan hastalar, fazla miktarda kan 
transfüzyonu yapılan hastalardır. Siroz ve daha az olarak karaciğer kanserine dönüĢüm riski 

mevcuttur. Hepatit C’de ömür boyu taĢıyıcılık söz konusudur. 

 
Etken: Hepatit C virüsüdür. Kuluçka süresi 14–150 gündür. BulaĢma kan yoluyla olup 

HCV doku transplantasyonu, enjeksiyon yoluyla uyuĢturucu kullanımı, enfekte bireylerle 

cinsel temas, perinatal ve perkutan yolla bulaĢma, kontamine aletlerin kullanımı sonucudur. 
 

 Belirtileri: Klinik seyir daha az belirgindir. Hastaların %25’inde klasik sarılık 

görülebilir. Sarılıktan önceki prodramal dönemde ateĢ, bulantı, kusma, karın 

ağrısı, Ģikâyetleri yanında halsizlik baĢlar. Sarılık belirginleĢtikten sonra 
karaciğer büyür.  

 Tanı: Serolojik ve immunolojik inceleme ile konur. 

 Tedavi: Semptomatik ve destekleyicidir. Destekleyici tedavinin yanı sıra hasta 
kronikleĢme açısında takibe alınır. Yapılan çalıĢmalarda akut dönemde 

yakalanan ve 6 ay boyunca interferon tedavisine alınan hastaların % 98’inde 

hastalığın kandan tamamen kaybolduğu ve karaciğer enzimlerinin normale 
döndüğü saptanmıĢtır. Hastalık geç teĢhis edildiğinde veya ileri formlara 

ulaĢtığında tedavi Ģansı azalmaktadır. Çünkü karaciğerde ve özellikle fibrin 

dokusunda meydana gelen hasarın geri dönüĢü yoktur. 

 

1.7.2. Siroz 
 
Karaciğer yapısının yaygın olarak hepatoselüler nekroz, rejenerasyon, nodüler oluĢum 

ve fibroz doku ile bozularak değiĢmesi sonucu meydana gelen progresif bir hastalıktır. 

 

Karaciğer sirozu, dünyanın pekçok bölgesinde ve ülkemizde en önemli ölüm 
nedenlerinden biridir. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da neden çoğunlukla alkol iken, 

dünyanın diğer birçok bölgesinde ve ülkemizde neden çoğu zaman viral hepatitlerdir. 

Genellikle erkeklerde 40–50 yaĢları arasında daha sık görülmektedir. 
 

Karaciğer sirozuna neden olan birçok etken vardır. Bunlar; akut viral hepatitler, alkol, 

kolestaz, hepatik konjesyon, genetik ve metabolik hastalıklar, toksik maddeler ve ilaçlardır 

(metotreksat, isoniazid, halotan, alfa metil dopa).AĢağıdaki Resim 1.14 ve 1.15’te normal ve 
sirozlu hasta karaciğerleri gösterilmektedir, dikkatlice inceleyiniz. 
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            Resim 1.14: Normal karaciğer                   Resim 1.15: Sirozlu karaciğer 

 

 Belirtileri: Erken dönemde spesifik belirti göstermez. Halsizlik, çabuk 

yorulma, sindirim zorluğu, diyare ya da konstipasyon, iĢtahsızlık, kilo kaybı, 
geç döneminde batında sağ üst kadranda ağrı, kanama eğilimi, kıllanmada 

azalma, menstüral bozukluklar vaya impotans, sarılık, karında asit birikmesi, 

periferik ödem, yüzeyel abdominal ven grniĢlemeleri, splenomegali, hemoroid, 
palmar eritem, jinekomasti, Ģuur bozuklukları, anemi, lökopeni, trombositopeni 

ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma ile karakterizedir. Sirozlu hasta 

zayıftır ve bacaklarda daha belirgin olan bu zayıflık, asit varsa karındaki ĢiĢlik 
nedeniyle daha da dikkat çeker. 

 

Resim 1.16: Batında asit birikimi mevcut sirozlu bir hasta 

 

Cilt toprak renginde, normalden daha koyu, gri kahverengimsidir. Bazen sarılık 
geliĢebilir. Gözler daima sarıdır, yanaklar ve burun, alkoliklerdeki gibi kızarıktır ve parlak 

kırmızı renkte noktalar gözlenir. Bu görüntü avuçlarda ve tabanlarda da vardır. Tipik 

olmamakla birlikte sık rastlanan bir belirti de yüz, boyun, sırt, göğüs ve kollarda görülen ince 

damar oluĢumlarıdır. 
 

 Tanı: En güvenilir yöntemler; laparoskopi ve karaciğer biyopsisidir. 

 Komplikasyonları: Özefagus varis kanaması, hepatik koma, hepatorenal 
sendrom, spontan bakteriyal peritonittir. 
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Siroz tedavisi prensipleri; 

 

 Etiyolojik faktörlerin ortadan kaldırılması ve tedavisi 

 Yatak istirahati ve diyet 
 Araya giren enfeksiyonların tedavisi 

 Sirotik değiĢikliklerin ve yeni enfeksiyonların immunosupressif ve 

kortikosteroidlerle durdurulması 
 Portal hipertansiyon ve komplikasyonların tedavisi 

 

1.7.3. Karaciğer Kist Hidatiği 
 

Hipokrat’tan beri bilinen kist hidatik dünyanın birçok ülkesinde sık görülen bir 

hastalıktır. Ülkemizde de oldukça yaygındır. Kist hidatik karaciğerde iki farklı parazit 
tarafından oluĢabilir. Bunlar; Echinococcus granulosus ve Echinococcus alveolaristir. 

Echinococcus granulosus vücutta birçok organa yerleĢirse de en çok karaciğeri tutar. 

 

Etken, çoğunlukla köpek sindirim sisteminde yerleĢir. Esas konak köpek ve diğer 
yırtıcılar, ara konak ise, insan ve otyiyenlerdir. Echinococcus, köpeklerde hastalık yapmaz, 

çünkü yumurtası, onların sindirim sisteminde parçalanamaz. Parazit, yumurta içinde dıĢkı ile 

atılır. Köpek dıĢkısı ile bulaĢmıĢ otların hayvanlar tarafından yenmesi veya hava yolu ile 
insana bulaĢması sonucu Echinococcus yumurtaları, gastrointestinal sisteme geçer ve burada 

parçalanır. 

 
Ġnsan, etkeni iyi yıkanmamıĢ çiğ sebze, meyve, salata ve sular veya yumurtalarla 

bulaĢmıĢ köpek tüylerini ağız yoluyla alır. Sindirim sistemine alınan yumurtaların kabuğu 

sindirim enzimlerince parçalanır ve yumurtalar serbest kalır. Serbest hâle geçen parazit, 

portal sistem aracılığıyla karaciğere ulaĢır. Bununla birlikte kist hidatik, ancak %70–80 
oranında karaciğerde görülür. Eğer parazit karaciğerden geçerse, genellikle akciğer kapiller 

sisteminde takılır. Yani hastalığın %10-15’i akciğerlerde görülmektedir.  

 
 Belirtiler: Kist hidatik çoğunlukla asemptomatik seyreder. Parazit alındıktan 

yıllar sonra karaciğer içinde yavaĢ yavaĢ büyüyen kist, hepatomegali ve bazen 

künt bir ağrı yapar. Yağlı ve etli gıdalara isteksizlik ve ürtiker görülür. 

Hepatomegalinin neden olduğu bası sonucu sarılık, mide ve akciğer ile ilgili 
yakınmalar ile dispne ve taĢipne gözlenir. 

 Tanı: Kazoni testi, Weinberg testi, Elisa testi, düz karın grafisi tanı 

konulmasında yüksek oranlarda yardımcıdır. Karaciğer sintigrafisi ve 

ultrasonografi ile kesin tanı konulmaktadır. 

 Komplikasyonlar 
 

 Perforasyon: Karaciğer içindeki kist, darbeler veya egzersiz nedeniyle 

perfore olabilir. Kist içindeki antijenik proteinler vücuda yayılıp 

anaflaktik Ģoka neden olur. ġok ortaya çıkmaz ve hasta yaĢarsa, karın 
içinde yaygın kistik yapılar oluĢabilir. 

 Akciğere fistülizasyon: KomĢuluk nedeniyle kist akciğere açılıp plevral 

effüzyon ve bronkobilier fistüle neden olabilir. 
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 Obstrüktif sarılık: En sık görülen komplikasyon olup safra yollarına bası 

veya kistin safra yollarına açılması sonucu ortaya çıkar. 

 Abse formasyonu: Mikroorganizmaların, kistin safra yollarına açılması 

sonucu, asendan yolla veya direkt kanla desendan yolla gelip invazyonu 

nedeniyle ortaya çıkar. Abse oluĢtuktan sonra parazit yaĢayamaz ve kist 

hidatik ortadan kalkar. Olay artık karaciğer absesidir ve abse tedavisi 
uygulanır. 

 Ġntravasküler perforasyon: ġoka neden olur, ancak nadir görülür. 

 

 Tedavi: Kist hidatikte asıl tedavisi cerrahidir. Medikal tedavide amaç; cerrahi 
giriĢim öncesi, en az 20 gün devam etmesi önerilen ve parazitlerin 

öldürülmesini sağlayan ilaçların kullanımasıdır.  

 

1.7.4. Karaciğer Tümörleri 
 

Karaciğer tümörleri selim ve habis tümörler olmak üzere iki grupta incelenir. 
 

1.7.4.1. Karaciğerin Selim Tümörleri 
 
Adenoma, kolanjioma, bilier kistadenoma, hemanjiom ve mezenĢimal hamartomadır. 

Hemanjiomlar karaciğerin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. Toplumun yaklaĢık 

%7’sinde görülür. 
 

 Tanı: Ultrasonografi ile kolaylıkla konabilir.  

 Tedavi: Küçük tümörler tedavi gerektirmez, ancak 5 cm’den büyük ve klinik 

belirti veren kitleler cerrahi olarak çıkartılabilir. 
 

1.7.4.2. Karaciğerin Malign Tümörleri 
 

Karaciğer malign tümörleri primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Karaciğerin en sık 

görülen tümörleri sekonder (metastatik) tümörleridir. Karaciğerin büyüklüğü, histolojik 

yapısı, ikili damar sistemi ile beslenmesine bağlı olarak metastazların büyük çoğunluğu bu 
organda olmaktadır. Metastatik karaciğer tümörleri, genellikle multibl odaklar hâlinde 

karaciğeri tutar. Primer tümörler içinde en sık görüleni ise, hepatosit hücrelerinden köken 

alan hepatosellüler kanserdir. Ayrıca safra kanalları epitelinden köken alan 
kolanjiokarsinomlarda sık görülür. 

 

Ġleri yaĢlarda ve kadınlara oranla erkeklerde görülme sıklığı daha fazladır. Siroz, viral 
hepatitler, alkol kullanımının yaygınlığı, kimyasal karsinojenler, steroidler ve metabolik 

hastalıklar etiyolojisinde rol alan etmenlerdir. 

 

 Belirtiler 
 

 Karnın sağ üst kadranında ağrı 

 Hepatomegali 

 Kilo kaybı 
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 Akut batın (periton içine hemorajiye bağlı) tablosu 

 Nadiren obstrüktif sarılık, diyare, paraneoplastik bulgular, hastada 

halsizlik, abdominal ĢiĢkinlik, kilo kaybı, anoreksiya, gaz Ģikâyetleri ve 

kabızlık gibi nonspesifik gastrointestinal sistem belirtileri olabilir. 

 

Prognozu genellikle kötüdür. Hastalığın evresi ve tümörün büyüme hızı ile yakından 
iliĢkilidir.  

 

 Tedavi: Cerrahidir. Tümörün cerrahi rezeksiyonu tek tedavi alternatifidir. 
Genel bir kural olarak cerrahi rezeksiyon 5 cm’den daha küçük tümörlere 

yapılmalıdır.  
 

 Karaciğer transplantasyonu 

 Transarteriyel kemoembolizasyon 

 Ġmmünoterapi 

 Lipiodol 

 Perkütan alkol enjeksiyonu (5 cm’den küçük tümörlerde uygulanabilir.)  

 Radyofrekans ablasyonu gibi tedavi protokolleri uygulanabilir. 

 

1.8. Safra Kesesi Hastalıkları 
 

Bu bölümde safra kesesinin iltihabi hastalıkları, kolelithiazis ve tümörler 
anlatılacaktır. “Anatomi” ve “Fizyoloji” derslerinizden, “Sindirim sistemi” modülünü tekrar 

ederek safra kesesinin yeri ve fonksiyonlarını hatırlayınız. 

 
Akut ve kronik kolesistit safra kesesinin iltihabi hastalıklarını oluĢturur ve genellikle 

safra taĢları ile birlikte seyreder. 

 

1.8.1. Akut Kolesistit 
 

Akut kolesistit, Hartman poĢu olarak adlandırılan safra kesesi bölümüne oturmuĢ 
taĢların, safra kesesi boynu veya sistik kanalda, tıkanıklık oluĢturması sonucu oraya çıkan 

klinik bir tablodur. 

 

Hastalığın geliĢiminde en sık karĢılaĢılan neden safra taĢlarıdır. Otopsi ve klinik 
incelemeler sonucu eriĢkinlerin en az %10’unda safra taĢları varlığı ortaya konmuĢtur. 50- 60 

yaĢları arasında ve kadınlarda daha sıktır. Heredite, obezite, süratli kilo kaybı nedenleri 

arasındadır. 
 

 Belirtileri 
 

 Ağrı; sağ hipokondrium ve epigastriumda belirgin olmayan, sırta ve 

skapulaya vuran ağrı, kolik tarzındadır. Ağrı süreklidir ve günlerce 

aralıksız sürebilir. 

 Yağlı yiyeceklere karĢı tahammülsüzlük, geğirme,  

 Bulantı, kusma ve anoreksi, 
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 AteĢ; 38- 39 
o
C olabilir. AteĢi 24 saatten uzun sürmesi infeksiyonu 

gösterir. 

 

 Tanı: 
 

 Laboratuvar tetkiklerinde lökositoz, serum bilirubin ve amilazında hafif 

yükseliĢ gözlenir. 

 Radyoopak abdominal grafi safra taĢlarının görülmesini sağlar.  

 Abdominal ultrasonografi %90’ın üzerinde bir oranda tanı konulmasını 

sağlar. 

 
 Tedavi: Semptomatiktir. Varolan sistem hastalıklar( diabetus mellutus, 

hipertansiyon vb.) yönünden hasta değerlendirilir. Cerrahi için en uygun 

zamanda, hasta opere edilir. GiriĢim laparoskopik ya da açık kolesistektomi 
Ģeklinde yapılabilir. Cerrahi açısından riskli hastalarda, medikal tedavi bir 

seçenek olup amaç biyokimyasal veya fiziksel metodlarla taĢın yok edilmesidir.  

 

1.8.2. Kronik Kolesistit 
 

Kronik kolesistit, klinik semptom veren safra kesesinin kronik inflamasyonu için 
kullanılan bir terimdir. Genellikle kolelitiazis ile birliktedir ve safra kesesi duvarında 

kalınlaĢma eĢlik eder.  

 

 Belirtiler 
 

 Sağ üst kadranda ve epigastrium bölgesinde kramplarla seyreden karın 

ağrısı, zaman zaman sağ skapüler ve interskapüler bölgeye yayılır. Ağrı 
aralıkları genellikle birkaç gün ile birkaç sene olabilir.  

 Yağlı yiyeceklere karĢı tahammülsüzlük, geğirme, bulantı, kusma gibi 

dispeptik yakınmalardır.  

 
 Tanı: Genellikle ultrasonografi veya safra kesesinin tam dolumunun olmadığı 

veya taĢların mevcudiyetinin ortaya konduğu oral kolesistografi ile konur. 

 Tedavi: Kronik kolesistit tedavisi kolesistektomidir. Tercih edilen yöntem 
laparoskopik kolesistektomidir. Özellikle diyabetik hastaklarda erken 

kolesistektomi önerilmektedir. 

 

1.8.3. Kolelithiazis  
 

Safra kesesi ve yollarının en çok görülen hastalığıdır. Ġstatistiklere göre kadınlarda 
erkeklerden daha yüksek oranlarda görülür ve yaĢ ilerledikçe görülme sıklığı artar. Safra 

taĢları safra kesesinde ise kolesistolithiazis, ana safra yollarında ise koledokolithiazis, 

ductus hepaticus içinde ise hepatikolithiazis adını almaktadır. Kolelithiazis genellikle 

kolesistolithiazis anlamında kullanılmaktadır. Popülasyonun %10-20’sinde safra taĢı 
bulunur, %80’i asemptomatiktir. 
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Nedenleri arasında heredite, ĢiĢmanlık, hareketsizlik, Ģeker hastalığı, gebelik, ilaçlar 

(doğum kontrol ilaçları, hormonlar), safra yollarında spazm, kolanjit, pankreatit, sarılık gibi 

etmenler yer almaktadır. 

 
Safra kesesinde iki grup taĢ bulunur. Bunlar; kolesterol taĢları ve bilirubin ve kalsiyum 

tuzları içeren pigment taĢlarıdır. Kolesterol taĢları, en yaygın tiptir. Safra kesesinde geliĢen 

taĢların çoğunluk bileĢeni kolesterol, kanalda geliĢenlerin ise kalsiyum tuzlarıdır. AĢağıda 
Resim 1.17’de kolesterol taĢı örnekleri gösterilmektedir, dikkatlice inceleyiniz. 

 

Resim 1.17: Kolesterol taĢları 

 

Safra taĢlarının komplikasyonları; aralıklı olarak kolik tarzda ağrı, akut kolesistit, ana 
safra kanalına taĢın düĢmesi sonucu koledokokolilithiazis ve pankreatit ile safra kesesi 

kanseridir. 

 

 Belirtiler: Kolik tarzında en az yarım saat süren, sağ kaburga altında veya 
epigastrium bölgesinde hissedilen, devamlı ve bağırsak hareketleri ile iliĢkisiz 

ağrı ile gaz, ĢiĢkinlik, hazımsızlık, hıçkırık, bulantı, kusma, yağlı gıdalara 

tahammülsüzlük gibi yakınmalardır. Safra taĢlarının yaklaĢık 2/3 – 3/4’ ü 
Ģikâyetsiz (sessiz) seyreder. 

 

Ağrılı hastalarda tedavi yaklaĢımı; cerrahi olup hemen safra kesesinin alınması, ağrı 
tekrarlayıncaya kadar beklenmesi ve bir komplikasyon geliĢinceye kadar bekleme 

Ģeklindeyken, ağrısız hastaların takip edilmesi yönündedir.  

 

1.8.4. Safra Kesesi Tümörleri 
 

Ġyi huylu ve kötü huylu tümörler olarak incelenmektedir. 

 
 Safra Kesesinin Ġyi Huylu Tümörleri: Seyrek görülürler. Papiller ve papiller 

olmayan adenomlardır. Safra taĢlı ve kolesistitli keselerde daha sık görülürler.  

 
Safra kesesinde iltihabi poliplere ve kolesterol poliplerine oldukça sık rastlanır. Klinik 

belirtiler taĢlı kolesistite benzer. Kesin tanı ve tedavi için kolesistektomi önerilmektedir. 
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 Safra Kesesi Kanseri: Safra kesesi taĢlarının bir komplikasyonu olarak 

oluĢabilir. Ġleri yaĢlarda görülür. Safra taĢı olanlarda ve kadınlarda daha sık 

gözlenir. Çevresel faktörler, kimyasal karsinojenler, radyasyon, safra yollarının 

paraziter ve iltihabi hastalıkları etyolojide yer alan diğer faktörlerdir. 
Adenamatöz polipler kanser riski olan lezyonlardır. Safra kesesi kanserlerinin 

%80’i indiferansiye adenokanserlerdir. Yassı epitel hücreli karsinom ve 

adenoakantoma seyrek görülür. Safra kesesi kanserlerinde prognoz kötüdür.  
 

 Belirtiler: En sık görülen belirti karın ağrısıdır. Bulantı kusma, iĢtahsızlık, 
sarılık akolik gaita hastaların %50’ sinde vardır. 

 Tanı: Safra kesesi kanserlerinde tanı güçtür. Safra kesesine ait kitleye 

ultrasonografi ve biyopsi ile tanı konulabilir.  
 Tedavi: Safra kesesi kanserlerinde tedavi rezeksiyondur. Tümör sadece 

mukozaya sınırlı görünüyorsa kolesistektomi yeterlidir. Kemoterapi ve 

radyoterapinin etkisi sınırlıdır.  
 

1.9. Pankreas Hastalıkları 
 

Pankreas retroperitoneal yerleĢimli hem endokrin hem de ekzokrin fonksiyonları olan 

bir organdır. En önemli iĢlevleri yağ ve proteinlerin sindirilmesi için gerekli enzimleri 

salgılamak ve kan Ģekerinin regülasyonunu sağlamak için gerekli insülinin salgılamaktır. 
Pankreatitler ve pankreas tümörleri pankreasın sık görülen hastalıklarını oluĢturur. 

 

1.9.1. Pankreatitler 
 

Pankreasın akut ve kronik enflamasyonudur. 60–70 yaĢları arasında sıktır. Pankreatite 

neden olan durumlar pakreas salgısının artıĢına neden olmaktadır. Pankreas salgısını artıran 

etmenler ise Ģöyle sıralanabilir; taĢ, kolesistit ya da askaridiazis gibi nedenlerle safra ve 
pankreas yollarındaki tıkanıklıklar, aĢırı alkol kullanımı, viral hepatit ve kabakulak gibi 

infeksiyonlar, kortikosteroidler, sulfonamidler, izoniyazidler gibi ilaçların kullanımı, 

travmalar, diyabet gibi metabolik faktörler, damar tıkanıklıkları gibi vasküler faktörler, 
heredite ve alerjik durumlar. 

 

1.9.1.1. Akut Pankreatit 
 

Tipik olarak karın ağrısı ile baĢlayan, kan ve idrarda pankreas enzimlerinin 

yüksekliğiyle seyreden pankreasın akut inflamasyonudur. Akut pankreatitin oluĢmasında rol 
alan etiyolojik faktörlerin baĢında %70–80 oranında safra taĢları ve alkolizm yer almaktadır. 
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 Belirtiler: Epigastrium bölgede, göbek üstünde baĢlayan ağrı, karnın diğer 

bölgelerine yansıyan ve kuĢak tarzında olabilen, künt vasıfta, Ģiddetli ve 

devamlı karakterdedir. 10–60 dakikada Ģiddeti maksimuma ulaĢır. Ağrı oturur 

pozisyonda ve öne eğilmekle azalır. Anamnezden hastanın ağrıdan kısa süre 
önce ağır bir yemek yediği ya da alkol aldığı öğrenilir. Ağrı dıĢında hastada 

bulantı, kusma, öğürme, hazımsızlık olabilir. 38–39 
o
C’ye varan ateĢ olabilir.  

TaĢikardi, hipotansiyon, karında duyarlılık, sarılık, ajitasyon, Ģok, koma 
bulguları olabilir. Akut pankreatitin ileriki dönemlerinde göbek çevresinde ve 

lumbal bölgede retroperitoneal kanamalar sonucu deride kahverengi ve 

yeĢilimsi renk değiĢikliği anlamlı fizik bulgulardır. Hastada saptanan asit, palpe 

edilen kitle (psödokist) komplikasyonlu Ģiddetli olguları düĢündürmelidir. 
 

Laboratuvar bulgularında; baĢlangıçta hemotokrit yüksektir, ancak sonrasında anemi 

geliĢir. Hafif hiperglisemi olabilir, trigliserit düzeyinde artıĢ gözlenir. Karaciğer fonksiyon 
testleri genellikle bozuktur (ALT-AST ). Serum bilirübin düzeyinde hafif artıĢ, hipokalsemi, 

hipoalbüminemi söz konusudur.  

 
 Tanı: Spesifik bir test olmamakla birlikte serum amilaz ve lipaz düzeyi tayini, 

anjiografi, kolanjiografi, kolesistografi tanı konmasında oldukça yardımcı 

testlerdir.  

 Tedavi: Günümüzde destekleyici tedavi, komplikasyonların önlenmesi, 
pankreasın egzokrin sekresyonunun önlenmesi ve cerrahi dıĢı tedaviler ön 

planda tutulmaktadır.  

 
Hastaların büyük bir kısmı özellikle hafif seyirli olguların % 85–90’ı önemli 

uygulamalara gerek kalmadan destekleyici tedbirlerle iyileĢir. Bu nedenle pankreatitli 

hastada alınacak ilk önlem ağızdan beslenmenin kesilmesidir. Genellikle bu yeterli olur, 

ancak bulantı ve kusması olan hastalarda nazogastrik aspirasyon gerekebilir.  
 

 Analjezi sağlamak için genellikle opioid analjezikler tercih edilir. 

 Sıvı ve elektrolit tedavisi yapılmalı, gerekirse volüm geniĢleticiler 

verilmelidir.  

 H2 reseptör antagonistleri ve proton pompa inhibitörleri sekresyonu 

azaltmak için verilir.  

 ġiddetli pankreatitli hastaların bakımında iyi bir sıvı tedavisi ve elektrolit 

replasmanı yapılması önemlidir. Bu hastalarda sıvı ihtiyacı çok fazladır, 

yoğun bakım tedavisi gerekir. Hastanın hemodinamisi, idrar çıkıĢı, renal 

ve solunum fonksiyonları dikkatli bir Ģekilde monitörize edilmelidir.  

 Akut pankreatit tedavisine baĢlandıktan 2–3 gün sonra oral sıvı diyet 

baĢlanmalıdır. 

 Hastaların yaklaĢık % 60’ında hipoksi görülür, tedavide pozitif basınçlı 

ventilasyon gerekebilir.  

 Hastada tetani geliĢirse kalsiyum verilmelidir.  

 Safra taĢına bağlı pankreatit Ģüphesi olan hastalarda hastalığın Ģiddetini 

azaltmada eğer endike ise ERCP (endoskopik retrograd kolanjio 
pankreatografi) yapılabilir. 
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 ġiddetli akut pankreatitli hastalarda genellikle hastaneye yatıĢtan bir hafta 

sonra kliniğin kötüye gitmesi, ağrı, bulantı kusmada artma, ateĢ (özellikle 

39.5 ºC’ den yüksek) veya lökositoz (20.000 ve üzeri ) olduğunda infekte 

nekroz ve abseden Ģüphelenilmelidir. Ġmipenam, ofloksasin ve 

metranidazolün gibi antibiyotikler verilebilir. Enfekte nekroz ve abselerin 
erken evaluasyonunda tomografi çok etkilidir. Bu hastalar acil olarak 

debritman ve drenaj için operasyona verilmelidir.  

 Akut pankreatitli hastaların %15’inde inflamasyon sıvısı ve pankreatik 

sıvı içeren ankapsüle sıvı toplanması (psödokist) oluĢur.  

 Belirgin hemoraji (transfüzyon gerektiren ) akut pankreatitte oldukça 

seyrek görülür. Kanama nedenlerinin ortaya koyulup tedavisi 

düzenlenmelidir.  

 Akut pankreatit tanısında, komplikasyonların tedavisinde ve akut 

pankreatitin tekrarını önlemek amacı ile bazı özel durumlarda cerrahi 

giriĢim gerekebilir.  
 

1.9.1.2. Kronik Pankreatitler 
 

Pankreasın kronik, ilerleyici, iltihabi hastalığıdır. Pankreasın değiĢik alanlarında 

fibroz, pankreas kanalında obstruksüyon, langerhans adacıklarının ve asinüslerin sayısında 

azalma vardır. Pankreas kanalında darlıklar, dilatasyon, protein tıkaçları ve taĢ görülebilir. 
 

Akut pankreasa göre daha nadirdir. DüĢük proteinle beslenme, kronik alkol kullanımı, 

safra yolları hastalıkları, kabakulak, hiperparatroidizm gibi bozukluklarla ilgili olduğu 
söylenmektedir. Direk travma sonucu veya akut pankreatitin bir sekeli olarak geliĢebilir. 

Hastalık ilerledikçe pankreasın kenarları yuvarlaklaĢır, organ küçülür, sertleĢir, kalsifikasyon 

baĢlar. 
 

Önceleri aralıklarla gelen, sonrasında sürekli bir hâl alan, oturur pozisyonda öne 

eğilmekle azalan ağrı söz konusudur. Bulantı, kusma, iĢtahsızlık, kilo kaybı, steatore, sarılık, 

gastrointestinal kanama, abdominal distansiyon ve hiperglisemi belirtileri arasındadır. 
 

 Tanı: Serum lipaz ve amilaz düzeyi, albumin ve kalsiyum düzeyleri, glikoz 

tolerans testi, feçeĢte kantitatif yağ tayini ve radyolojik incelemeler ile tanı 
konulur. 

 Tedavide amaç: Pankreatik uyarıyı azaltmak, yağların sindirimini sağlamak ve 

kan glikoz düzeyini normal sınırlarda tutmaktır. 
 

 Ağrının giderilmesi öncelikli olup ağrının kontrolünde opioid olmayan 

analjezikler, analjezi sağlanmazsa opioidler tercih edilmelidir.  

 Antiasitlerle mide asidi kontrol altına alınmalı böylece asidin pankreası 

uyarması önlenmelidir.  

 Sentetik pankreas enzimleri verilerek hastadaki yağ kaybı önlenmelidir. 

Alkol yasaklanmalı, yağdan fakir ve kafeinsiz bir diyet uygulanmalıdır. 
Hastaya yağda eriyen vitaminler ve kalsiyum verilmelidir.  

 Ġnsulin tedavisi ve diyetle diyabet belirtileri kontrol altına alınmalıdır. 
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 Obstrüksiyonların tedavisi için ERCP ile pankreas kanalındaki taĢlar 

temizlenebilir veya stent takılabilir. Cerrahi olarak pankreasın 

rezeksiyonu veya pankreas dekompresyonu yapılabilir.  

 

 Komplikasyonları: Pankreatik psödokistler, kanama, pankreatik kalsifikasyon, 
kanser, pankreas fistülleridir. 

 

1.9.2. Pankreas Tümörleri 
 

Kist adenomalar pankreasın selim tümörleridir. Pankreas kanseri kadın ve erkeklerde 

kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer almaktadır. Tüm kanserlerin %2’sinden, 
kansere bağlı ölümlerin %5’inden sorumludur. Tanı konulduğunda hastaların sadece %10-

15’i cerrahi evrededir. Sinsi bir hastalıktır, semptomlar çok geç ortaya çıkar. Semptomatik 

hastaların %85’inde tümör lokal veya sistemik olarak invazivdir. 
 

Sigara içme, herediter yatkınlık, diabetes mellitüs, obesite, hareketsiz yaĢam tarzı, 

kronik pankreatit nedenleri arasında yer almaktadır. 

 
Pankreas kanserleri organın her bölgesinden geliĢmekle birlikte en sık baĢ bölgesinden 

geliĢir ve salgı yapan hücrelerden köken alır. Adenokanser olarak adlandırılır. 65 yaĢ ve 

üzeri görülme sıklığı artar. Erkeklerde daha sıktır. 
 

 Belirtiler: Sarılık en erken belirtidir. Sarılık önce sklerada, sonra deride 

belirgindir. Ġdrar rengi koyulaĢır, bunu camcı macunu olarak tanımlanan 
dıĢkılama takip eder. DıĢkının rengi açılmıĢtır. Ağrı, önceleri hafif rahatsızlık 

hissi veren bir karın ağrısı iken, ileri dönemde sırta vuran, künt özelliktedir. 

ġiĢkinlik, hazımsızlık, iĢtahsızlık, kilo kaybı belirtileri sıklıkla birliktedir. 

Aniden ortaya çıkan, genellikle aile öyküsü olmadan geliĢen diabetus mellutus 
belirtileri de görülür. 

 Tanı: Hastalık sinsi belirtilerle ortaya çıktığı için tanı konulması zordur. 

Laboratuvar tetkikleri, ultrasonografi ve tomografi ve MR tanı konulmasına 
yardımcı yöntemlerdir. 

 Tedavi: Hastalığın derecesine göre düzenlenir ve pankreas kanserinde üç ayrı 

tedavi yaklaĢımı mevcuttur. Hastaya tedavi yöntemlerinden biri ya da 

kombinasyonu uygulanabilir.  
 

Cerrahi yöntem ile tümörün çıkarılması söz konusudur. Kemoterapide çeĢitli ilaçlarla 

kanser hücrelerinin öldürülmesi hedeflenmektedir. Radyoterapide ise; kanser hücrelerini 
öldürmek ve tümörün büyümesini engellemek için X ıĢınları ya da diğer yüksek enerjili 

ıĢınlar uygulanmaktadır.  

 
Ġleri evredeki tümörlerde cerrahi uygulanmaz. Bu durumdaki hastalara uygulanacak 

kemoterapi ile birlikte, mevcut sarılığının düzeltilmesi, beslenmenin düzenlenmesi, ağrının 

kontrol altına alınması yanı sıra yaĢam konforunun düzeltilmesi amaçlarıyla bazı giriĢimler 

uygulanabilmektedir. 
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1.10. Rektum Hastalıkları 
 

Gastrointestinal sistemin son 12-15cm’lik bölümüne anorectum denir. Rektum 

sigmoid kolondan sonra gelir ve anüs ile dıĢa açılır. Anorectal alan intestinal sistemin en 
önemli bölgesidir. Hemoroid, anorektal apseler ve anorektal tümörler bu bölgenin önemli 

hastalıklarıdır. 

 

1.10.1. Hemoroid 
 

Anüs ve rectumda bulunan hemoroidal venlerin geniĢlemesidir. 

 

Hemoroidal damarlar, yerleĢim yerine göre internal ve eksternal olmak üzere ikiye 
ayrılır. Eksternal (dıĢ) hemoroidler anüsün çevresinde geliĢir ve ince bir deri ile kaplıdır. 

Ġnternal (iç) hemoroidler ise anüsün içinde geliĢir. Ġç hemoroidlerde dıĢ hemoroidlere oranla 

daha fazla kanama ve iltihaplanma olur. DıĢ hemoroidlere göre daha az ağrılıdır. DıĢ 
hemoroidler genelde iç hemoroidle beraberdir. Hemoroidler anüs dıĢına çıkabilir. En fazla 

20- 50 yaĢları arasında ve erkeklerde görülür. 
 

 Nedenler: Kronik kabızlık, ishal, ıkınma heredite, karın içi basıncının artmasına 

neden olan durumlar( ĢiĢmanlık, gebelik, karında kitle), uzun süre ayakta 

kalmayı ya da oturmayı gerektiren iĢler, alkol kullanımı ile bazı hastalıklar(kalp 
yetmezliği ve portal hipertansiyonda venöz basıncın artması), kolondaki 

tümörlerdir.  

 Belirtiler: En belirgin ve ilk belirti dıĢkı ile karıĢmayan parlak kırmızı renkte 
kanamadır. Uzun süreli kanama nedeniyle anemi belirtileri, ağrılı defekasyon, 

kaĢıntı, akıntı, iltihap, önceleri redükte olabilen ileriki evrelerde redükte 

edilemeyen prolapsustur.  

 
DıĢ hemoroidler anüs etrafında mor kabartılar Ģeklinde oldukları için kolay teĢhis 

edilir. Prolabe iç hemoroidler de görülebilir. Hasta ıkındığında ortaya çıkar. Ġç hemoroidler 

iyi teĢhis edilmeli, rectum kanseri yönünden de araĢtırılmalıdır.  
 

Hemoroidlerde kanama, tromboz, enfeksiyon ve ülserasyon komplikasyonları 
geliĢebilir. 

 

 Tanı: Anamnez, fiziki muayene, rektal tuĢe ve retroskopi ile konur. 

 Tedavide amaç: Bağırsakların düzenli çalıĢmasını sağlamak ve kabızlığı 

önlemektir. Diyet iyi düzenlenmeli, lifli gıdalar tüketilmeli, bol su içilmeli, çay, 

kahve, kolalı içecekler diyetten çıkarılmalıdır. Semptomların giderilmesinde 
analjezik pomadların yanı sıra ılık su banyoları yapılabilir. Semptomların 

gerilemediği durumlarda cerrahi yöntemle hemoroidektomi yapılır. 

 

1.10.2. Anorectal Abseler 
 

Rectumda longitudinal kas ile iç sfinkter arasındaki alanda bulunan anal bezlerin 

enfeksiyonu sonucu anorectal apseler ve fistüller meydana gelir. Enfeksiyon lokal olarak 

anorectal bölgede yerleĢerek buradaki özel anatomik alanlardan boĢalmaları fistüllere neden 
olmaktadır.  
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Anorectal abselerde etken çoğu zaman stafilakoklar, bazende Escheria Coli, 

streptokoklar ve bakteroideslerdir. Submukozada yerleĢen anal bezlerin açıldıkları anal kanal 

ile bir yol oluĢturmaları ve sfinkter tonüsüne bağlı olarak boĢalma güçlüğü içinde olmaları, 

enfeksiyon olasılığını artırmaktadır. Apsenin bir yol bularak rektum içine ya da cilde 
açılmaları sonucu fistül meydana gelmektedir.  

 

Anorektal fistüllerin büyük çoğunluğu anorektal apsenin spontan ya da cerrahi 
drenajından sonra ortaya çıkmaktadır. AĢağıda ġekil 1.14’te anal fistülün rectum ve dıĢ 

ortam iliĢkisi gösterilmektedir, dikkatlice inceleyiniz. 

 

ġekil 1.13: Anal fistül  

 

Anorectal abseler bulundukları ve açıldıkları yere göre sınıflandırılır. Buna göre 

perianal abseler, iskiorectal abseler, pelvirectal abseler gibi. 

 
 Belirtileri: Anorektal abselerde perianal ciltte ödem, kızarıklık, endürasyon, 

hassasiyet gibi lokal enfeksiyon belirtileri mevcuttur. Ağrı, derin alan 

apselerinde lokal bulgular yerine sistemik bulgular ortaya çıkar.  
 Tedavi: Cerrahidir.  

 

1.10.3. Rektum Kanseri 
 

Tüm kanserlerin %10-15’i kolon ve rektumdadır. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık 

görülür.  
 

 Nedenler: Heredite, kolitis ülseroza, karsinoid tümörler, adenomatöz polipler, 

beslenme Ģekli, hayvansal protein ve yağdan zengin gıdalarla beslenenlerde 

daha çok görüldüğü bildirilmektedir. AĢağıda Resim 1.18 ’de rektumda oluĢmuĢ 
bir tümör gösterilmektedir, dikkatle inceleyiniz.  



 

 51 

 

Resim 1.18: Rektum tümörü 

 

 Belirtiler: Ġlk belirti çoğu zaman kanamadır. Gaita kanla bulaĢmıĢtır ve 

mukusludur. Anüste kaĢıntı, defekasyonda değiĢiklikler(diyare ileri safhada 
kabızlık) söz konusudur. Hasta sık aralıklarla defekasyona çıkma ihtiyacı duyar 

ve defekasyon ağrılıdır. Defekasyondan sonra rahatlama olmaz. Karında kramp 

tarzında ağrı vardır. Zayıflama, solukluk, halsizlik gibi genel belirtiler 
mevcuttur. Erken dönemde ağrı yoktur, hasta ilerleyen dönemde lokal ağrı 

hisseder. 

 Tanı: Rectosigmoideskopik muayene, biyopsi ve histolojik muayene ile konur. 
Rektal tuĢede tümör hissedilir. 

 Tedavi: Cerrahidir. Erken teĢhis edilen olgularda tedavinin baĢarısı %80-90’dır. 

Radyoterapi ve kemoterapi gerekebilir. Gerekirse kolostomi yapılabilir. 

Kolostomi, kolon lümeninin, hastalıklı kısmının operasyonla çıkarıldıktan 
sonra, geriye kalan kısmının karın ön duvarına dikilerek dıĢarıya açılmasıdır. Bu 

giriĢim ile dıĢkının, dıĢarı atılması sağlanmaktadır. Ameliyat sonrasında 

oluĢabilecek nükslerin erken teĢhisi için, hastaların ilk iki yıl içinde 3-6 aylık 
periyodlarda izlenmesi önemlidir. 

 

1.11. Pilonidal Sinus 
 

Kist dermoid sakral olarak da adlandırılan pilonidal sinus (kıl dönmesi), 
sakrokoksigeal bölgede kılların deri altı dokuya girerek inflamasyon, fissür, fistül 

oluĢumuyla karakterize bir hastalık tablosudur. Deriye, anüsün 4-5cm yukarısında, orta hat 

üzerinde, kenarları epitelize ince bir fistül ağzı ile açılır. AĢağıda Resim 1.19’da 
sakrokoksigeal bölgedeki pilonidal sinus oluĢumu gösterilmektedir, dikkatlice inceleyiniz.  

 

Resim 1.19: Sakrokoksigeal bölgede pilonidal sinus lokalizasyonu 
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Ergenlik döneminden baĢlayarak 20–30 yaĢ arasında ve esmer erkeklerde daha sık 

görülür. ġiĢmanlar ile vücut kılları sık ve sert olanlarda görülme riski artar. 
 

 Nedenler: Bir kısmında konjenital olduğu kabul edilirken vakaların büyük 

çoğunluğunda dar pantolon, sürekli oturarak iĢ yapma, ata binme gibi kronik 

iritasyonlar sonucu cilt altına giren kılların sebep oduğu kabul edilmektedir. 

 Belirtiler: Kist kavitesi bir veya birden fazla kanalla üzerindeki deri ile 
iliĢkilidir. Fistül ağzından enfekte bir akıntı ve kıl parçaları çıkabilir. Bunun 

yanı sıra ağrı, ĢiĢlik, kaĢıntı ve koku görülebilir. Hasta çamaĢırlarının 

kirlenmesinden yakınır. Pilonidal sinus bazen akut olarak infekte olabilir. Böyle 
bir durumda sakral bölgede yanma, kızarıklık, ĢiĢlik ağrı, görülür. 

 Tedavi: Kıl dönmesi (pilonidal sinus) hastalığının temel tedavisi; ameliyat ile 

hastalıklı alanın çıkarılmasıdır, ancak ameliyat edilmeksizin kimyasal bir madde 
olan fenol ile kıl yuvasının yok edilmesi de mümkündür.  

 

1.12. Herniler 
 

Herniler (fıtıklar) eksternal ve internal olarak ikiye ayrılabilir. Eksternal herniler, 

pankreas hariç intraabdominal organların karın duvarındaki zayıf bir noktadan parietal 

peritonla birlikte dıĢarı çıkmasıdır. Ġnternal herniler ise karın içindeki konjenital veya akkiz 
tuzaklar veya defektler sonucu oluĢur. Eksternal hernilerde karın dıĢında görülebilen bir 

ĢiĢlik tespit edilebilirken internal hernilerde bu yoktur.  
 

Sık karĢılaĢılan herniler; inguinal herni, insizyonel herni, umblikal herni, epigastrik 

hernidir. AĢağıda Resim 1.20’de herni bölgeleri görülmektedir, dikkatlice inceleyiniz. 

 

Resim 1.20: Herni bölgeleri 
 

 Herni nedenleri: Konjenital veya edinsel olabilir. YaĢlılık, ileri derecede kilo 

kaybı, ĢiĢmanlık, karın içi basıncı artıran durumlar ( gebelik, tümör varlığı, 

karın içinde asit birikmesi gibi), cerrahi giriĢim sonrası dikiĢlerin yetersiz 
olması ya da enfekte olması sonucu gevĢemesi, ani zorlamalar, ağır yük 

kaldırılması, zorlanmalar, öksürük krizi, uzun süreli kabızlıklar nedenleri 

arasındadır. 
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 Belirtiler: Yenidoğan ve bebeklerde fıtığın bulunduğu bölgede ĢiĢlik, ağlama, 

ileriki yaĢlarda fıtığın bulunduğu bölgede ĢiĢlik ve ağrıdır. Öksürme, zorlanma, 

ağır kaldırma semptomların Ģiddetlenmesine neden olur.  

 

1.12.1. Umblikal Herni 
 

Konjenital veya edinsel olabilir. Göbek halkasında fasial defekt vardır ve bu defektten 
karın içi organların fıtıklaĢması söz konusudur. Çocuklarda spontan kapanma olasılığı 

bulunduğundan 5 yaĢına kadar beklenebilir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Karın 

içi basıncı artıran durumlar (gebelik, tümör varlığı, karıniçinde asit birikmesi gibi) nedenleri 
arasındadır. Tedavi cerrahidir. 

 

Resim 1.21: Umblikal herni  

 

1.12.2. Ġnsizyonel Herni 
 

Cerrahi insizyonlar sonucu geliĢen herniledir. Cerrahi teknik yetersizliği, yara 

enfeksiyonu, obesite, diabetus mellutus, kronik akciğer hastalığı ya da kortikosteroid 

kullanımı gibi nedenler herni olasılığını artırır. Tedavi cerrahidir.  

 

1.12.3. Ġngunial Bölge Hernileri 
 

En sık görülen herniler inguinal bölgedeki hernilerdir. Erkeklerde kadınlardan daha 

sıktır. Konjenital veya edinsel olarak geliĢir. Ġnguinal herniler direkt veya endirekt olabilir. 

 

ġekil 1.14: Ġnguinal herni 
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YaĢla insidans (görülme sıklığı) artar, kasık fıtıklarının %1.3-3 'ünde strangulasyon 

oluĢur. Strangulasyon endirekt hernilerde ve femoral hernilerde daha sıktır. Erkekte 

strangule endirekt herni birlikte bulunan spermatik cord ve testisinde strangulasyonuna 

neden olabilir. Femoral herni daha az görülmekle birlikte kadınlarda erkeklerden daha sıktır. 
Femoral herniler bütün kasık fıtıklarının %2,5’unu oluĢturur.  

 

 Tanı: Hernili hastada tanıda güçlük yoktur. Ġyi bir fiziki muayene tanının 
konmasını sağlar. Herni muayenesi tercihen ayakta yapılır. Hasta öksürdüğünde 

fıtık kesesinin kanala geliĢine dikkat edilir.  

 Komplikasyonları: Ġnguinal herniler tedavi edilmezse obstrüksiyon, 

inkarserasyon, strangulasyon geliĢebilir.  
 Tedavi: Cerrahidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Sindirim sistemi hastalıklarını ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sindirim sistemi hastalıklarının 
isimlerini diğer hastalıklardan ayırt 

ediniz. 

 Sindirim sistemini gösteren bir poster, 
hazırlayabilirsiniz. 

 Hazırladığınız posterde sistemin tüm 

organlarını ve sisteme yardımcı 

organları gösterebilirsiniz. 

 Hazırladığınız posterin dikkat çekici 

olmasını sağlamak için renkli kalemler 

ve objelerden yayarlanabilirsiniz. 

 Posterde teĢhis yöntemlerine yer 

verebilirsiniz.  

 Posterde sindirim sistemi hastalıklarında 

görülen belirtilere yer verebilirsiniz. 

 Sindirim sistemi hastalıklarının genel 

teĢhis yöntemlerini analiz ediniz. 

 Sindirim sistemi hastalıklarında görülen 

genel belirtileri inceleyiniz. 

 Özefagus hastalıklarını ayırt ediniz. 
 ÇeĢitli kaynaklardan araĢtırabilirsiniz. 

 Mide hastalıklarını ayırt ediniz. 

 Mide hastalıkları ile ilgili bir sunu 

hazırlayabilirsiniz.  

 Hazırladığınız sunuda gastrit, peptik 
ülsere ve mide tümörlerine yer 

vermelisiniz.  

 Ġnce bağırsak hastalıklarını ayırt ediniz. 
 Ġnce bağırsak hastalıklarını Ģematize 

ederek gösterebilirsiniz. 

 Kalın bağırsak hastalıklarını inceleyiniz. 

 Anatomi atlasından sindirim sistemi, 
kalın bağırsak ve bölümlerini 

inceleyebilirsiniz. 

 Kalın bağırsak hastalıkları ile ilgili bilgi 

notları hazırlayabilirsiniz. 

 Karaciğer hastalıklarını ayırt ediniz. 

 Renkli görsellerden karaciğer yapısını 

inceleyebilirsiniz. 

 Karaciğer hastalıklarını 

sınıflanlandırabilirsiniz.  

 Yazarak çalıĢabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Safra kesesi hastalıklarını ayırt ediniz. 

 Görsel materyalde safra kesesinin yerini 
inceleyebilirsiniz. 

 Safra kesesi hastalıkları ile ilgili 

görseller araĢtırabilirsiniz. 

 Pankreas hastalıklarını ayırt ediniz. 

 Pankreas hastalıklarını bir Ģema 

üzerinde gösterebilirsiniz.  

 Hastalıkların nedenlerine, belirtilerine, 

tanı ve tedavi yöntemlerine 
hazırladığınız Ģemada yer verebilirsiniz. 

 Rektum hastalıklarını ayırt ediniz. 

 Hemoroid, anorectal abseler ve rectum 

kanseri nedenlerini, belirti, tanı ve tedavi 
yöntemlerini yazarak çalıĢabilirsiniz. 

 Pilonidal sinusu inceleyiniz. 
 Pilonidal sinus nedenlerini maddeler 

hâlinde yazabilirsiniz. 

 Hernileri inceleyiniz. 
 Hernileri gruplandırarak nedenlerini ve 

belirtilerini gösteren bir poster 

hazırlayabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Özefagus adenokarsinomu erkeklerde kadınlardan 5 kat daha fazla görülmektedir.  

2. ( ) Özefagus mukozasının hasarı ya da iritasyonu sonucu meydana gelen iltihabına 

akalazya denir. 

3. ( ) Özefagus pasajının tıkanması sonucu özefagus içeriğinin ya da alt özefagus 

sfinkter yetmezliği nedeniyle mide içeriğinin bulantısız, öğürtüsüz ve eforsuz bir 

Ģekilde ağızdan dıĢarı çıkartılmana odiofaji denir. 

4. ( ) Sindirim sistemi hastalıklarında tanı koymak için kullanılan endoskopi öncesinde 

hastaya, sakinleĢmesi için sedatifler verilir. 

5. ( ) Kalazya; özefagusun alt ucunun mide ile birleĢtiği yerde fonksiyonel bir daralma, 

kardiyanın gevĢeyememesidir.  

6. ( ) Mide kanseri kadınlarda erkeklere oranla 2 misli daha sıktır. 

7. ( ) Mide kanserinde palpe edilebilen abdominal kitle, genellikle geç bir bulgu olarak 

kabul edilir. 

8. ( ) Kanama, peptik ülserin en sık görülen komplikasyonudur.  

9. ( ) Obstriksüyon; peptik ülserin en sık görülen komplikasyonudur. 

10. ( ) Gastroözefageal reflünün en belirgin semptomu pirozistir ve genellikle 

postprandial(yemek sonrası) olur. 

11. ( ) Mc Burney noktası ileus tanısının konmasına yardımcı olan bulgudur. 

12. ( ) Hepatit A fekal oral yolla bulaĢır. 

13. ( ) Ġnguinal herni en sık karĢılaĢılan herni tipidir. 

14. ( ) Kronik kabızlık, ishal, ıkınma, gebelik hemoroide neden olur.  

15. ( ) Pankreas kanserinin en erken belirtisi bulantı ve kusmadır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Sindirim sistemine etkili ilaçları doğru Ģekilde ayırt edebileceksiniz. 

 
 

 

 
 Gastroözefageal reflü tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir, araĢtırınız. 

Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 En yakın sağlık kuruluĢuna giderek bu öğrenme faaliyetinde yeralan ilaçlarlarla 

ilgili prospektüsleri isteyiniz, ilaç kullanımında dikkat edilecek noktaları 
öğreniniz.  

 

2. SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠNE ETKĠLĠ ĠLAÇLAR 
 

Gastrointestinal (mide-bağırsak) kanalı etkileyen ilaçlara sindirim sistemi ilaçları adı 

verilir. Sindirim sistemi ilaçları; peptik ülsere etkili ilaçlar, laksatif ve pürgatifler, antidiareik 

ilaçlar, emetik ilaçlar, antiemetik ilaçlar olarak gruplandırılmaktadır. Bu bölümde sizlere 
sindirim sistemine etkili ilaçlar hakkında bilgi verilmektedir. 

 

2.1. Peptik Ülsere Etkili Ġlaçlar 
 

Mide ve duodenum ülserleri genel olarak peptik ülser olarak adlandırılır. Midede 
peptik ülser açısından üç önemli salgı vardır. Hidroklorikasit ve pepsin salgıları gıdaların 

sindirilip parçalanmasını sağlar. Musin ise; midenin kendi dokusunu, mide mukozasını asit 

ve pepsin salgısından korur. Peptik ülserde bu denge bozulmuĢtur. Musin adı verilen mukus 
tabakası mide mukozasını yeterince koruyamaz ve mide asidi kendi mukozasına zarar verir. 

Mide asidinin neden olduğu farklı büyüklük ve çaptaki lezyonlar oluĢur. 

 
Tedavide amaç; sindirim iĢlevini bozmadan asit salgısını azaltmak, mide mukozasını 

aside karĢı korumak ve mide mukozasının direncini artırmaktır. Bu amaçla asit salgısını 

azaltan (H2 reseptör blokerleri ve asit pompası blokerleri) ilaçlar kullanılmaktadır. 

 

2.1.1. Asit Salgılanmasını Azaltan Ġlaçlar 
 
Asit salgılanmasını azaltan ilaçlar, H2(Histaminik) reseptör blokerleri, proton pompası 

inhibitörleri(PPIs) ve antikolinerjik ilaçlar olmak üzere üç grupta incelenir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 H2(Histaminik) reseptör blokerleri: Peptik ülser tedavisinde en çok tercih 

edilen ilaç grubudur. Antikolinerjik ilaçlara oranla asit salgılanması üzerine 

etkileri daha fazladır. Histaminin midedeki hidroklorik asit salgılayan paryetal 

peptik hücreler üzerine olan etkisini, güçlü olarak bloke ederek, asit salınımını 
azaltır. Asit salınımındaki azalmayla birlikte, pepsin salınımını da azaltarak 

hastada ağrı ve yanma yakınmalarını ortadan kaldırır. Bu grup ilaçlar ayrıca 

dinlenme sırasındaki asit salınımını da azaltır, hastayı rahatlatır. Çoğu zaman 4–
6 haftalık düzenli ilaç kullanımı hastanın problemlerinin ortadan kalkmasını 

sağlamaktadır. Günümüzde kullanılan H2 reseptör blokerleri; simetidin, 

ranitidin, famotidin, nizatidin, roksatidin asetat’dır. 

 

 Simetidin: Tedavide ilk kullanılan H2 reseptör blokeridir. Oral verilen 

300 mg simetidin bazal asit sekresyonunu %80, tokluk asit sekresyonunu 

% 70 azaltmaktadır. Kafein, insülin, hipoglisemi ve gastrine bağlı asit 

sekresyonunu da baskılamaktadır. Aktif duodenum ülserinde 4-6 haftalık 
tedavide iyileĢme %70-80 oranındadır. Yiyeceklerle birlikte alındığında 

absorbsiyonu gecikmekte, ancak engellenmemektedir. Bu nedenle ilacın 

etki süresini uzatmak amacıyla yemeklerle birlikte alınmasının daha 
uygun olacağı yönündedir. 

 

Midede kan akımını artırırlar, mukus salgılanmasını ve bikarbonat salgılanmasını 

artırıcı etki gösterir. Oral, IM, IV infüzyon yolu ile uygulanabilir. Acil olmayan durumlarda 
önerilen doz; günde 3 kez 200 mg ve gece yatarken 400 mg alınması Ģeklindedir. 

 

Simetidin kulanımı sırasında hastada baĢ ağrısı, baĢ dönmesi, bulantı, diyare, 
konstipasyon, myalji, kaĢıntı ve deri döküntüleri gibi yakınmalar olabilir. Antiandrojenik 

etkisi nedeniyle erkeklerde uzun süreli kullanımında seksüel fonksiyon bozukluğu, 

azospermi ve jinekomasti, meme hassasiyetine neden olabilir. Ġntravenöz kullanımda serum 
prolaktin seviyesinde artma ve bradikardi oluĢabilir. Nötropeni, agranülositoz, 

trombositopeni ve aplastik anemi geliĢebilir. 

 

Simetidin bazı ilaçlarla etkileĢime girer. Gebelik ve emziklilikte kullanılması 
kontrendikedir. 

 

 Ranitidin: Simetine göre daha yeni bir H2 reseptör blokörü olup etkileri 

simetine benzer. Simetinden daha güçlü ve etkisi uzun sürelidir. 150–300 
mg’lık tabletleri ve 50 mg’lık ampulleri mevcuttur. Acil olmayan vakalar 

dıĢında, önerilen doz günde 2 kez 150 mg veya gece yatarken tek doz 300 

mg’dır. 4-6 haftalık tedavi sonucu iyileĢme % 80-100 arasındadır. Mide 

ülserinde bu oran biraz daha düĢüktür. Akut ve acil vakalarda IM, IV ve 
infüzyon Ģeklinde kullanılabilir. 

 

Yan etkileri; antiandrojenik özelliği ve yan etki olasılığı simetidine oranla daha azdır. 
Nadiren de olsa bazı hastalarda baĢ ağrısı, bradikardi, diyare ve cilt döküntüleri yapabilir. 



 

 60 

 Famotidin: Hem bazal hem de uyarılmıĢ asit sekresyonunu simetidin ve 

ranitidine kıyasla çok daha iyi baskılar ve etki süresi daha uzundur. 20- 

40 mg’lık tabletleri ve 20 mg’lık ampulleri mevcuttur. Günde bir kez 

alınan 40 mg’lık doz gün boyu asit salgısını belirgin ölçüde 

azaltmaktadır. Duodenum ülserinde 4–6 haftalık tedavi sonunda iyileĢme 
% 85–100 iken, mide ülserinde bu oranın biraz daha düĢük olduğu 

bildirilmiĢtir.  

 
Yan etkileri; nadir olarak konstipasyon, cilt döküntüleri, baĢ ağrısı, diyare, iĢtahsızlık, 

bulantı, hiperlipidemi, empotans, libido kaybı, lökositoz, sedimantasyonda artıĢ, hafif 

proteinüri görülebilir. Bu etkiler tedavinin bitmesini takiben ortadan kalkar. Kullanım 

kolaylığı ve etkisinin diğerlerine göre daha güçlü ve uzun süreli olması üstünlüğüdür. 
 

 Proton pompa inhibitörleri: Proton pompa inhibitörleri, asit salgılanmasını 

inhibe eden en güçlü ilaçlardır. Peptik ülserin kısa süreli tedavisinde 
kullanılmaktadır. Bu grupta omeprazol, pantoprazol, rabeprazol yer almaktadır. 

Proton pompa inhibitörleri (PPIs), paryetal hücrelerden hidrojen iyon 

sekresyonunu bloke ederek asit üretimini azaltır. Proton pompa inhibitörleri 
genellikle, ülserleri H2 (Histamin) reseptör antagonistlerinden daha hızlı 

iyileĢtirir, bununla beraber Helicobacter pyloriye bir miktar invitro inhibitör 

etkileri de mevcuttur. Asit pompası inhibitörleri bağırsaktan emilir ve kan 

yoluyla parietal hücrelere ulaĢır. 
 

 Omeprazol: Benzimidazol türevidir. Midede hipoklorik asit salgılayan 

paryetal hücreleri etkileyerek, hidrojen iyonlarının aktif transportunu 

(proton pompası) sağlayan mekanizmayı inhibe eder, asit salınımını 
azaltmaktadır. H2 reseptör blokerlerine oranla, peptik ülser ağrısının daha 

kısa sürede geçmesini sağlar.  

 
Ġlacın 20mg’lık kapsül ve 20 mg’lık ampulleri mevcuttur. Ġlaç bağırsaklar tarafından 

emilir, kan dolaĢımı ile etki gösterdiği paryetal hücreye ulaĢır. Plazma albuminine bağlanır, 

karaciğerde elimine edilir. Plazma yarılanma ömrü yaklaĢık 40 dakikadır. Oral yolla günde 
tek doz 20-60mg olarak kullanılabilir. Günlük doz, mide asidinin uzun süre % 86–100 

oranında azalmasını sağlar. Ġlacın kesilmesinden bir hafta sonra asit sekresyonu normale 

döner.  

 
Yan etkileri; tedavi sırasında bazı hastalarda baĢ ağrısı, baĢ dönmesi, abdominal kolit, 

parestezi, halsizlik, ishal, bulantı, ağız kuruluğu, halsizlik gibi yakınmalara neden 

olmaktadır. Gebelik ve emziklilik döneminde kullanılması önerilmez.  
 

 Lansoprazol: Etki mekanizması omeprazol ile aynıdır, asit 

salgılanmasını güçlü bir Ģekilde inhibe eder. Plazma yarılanma ömrü 1,4 

saattir. Maksimum plazma konsantrasyonuna 1–2 saatte ulaĢır. 
Alınmasını takiben iki saat içerisinde asit sekresyonu %97 oranında 

azalır. 30 mg’lık kapsüller Ģeklindedir. Oral yolla, aç karnına günde bir 

doz 30–60 mg Ģeklinde kullanılır. Besinlerle alımı etkiyi azaltabilir. Yan 
etkileri omeprazole benzer.  
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Bu grupta yer alan diğer ilaçlar pantoprazol ve rabeprazoledir. 

 

 Antikolinerjikler: Asetilkolinin muskarinik etkilerini bloke ederek mide asit 

sekresyonunu azaltır. Antispazmotik etkileri de vardır. Ġdrar yapmada güçlük, 
ağız kuruluğu, görme bozukluğu, alt özafagus basıncında azalma, göziçi 

basıncında artma gibi yan etkileri nedeniyle uzun süreli tedavide kullanılmaz. 

Bu grupta en önemli ilaçlar; pirenzepin ve telenzepin’dir. 
 

 Pirenzepin: Mide üzerine seçici antikolinerjik etkilidir. Mide 

mukozasındaki paryetal hücrelerin muskarinik reseptörlerini bloke ederek 

hem bazal hem de uyarılmıĢ asit salınımını inhibe eder. Önerilen günlük 

doz; sabah ve öğle yemeğinden önce 25 mg, yatmadan önce 50 mg’dır. 
Tedaviye genellikle 4–6 hafta devam edilir. Akut ve acil durumlarda IV 

yolla da kullanılabilir.  

 
Yan etkileri; ağız kuruluğu, kabızlık, bazen ishal, baĢ ağrısı, uyuĢukluktur. Ülser 

tedavisinde ilk tercih edilen ilaç değildir, dirençli vakalarda H2 reseptör blokerleri ile birlikte 

kullanılması önerilmektedir. Telenzepin de benzer etkilere sahiptir. 
 

2.1.2. Antasitler 
 
Peptik ülser tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde uzun yıllardır kullanılan 

ilaçlar olup mide asidini nötralize ederek, mide ve duodenum’un pH’ını yükselten ilaçlardır. 

Safra asitlerini ve pepsini bağlayarak mukozal bariyerin korunmasına yardımcı olur. 
Günümüzde kullanılmakta olan çoğu antasitler aluminyum, magnesyum ve kalsiyum 

tuzlarının kombinasyonları Ģeklindedir. Pratikte sodyum içeren ve içermeyenler, sistemik 

etkili olan ve olmayanlar, içerdikleri elementlere göre alüminyum, kalsiyum ve 

magnezyumlu antasitler olarak sınıflandırılır. Sistemik olanlar bağırsaktan emilir, bu nedenle 
alkaloz gibi sistemik yan etki yapabilir. Magnesyum içeren antasitler diyareye neden olabilir. 

 

Antasit ilaçlarla duodenum ülserinde nedbeleĢme hızlandırılır ve nüksler kısmen 
önlenir. Mide ülserinin antasitlerle tedavisinde baĢarı duodenum ülserine kıyasla daha 

düĢüktür. 

 

Antasitlerin doz cevap iliĢkileri, midenin sekresyon kapasitesi ve boĢalma hızına göre 
değiĢiklik gösterebilir. Midede kalma süreleri uzadıkça, etkileri de artmaktadır. Dolayısıyla 

açken alındıklarında, midenin çabuk boĢalması söz konusu olacağından 20–30 dakikalık bir 

sürede etki gösterebilir. Yemekten 1–3 saat sonrasında alındıklarında ise, boĢalma yavaĢ 
olacağı için daha uzun süre etkilerini devam ettirir. Bu dönemler optimal yararın sağlanacağı 

dönemlerdir.  
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Her gıda alımını takiben midede asit üretilmektedir. Yemekten 1 saat sonra verilen 

antasit, mide asidini 2 saat süre ile etkisizleĢtirecektir. 3 saatte verilen ikinci doz, etkiyi 

uzatarak 4 saatten fazla bir süre devam etmesini sağlayacaktır. Midenin aç iken 1 olan pH’ı 

bu grup ilaçlarla 3–5 seviyesine çıkarılmaya çalıĢılmaktadır. Ġyi bir antasit alımını takiben 
kısa sürede mide asidini nötralizeedebilmeli, ancak yan etki oluĢturmamalıdır. Bu grupta yer 

alan baĢlıca ilaçlar; 

 
 Alüminyum hidroksit: Asit bağlama kapasiteleri ve hızlı etki etme özellikleri 

zayıftır. Mide boĢalmasını geciktirici etkisinden dolayı uzun süre midede 

kalabilir. Konstipasyona neden olabilir. Bağırsaktan fosfat emilimini engeller. 

Bu etkilerinden dolayı idrar yollarından oluĢan fosfatlı taĢların önlenmesi için 
kullanılır. Alüminyum hidroksitin uzun süreli kullanımı hiperkalsemiye neden 

olabilir. Kabızlık, mide bulantısı, kusma, cilt döküntüsü, teratojenik etki, 

hipofosfatemi, osteomalasia yan etkileridir. 

 Kalsiyum karbonat: Mide asiditesini hızlı bir Ģekilde düĢürür. Hiperkalsemi, 

süt-alkali sendromu ve asit ribaunduna yol açması nedeniyle uzun süreli 
kullanımı önerilmemektedir. Kalsiyumlu antasitler, birlikte kullanılan diğer 

ilaçların emilimini engelleyebilir. Beta blokerler, simetidin, rifampisin ve bazı 

antibiyotikler emilimi etkilenen ilaçlardır. Kabızlık, midede gerilme hissi, 
hiperkalsemi, hafif metabolik alkaloz yanı sıra en önemli sakıncası; asit 

ribauntudur. 

 Magnezyum hidroksit: Asit bağlama özelliği alüminyum bileĢiklerinden fazla 

olan magnezyum hidroksitin laksatif etkisi de mevcuttur. Mideden boĢalması 

yavaĢtır, bu nedenle etkisi uzun sürer. Yüksek dozda ishale sebep olur. Diğer 
antasitlerle kombine olarak kullanılmaktadır. Magnezyum bağırsaklardan çok az 

absorbe olduğu için böbrek yemezliğinde, atılımın uzamasına bağlı toksik etki 

yaratabilir. Yan etkileri; ishal, bulantı, kusma, midede ĢiĢkinlik, baĢ dönmesidir. 

Magnezyum trisilikat, hidrotalsid, magnezyum oksit, magnezyum karbonat, 
magaldrat, magnezyum fosfat gibi bileĢikleri de tedavi amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 Sodyum bikarbonat: Etkisi en çabuk baĢlayan, ancak kısa süren antasittir. 

Midede kalıĢ süresi oldukça kısadır, mide asidiyle reaksiyona girerek tuz, su ve 

karbondioksit oluĢturur. Bağırsaktan hızla emilir. AĢırı kullanımında sistemik 
alkaloz ve sıvı retansiyonuna neden olur. Böbrek yetmezliğinde normal tedavi 

dozlarında da ödem ve alkaloz geliĢebilir. Uzun süreli kullanımı önerilmez. Tuz 

kısıtlaması yapılan kalp yetmezliği veya karaciğer sirozunu ve hipertansiyonda 
kullanılması kontrandikedir.  

 

2.1.3. Mukoza Koruyucular 
 
Mide mukozasını üzerinde bir koruyucu tabaka oluĢturarak mide mukozasının aside 

karĢı direncini artıran ilaçlardır. 
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 Sukralfat: Etkisi hidroklorik asit salınımını inhibe etmek değil, ülser dokusuna 

seçici olarak bağlanıp ülser dokusu üzerinde bir bariyer tabaka oluĢturmaktır. 

Böylece asidin ülserli dokuya ulaĢmasını ve harabiyet oluĢturmasını engeller. 

Sukralfat duodenal ülserde daha etkilidir. Oral yolla ve yemeklerden bir saat 
önce ve gece yatarken olmak üzere günde 4 kez, 1g dozunda kullanılır. Tedavi 

süresi genellikle 4-6 haftadır. Bulantı, kusma, kabızlık, bazen ishal, midenin 

boĢalma hızında artma gibi yan etkilere neden olabilir. Tetrasiklin, fenitoin, 
digoksin ve simetidinin emiliminde azaltmaya neden olduğu için bu ilaçlarla, 

sukralfat alımı arasında iki saatten fazla süre geçmesine dikkat edilmesi 

önerilmektedir. 

 Karbenoksolon: Midenin mukus sekresyonunu ve mukoza direncini artırır. 

Duodenum ülserinde etkinliği daha azdır. Tedavi süresi 4-6 hafta, günlük doz 
yemeklerden sonra olmak üzere, önce 4 kez ve 100mg’dır. Oral yolla alınan 

ilaca, doz azaltılarak devam edilir. Su ve tuz tutulumu, ödem, kan basıncında 

artıĢ, hipokalemi ve kalp yetmezliği belirtileri, ilacın istenmeyen etkileridir. Yan 

etkileri nedeniyle üç aydan daha uzun süre kullanılması önerilmemektedir. 

 Bizmut bileĢikleri: Ülser dokusu üzerinde koruyucu bir tabaka meydana 
getirerek, ülserli dokuyu asit ve pepsine karĢı koruyan ilaçlardır. Genellikle 

peptik ülsere eĢlik eden Helicobakter pylori üzerine bakterisid etkilidir. Tedavi 

sonrası ülser nüksü, H2 blokerlerine oranla daha geç ve azdır. Tedavi süresinin 

en az bir ay olması önerilmektedir. Ġlaç her yemekten yarım saat önce ve gece 
yatarken alınmalıdır. Tedavi süresince alkol ve asitli içecekler içilmemelidir. 

Süspansiyon formu diĢlerin koyu renk almasına neden olduğu için tercih 

edilmemektedir. DıĢkının siyah olması, ensefalopati, dil ve diĢlerin siyahlaĢması 
yan etkileri olup gebelik ve böbrek yetmezliğinde kontrendikedir. 

 

2.1.4. Stoprotektif Ġlaçlar 
 
Mide mukozasını asit ve diğer maddelere karĢı koruyan, hücrelerin direncini artıran 

ilaçlardır. Bu grupta yer alan ilaçlar; mizoprostol, enprostil ve arbaprostildir. 

 

 Mizoprostol: Prostaglandinlerin sentetik analoğudur. Mukoza kan akımını, 
mukus ve bikarbonat salgılanmasını artırır. Hidroklorik asit salınımını inhibe 

eder. Mide ülserinde etkili, ancak duodenum ülserinde etkisizdir. Mide ülserinin 

rutin tedavisinde tercih edilmez. Mizoprostol, mide ülseri riski yüksek olan 
alkol, aspirin ve diğer non steroid antienflamatuvar (naproksin vb.) ilaçların 

kullanılmasına bağlı görülebilecek lezyonların önlenmesi ve tedavisinde 

kullanılır. En sık görülen yan etki diyaredir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, 

dispepsi diğer yan etkileridir. Laktasyon döneminde ve gebelikte 
kullanılmamalıdır. 
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2.1.5. Peptik Ülserli Hastalarda Helicobacterpylori Eradikasyonu 
 

Peptik ülser olgularının çoğuna eĢlik eden Helicobacter pylorinin, özellikle midenin 
adenokanser riskini artırması olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, antibakteriyal 

ilaçlarla tedavisinin sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. H.pylorinin eĢlik ettiği peptik 

ülserde çeĢitli ilaç kombinasyonları kullanılmaktadır. Bu tedavi nüksleri %20’lere varan 

oranlarda azaltmaktadır. Eradikasyon amacıyla birçok ilaç; bizmut subsalisilat, tetrasiklin, 
metronidazol, amoksisilin, klaritromisin gibi antimikrobik ajanların yanı sıra omeprazol, 

lansoprazol, pantoprozol, rabeprazol ve ranitidin gibi antisekretuvar ajanlar çeĢitli 

kombinasyonlarla kullanılmaktadır. 
 

2.2. Laksatif ve Pürgatifler 
 

Laksatifler, feçesin (dıĢkının) yumuĢamasını sağlayan dolayısıyla defekasyon 

sırasında atılımını kolaylaĢtıran ilaçlardır. Purgatifler (müshiller) ise; feçesin sulu hâlde 
kalmasını sağlayan istem dıĢı olarak hızlı bir Ģekilde atılmasını ve kalın barsağın boĢalmasını 

sağlayan ilaçlardır. BaĢka bir ifadeyle pürgatif etki, laksatif etkinin güçlü Ģekilde 

görülmesidir. Bazı laksatifler zayıf etkili oldukları için, yüksek dozda alınsalar bile purgatif 
etki göstermez, örneğin kitle oluĢturan laksatifler gibi. 

 

Organizmada ishal; bağırsak hareketlerinin artmasından ziyade, bağırsak epitelindeki 
su ve elektrolit sirkülasyonunun bozulması sonucu oluĢmaktadır. Ġnce ve kalın bağırsak 

mukozasını örten epitelyum hücreleri su ve elektrolitleri hem salgılayan hem de emen 

oluĢumlardır. Diyare ya da konstipasyon, bağırsaklardan su ve elektrolit salınımı ile geri 

emilimindeki dengenin bozulmasına neden olmaktadır. 
 

Konstipasyon oluĢumuna neden olan etkenlerden biri de yeme alıĢkanlıklarıdır. 

Genellikle sebze ve meyveden fakir beslenenlerde, posalı ve lifli yiyecekler 
tüketmeyenlerde, hareketsiz yaĢam tarzını benimseyenlerde, yeterli miktarda sıvı 

tüketmeyenlerde konstipasyon ciddi ve uzun süreli bir sorun hâlini almaktadır. Durumun 

düzeltilmesinde laksatifler kullanılabilir, ancak uzun süreli kullanımın bağırsak 
foksiyonlarında ve rectal reflekslerde azalmaya neden olacağı unutulmamalıdır. Yeme 

alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi ve yaĢam tarzının gözden geçirilmesi sorunun 

çözümlenmesinde önemli yer tutmaktadır. Bu grup ilaçların sebebi bilinmeyen karın ağrısı 

ve ileusta kullanılmaları kontrendikedir. Pürgatif ilaçlar, genellikle bir kez kullanılır. Acil 
durumlar dıĢında gece yatarken alınmalıdır. Laksatif ve purgatiflerin uzun süre kullanılması, 

ishale bağlı su kaybı nedeniyle dehidratasyon, hipokalemi, hiponatremi ve 

hiperaldosteronizme yol açar. Vitamin eksikliği belirtilerinin ortaya çıkmasını kolaylaĢtırır. 
Gebeliğin sonuna doğru pürgatif ilaçların kullanılması erken doğum veya düĢüğe neden 

olabilir. 

 

Bu gruptaki ilaçlar; yumuĢatıcı laksatifler, kitle oluĢturan laksatifler, tuz laksatif ve 
pürgatifler ve stimulan laksatif pürgatiflerdir. 
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2.2.1. YumuĢatıcı Laksatifler 
 

Hastada diyareye neden olmaksızın dıĢkıyı yumuĢatan maddelerdir. 
 

 Sıvı vazelin: Sindirim kanalından sindirilmez, çok az absorbe olur, büyük 

bölümü bağırsak içinde kalır. Böylece kalın bağırsak yüzeyini ve burada 

bulunan feçesi yağlandırarak dıĢkıyı yumuĢatır, dıĢarıya atılımını kolaylaĢtırır. 
Oral, rectal ve enema Ģeklinde uygulanabilir. Cerrahi operasyon sonrası 

ıkınmanın sorun yaratacağı durumlarda uygulanır. Yan etkileri; A,D,E,K 

vitaminleri gibi yağda çözünen vitaminlerin, emilim olmaksızın kendisiyle 
birlikte atılımına sebep olur. Uzun süre kullanıldığında, adı geçen vitaminlerin 

eksikliğine dair belirtiler ortaya çıkar. Defekasyon dıĢında, anüsten dıĢarı 

sızması, hastada rahatsızlık oluĢturur, anal bölgede kaĢıntı görülebilir. Akciğere 
aspirasyonu sonucu lipid pnömonisi yapabilir, bu durum yaĢlılarda, küçük 

çocuklarda ve gece yatarken alındığında görülebilecek bir durumdur.  

 Gliserin: Katı feçesi ve bağırsak yüzeyini yumuĢatır, rectal kasılmaları stimüle 

ederek etki gösterir. Dozu; yetiĢkinde 3 g, çocuklarda 1- 1,5 g dozunda 
kullanılır. 

 

2.2.2. Kitle OluĢturan Laksatifler 
 

Metil selüloz, agar ve kepek bu grupta yer alan ilaçlar olup mide bağırsak kanalından 

emilmeyen bitkisel kaynaklı heterojen polisakkaritlerdir. Su tutma kapasiteleri yüksektir ve 
su ile temas ettiklerinde ĢiĢerek kitleleri artmaktadır. Bağırsaklarda su tutup feçesin 

yumuĢamasını sağlar, böylece kitlesi ve su içeriği artan feçesin kalın bağırsaktan geçiĢini 

hızlandırır. Etkileri genellikle 24 saatte görülür, laksatif etkinin tam olarak ortaya çıkması 
için 2–3 gün geçmesi gerekebilir. Yan etkileri nadirdir. Uzun süreli kullanıma bağlı 

bağımlılık riski en az olan ilaç grubudur. 

 
Fonksiyonel konstipasyonun tedavisinde liften zengin, selülozlu diyet önerilmektedir. 

Bu tip diyet defekasyon sırasında ıkınmanın sakıncalı olduğu hastalarda yararlıdır. Bu grupta 

yer alan ilaçlar; 

 
 Agar; bir çeĢit deniz yosunundan elde edilir.  

 Kepek; buğday ununun kepeğidir. % 25–50 oranında lif ve B vitamini içerir. 

Kepek ya da bulamaç hâlinde, ekmek veya granül bisküvi Ģeklinde laksatif 
olarak kullanılabilir. 

 Psyllium(Plantago); toz haline getirilen plantago tohumlarının su ile 

karıĢtırılmasıyla elde edilir. Kolesterol ve safra asitlerinin atılımını da 

hızlandırır. 
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2.2.3. Tuz Laksatif ve Pürgatifler  
 

Oral yolla alınan laksatif ve pürgatifler içinde etkisi en hızlı olan ilaçlardır. Ġlacın 
alınmasını takiben, 2-3 saat içinde ishal görülür. Sindirim kanalından emilemeyen ya da çok 

az emilebilen ilaçlar olmaları nedeniyle, beraberlerinde su tutarak feçesin sulu kalmasını 

sağlar, bağırsak hareketlerini artırır. Bu gruptaki ilaçlar, kalın bağırsak cerrahisi ve 

radyolojik giriĢim öncesinde ve bazı zehirlenme vakaları ile antihelmintlerin 
kullanımınından sonra bağırsakların boĢaltılması için kullanılabilmektedir. Sorbitol, sodyum 

fosfatlar, magnezyum tuzları ve laktüloz bu grupta yer alan ilaçlardır. 

 

2.2.4. Stimülan Laksatif Pürgatifler 
 

Hint yağı (Castor oil), bisakodil, fenolftalein, sena glikozidive senokot bu grupta yer 
alır. Bu ilaçlar dıĢında, izotonik tuzlu su kısa sürede alınırsa da pürgatif etki oluĢur. Ġlaçların 

uzun süreli kullanımı dehidratasyon ile hipokalemi, hiponatremi ve hiperaldosteronizme yol 

açar. Bağırsak mukozasına iritan etki yaparak peristaltizmi uyarır. Hint yağı dıĢında diğer 
stimulan laksatiflerin etkileri, alınmalarından 6–12 saat sonra baĢlar. Tedavi dozunda 

yumuĢak ya da yarı sıvı bir dıĢkılama sözkonusu iken, yüksek dozlar çok sulu dıĢkılamaya 

neden olmaktadır. 
 

 Hint yağı: Kalın barsağın boĢalmasını sağlar. Oral yolla alınmasını takiben 2–3 

saat içinde etkisini gösterir. Bağırsak peristaltik hareketlerini güçlü bir Ģekilde 

uyarır. Güçlü purgatif etkisi nedeniyle kolik tarzında ağrı ve dehidratasyon 
geliĢebilir. Kalın bağırsağın boĢalması için 1–6 saat süre gerekir. Gıdaların 

absorbsiyonunu engelleyen hint yağı aç karnına içilmelidir. Uzun süreli 

kullanımı önerilmez. Gebelerde kontrendikedir.  
 

2.3. Antidiyaretik Ġlaçlar 
 

Diyare; feçesin belirgin Ģekilde sıvılaĢması ve defekasyon sıklığının artması 

durumudur. Diyare tedavisinde ilke; nedene yönelik tedavinin uygulanmasıdır. Bunun 
mümkün olmadığı durumlarda antidiyaretik ilaç kullanılır. GeliĢen sıvı elektrolit kaybının 

kısa sürede düzeltilmesi tedavinin önemli bir basamağıdır. 

 
Diyarenin tedavisinde kullanılabilen ilaçlar; opioidler, adsorbanlar, 

parasempatolitikler ile oral rehidratasyon sıvılarıdır. 

 

2.3.1. Opioidler  
 

Kalın bağırsak peristaltik hareketlerini inhibe eder, böylece feçesin geçiĢ süresini 
uzatır. Bağırsakların suyu reabsorbe etmesini sağlayarak feçesin su içeriğinin azalmasını 

sağlar. Akut diyarede kısa süreli kullanılabilir, bağımlılığa neden olduğu için uzun süreli 

kullanımı sakıncalıdır. Bu grup içinde bağımlılık yapma potansiyeli en az olan ilaç; 

loperamidtir. Kodein antidiyaretik olarak nadir de olsa kullanılmaktadır. 
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Yan etkileri; baĢ dönmesi, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, halsizlik, miyozis, öforidir. 

Hipnotikler ve alkol gibi santral sinir sistemi depresyonuna neden olan maddelerle birlikte 

kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır. 

 
Opyum tentürü, kodein, difenoksilat (lomotil), loperamid (imodium) bu grupta yer 

alan ilaçlardır. 

 
 Loperamid: Meperidin türevi sentetik bir opioid olup bağımlılık yapma 

potansiyeli en düĢük ilaç olma özelliğinin taĢımaktadır. Bağırsak peristaltizmini 

inhibe eder, bağırsak hareketlerini azaltır, dolayısıyla su ve tuz kaybını önler. 

Feçesin bağırsaktan geçiĢini uzatır. Oral yolla alınmalarını sağlayan tablet ve 
süspansiyon formları mevcuttur. Günde 3–4 kez, 2–4 mg dozunda kullanılabilir. 

Akut diyare olgularında iki gün içinde olumlu sonuç elde edilemiyorsa ilaç 

kesilmelidir. Ülseratif kolit ve akut dizanteride kullanılması önerilmez. En 
önemli yan etkisi; karında kramp tarzındaki ağrılardır. 

 Difenoksilat: Meperidin türevidir. Uzun süreli kullanım sonucu bağımlılık 

geliĢir. Terapötik dozlarda santral sinir sistemi depresyonu yapmaz. Ġlaç 
alıĢkanlığı ve amaç dıĢı kullanımı önlemek için atropinle kombine edilmiĢ 

formları mevcuttur. Yüksek dozda alınan difenoksilat, atropine bağlı yan 

etkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Oral yolla ve günde 3–4 kez, 2.5- 5 mg 

dozunda kullanılabilir. Solunum depresyonu gibi yan etkileri naloksan ile 
antagonize edilir.  

 

2.3.2. Adsorbanlar 
 

Bağırsak mukozasında tahriĢe neden olan bakteri toksini ve diğer kimyasal maddeleri 

bağlayarak dıĢkının kıvamını koyulaĢtıran ilaçlardır. Bu grupta kaolin, bizmut bileĢikleri, 
pektin, aktive edilmiĢ odun kömürü ve atapulgit yer almaktadır. Tablet, toz ve süspansiyon 

formları mevcuttur. 

 

2.3.3. Parasempatolitik Ġlaçlar 
 

Atropin ve benzeri parasempatolitik ilaçlar zayıf antidiyareik, fakat güçlü 
antispazmodik etkilerinden dolayı diyareye eĢlik eden spazm ve kolik ağrılarının 

giderilmesinde kullanılır. 

 
Bağırsak peristaltizmini inhibe ettikleri için bağırsak muhtevasının boĢalma süresini 

uzatır. 

 

2.3.4. Oral Rehidratasyon Sıvısı (ORS) 
 

Uzun süre devam eden diyare, vücutta elektrolit ve su kaybına neden olur. 

Dehidratasyonda metabolik asidoz ve K+ eksikliği geliĢir. Sıvı ve elektrolit dengesinin tekrar 

sağlanması için oral yolla, hasta ağızdan sıvı alamıyorsa ya da sıvı kaybı çok fazla ise IV 
yolla elektrolit solüsyonlar ( %0.9 NaCl, laktatlı ringer vb. ) verilerek rehidratasyon 

sağlanmalıdır.  
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Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği oral rehidratasyon sıvısı aĢağıdaki Ģekildedir: 

 

3,5 g NaCl 

2,5 g NaHCO3 
1,5 g KCl 

20 g glukoz 

1 lt su 
 

Oral rehidratasyon sıvısı eczanalerden alınabileceği gibi, ev ortamında da 

hazırlanabilmektedir. 

 
Evde ORS hazırlanması: 1 litre kaynatılıp soğutulmuĢ su içine, silme 2 çorba kaĢığı 

Ģeker, 1 çay kaĢığı tuz konularak elde edilir. KarıĢım eriyinceye kadar karıĢtırılır. Ağzı 

kapatılarak serin bir yerde saklanır, 24 saat kullanılabilir. Süresi geçen karıĢım bitmesi 
beklenmeden atılmalı, yenisi yapılmalıdır.  

 

Hazırlanan karıĢım, 2 yaĢından küçük çocuklarda, her dıĢkılamadan sonra 50–100 ml 
(1 çay bardağı), daha büyük çocuklarda ise 100–200 ml (2 çay bardağı) verilir. Çocuğun 

kusması hâlinde, 10 dakika beklendikten sonra tekrar verilmelidir. 

 

Ġshalin ve sıvı kaybının büyüklüğüne göre oral rehidratasyon sıvısına devam 
edilmelidir. Beslenmesi sürdürülmeli, anne sütü ile besleniyorsa, anne sütüne devam 

edilmeli, yaĢına uygun pirinç suyu, lapası, çorbası, haĢlanmıĢ patates, havuç, elma ve Ģeftali 

suyu ve püreleri, yağsız yoğurt verilebilir. 
 

2.4. Emetikler 
 

Ağızdan alınan maddelerle oluĢan akut zehirlenmelerin tedavisinde hastayı kusturmak 

için kullanılan ilaçlara emetikler denir. Kusmanın kontrendike olduğu bilinçsiz hastalarda, 
kimyasal yakıcı maddelerin içildiği durumlarda emetikler kesinlikle kullanılmamalı, hasta 

kusturulmamalıdır. Gebeliğin son aylarında, kontrol edilemeyen hipertansiyonda, 6 aydan 

küçük çocuklarda, hidrokarbon zehirlenmesinde, kalp hastalıklarında da hastanın 
kusturulmasının sakıncalı olduğu bildirilmektedir. Günümüzde emetik etkisinden 

yararlanılmak üzere apomorfin parenteral yoldan, ipeka ise oral yoldan uygulanmaktadır. 

 

2.4.1. Apomorfin 
 

Morfinden elde edilen, dopamin antagonisti bir maddedir. Apomorfin santral etkili bir 
emetik ilaçtır, ancak, merkezi sinir sistemi depresyonuna yol açması nedeniyle çocuk ve 

adolesanlarda kullanılması önerilmemektedir. 

 

Kusma merkezini uyararak 5–10 dakika içinde kusmayı sağlar. Kusma olmadığında, 
tekrarlanması sakıncalıdır. Apomorfin subkütan olarak 0,1 mg/kg dozunda kullanılır. Morfin 

gibi santral sinir sistem depresyonuna neden olan alkol ve hipnotikler gibi ilaçlarla meydana 

gelen zehirlenmelerde kullanılmamalıdır. Aksi halde tedaviye, morfin antagonisti olan 
naloksan eklenmeli, santral depresyon etki ortadan kaldırılmalıdır.  
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Santral sinir sistemi depresyonuna bağlı uyuĢukluk, öfori, tremor, huzursuzluk, 

öğürme, solunum, dolaĢım depresyonu gibi yan etkiler görülebilir, hasta bu yönüyle de takip 

edilmelidir. 

 

2.4.2. Ġpeka 
 

Güney Amerika’da yetiĢen bir bitkiden elde edilen bitkisel bir ilaçtır. Hem lokal hem 
de santral etkiye sahiptir ancak etkisi geç baĢladığı için çabuk emilen zehirlenmelerde 

kullanılması önerilmemektedir. Yüksek dozlarda kusturucu etkiye sahip olan ipeka, düĢük 

dozlarda ekspektoran olarak kullanılmaktadır. 
 

Emetik olarak genellikle ipeka Ģurup tercih edilmektedir. Emetik etki için yetiĢkin 

dozu; 20–30 ml, çocuklarda 5–10 ml’dir. Ġpeka Ģurubun alınmasını takiben santral depresyon 
ile atrial fibrilasyon ve kalpte iletim bozuklukları görülebilir. 6 aydan küçük çocuklarda 

kullanılması kontrendikedir. 

 

Ġlacın alınmasını takiben 20 dakika içinde hasta kusar. Ġlacın etkinliğini artırmak için 
ipekanın ardından hastaya su içirilmelidir. Yarım saat içinde kusma meydana gelmezse doz 

tekrarlanabilir. Ġkinci doza rağmen hasta kusamamıĢsa mide lavajı yapılmalıdır. Böylece 

zehirli madde ve ipeka dıĢarı atılır. Ġpekanın, aktif kömürle birlikte uygulanması 
önerilmemektedir. Nedeni; aktif kömürün ipekayı absorbe etmesi ve etkisini azaltmasıdır. 

 

2.5. Antiemetikler 
 

Antiemetikler kusmayı durduran ilaçlardır. TaĢıt tutması, gebelik sırasında oluĢan 
devamlı emezis ve bazı hastalıklarda kusmanın önlenmesi için kullanılmaktadır. Bu amaçla 

kullanılan ilaçlar; skopolamin, antihistaminikler, nöroleptik ilaçlar ve trimetobenzamid’dir. 

 

2.5.1. Skopolamin 
 

Parasempatolitik etkili bir belladon alkaloididir. Vestibüler sistemin uyarılmasına 
bağlı olarak geliĢen taĢıt tutmasına karĢı kullanılır, etki süresi kısadır. Antiemetik etkisi bir 

belladon alkoloidi olan atropinden daha fazladır. Sık kullanıldığında yan etkiler arttığı için, 

kısa süreli seyahatlerde kullanılması önerilmez. Oral yolla alınan skopolamin dozu; 0.1- 0.6 
mg’dır. Transdermal (TTS) uygulama olanağı sağlayan Ģekilleri de mevcuttur. 

 

TaĢıt tutmalarının önlenmesinde kullanılan skopolamin, taĢıta binmeden en geç yarım 
saat öncesinde alınmalıdır. Yakınmaların baĢlamasından sonra alınırsa, etki göstermez. 

Tedavi dozlarında yan etki nadirdir, ancak zaman zaman baĢ ağrısı, ağız kuruluğu, baĢ 

dönmesi, mide boĢalmasında yavaĢlama ve uyuĢukluk gibi Ģikâyetlere neden olabilir. 
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2.5.2. Antihistaminikler 
 

Antihistaminikler de taĢıt tutmasına karĢı kullanılan ilaçlardır. Özellikle uzun süren 
yolculuklarda tercih edilir. Gebeliğin inatçı emezisi ve meniere hastalığında da 

kullanılmaktadır. Yolculuktan en geç yarım saat önce alınmalıdır. TaĢıt tutmasını önlemede 

en etkili antihistaminikler; dimenhidrat, difenhidramin ve meklizindir. 

 
 Dimenhidrat: TaĢıt tutmalarında en etkili antihistaminik ilaçtır. Meniere, 

gebelik kusmaları ve postoperatif bulantı ve kusmanın tedavisinde de kullanılır. 

Oral ve parenteral yolla kullanılabilen dimenhidratın dozu; 50–100 mg’dır. 
Gerektiğinde doz günde 3–4 kez tekrarlanabilir. Günlük yetiĢkin dozu; 400 

mg’dır. Yan etkileri; ağız kuruluğu, sedasyon, reflekslerde azalma, görme 

bulanıklığı, kabızlıktır. Motorlu taĢıt kullananların ilaç almaları sakıncalıdır, 
çünkü ilaç reflekslerde yavaĢlama ve uyuĢukluk ile kaza yapma riskini 

artırmaktadır.  

 Meklizin: Etki süresi en uzun olan antihistaminiktir, ancak etkisi geç baĢlar. 

Endikasyonları ve yan etkileri dimenhidrata benzer. Motorlu taĢıt kullananların 
alması sakıncalıdır. Oral yolla kullanılır.  

 

2.5.3. Nöroleptik Ġlaçlar 
 

Metabolik veya ekzojen toksinlerin yaptığı emeziste, bazı ilaçların yan etkisi olarak 

oluĢan kusmalar ile postoperatif kusmalarda kullanılır. TaĢıt tutmasında çok etkili değildir. 
Yan etkilerinden dolayı gebelikte kullanılması önerilmez. Kusma merkezini inhibe ederek 

etki gösterir. Fenotiazin ve butirofenon türevi antipsikotik ilaçlar kusmaya karĢı 

kullanılabilmektedir. Klorpromazin (largactil), haloperidol (haldol) ve tietilperazin (torecan) 
bu amaçla kullanılan ilaçlardır. 

 

 Klorpromozin (largactil): Antiemetik etkinin yanında, antipsikotik, sedatif ve 

antihistaminik etkiye sahiptir. Gebelikte görülen inatçı kusmaların tedavisinde 

kısa süreli olarak kullanılabilir. YetiĢkinde largactil tabletin günlük dozu 25–

150 mg’dir. Günlük doz 3 ya da 4’e bölünerek verilebilir. Ortalama doz günde 
50–75 mg’dir. Sedasyon, uyuklama, ortostatik hipotansiyon, ağız kuruluğu, 

kabızlık, akomodasyon bozuklukları, idrar tutulmaı yan etkilerinden bazılarıdır. 

Kontrendikasyonları; barbitürat ve alkol koması, dar açılı glokom ve prostat hi-
pertrofisine bağlı olabilecek idrar tutulumunda, epilepside, parkinsonda, 

gebeliğin ilk üç ayında, trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanılması 

kontrendikedir. 
 

2.5.4. Trimetobenzamid  
 

Antiemetik etkisi ve yan tesirleri nisbeten zayıftır. TaĢıt tutması ve vertigoda etkili 

değildir. Gebelik kusmalarında etkilidir, ancak fetüse etkileri tam bilinmediği için 
kullanılmaz. Gastroenterite bağlı ve yemek sonrası meydana gelen bulantı ve kusmanın 

tedavisinde etkilidir. Oral, rectal ya da IM yolla kullanılabilir. Yan etkileri; yüksek dozlarda 

alınmasını takiben uyuĢukluk, ishal, konvülsiyon, hipotansiyon, alerjik deri döküntüleri 

görülebilir.  
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2.5.5. Metoklopramid  
 

Bir dopamin antagonistidir. Kusma merkezini inhibe ederek güçlü antiemetik etki 
gösterir. Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde, araç tutmaları, enfeksiyon, 

entoksikasyon, gebelik kusmaları, hepatit, ilaçların neden olduğu bulantı, kolesistit ve 

migrende kullanılır. 

 
Epilepsi, reye sendromu, parkinson, nedeni belli olmayan kusmalar, feokromasitoma 

ve yenidoğanlarda kontrendikedir. 

 
Konvülsiyon, halsizlik, koordinasyon bozukluğu, baĢ ağrısı, bulanık görme, irritasyon 

ve ağız kuruluğu gibi yan etkiler görülebilir. Draje, ampul ve supozituvar formları 

mevcuttur. Oral, rectal ve parenteral yoldan kullanılabilir. Bulantı baĢlamadan yarım saat 
önce kullanılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Sindirim sisteminde etkili ilaçları ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Peptik ülsere etkili ilaçları ayırt ediniz. 

 Ġlaçlarla ilgili bilgi notları 

hazırlayabilirsiniz. 

 Bu notlarda simetidin, ranitidin, 

famotidin’in H2 reseptörlerini bloke 
ederek mide asidini azalttıklarını mutlaka 

belirtmelisiniz.  

 Omeprazol’un proton pompa inhibitörü 
bir ilaç olduğunu, mide asidini güçlü 

Ģekilde bloke ettiğini belirtebilirsiniz. 

 Sukralfat’ın mide mukozasında koruyucu 

bir tabaka oluĢturduğunu ve mide asidinin 
dokuya zarar vermesini önlediğini 

belirtebilirsiniz. 

 Notlarınızı renkli kalemlerle dikkat çekici 
hâlde hazırlayabilirsiniz. 

 Laksatif ve pürgatifleri ayırt ediniz. 
 Laksatif ve pürgatiflerle ilgili detaylı 

araĢtırma yapabilirsiniz. 

 Antidiyaretik ilaçları ayırt ediniz. 

 Antidiyaretik ilaçları renkli kalemlerle 

sınıflandırabilirsiniz. 

 Sınıfta ORS hazırlayabilirsiniz. 

 Emetik ilaçları ayırt ediniz. 
 Emetik ilaçları ve kullanıldığı durumları 

yazarak çalıĢabilirsiniz. 

 Antiemetik ilaçları ayırt ediniz. 
 Antiemetik ilaçlarla ilgili bir Ģema 

oluĢturabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi peptik ülserde etkili ilaçlardan biri değildir? 
A) Simetidin 

B) Ranitidin 

C) Plantago 

D) Omeprazol 
E) Famotidin 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi yumuĢatıcı laksatif bir ilaçtır? 
A) Gliserin 

B) Agar 

C) Kepek 
D) Psyllium 

E) Plantago 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi kitle oluĢturan laksatiflerden biri değildir? 

A) Gliserin 

B) Agar 
C) Kepek 

D) Psyllium 

E) Plantago 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
4. ( ) Uzun süreli kullanıldıklarında bağımlılık riski en az olan laksatif grubu; kitle 

oluĢturan laksatiflerdir.  

5. ( ) Feçesin yumuĢamasını sağlayan ve atılımını kolaylaĢtıran ilaçlara pürgatif ilaçlar 

denir.  

6. ( ) Emedur gastroenterite bağlı ve yemek sonrası meydana gelen bulantı ve 

kusmanın tedavisinde etkili bir ilaçtır.  

7. ( ) Meniere, gebelik kusmaları ve postoperatif bulantı ve kusmanın tedavisinde 

kullanılan dimenhidrat, taĢıt tutmalarında da en etkili antihistaminik ilaçtır.  

8. ( ) Simetidinin gebelik ve emziklilikte kullanılması kontrendikedir.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. ( ) Özefagus pasajının tıkanması sonucu özefagus içeriğinin ya da alt özefagus 

sfinkter yetmezliği nedeniyle mide içeriğinin bulantısız, öğürtüsüz ve eforsuz bir 

Ģekilde ağızdan dıĢarı çıkmasına regürjitasyon denir.  

2. ( ) Gastrik mukoza, pilor, duodenum ve jejinimun endoskopik incelenmesine 

özofagoskopi denir.  

3. ( ) Agenezis; ağız ile mide arasında, geçiĢi sağlayan bir kanal görevi yapan 

özefagusun kapalı olmasıdır.  

4. ( ) Özefagus mukozasının hasarı ya da iritasyonu sonucu meydana gelen iltihabına 

özefajit denir.  

5. ( ) Disfaji; yutma güçlüğüdür.  

6. ( ) Halitoris; yutma sırasında ağrı duyulmasıdır.  

7. ( ) Özefagus adenokarsinomu kadınlarda erkeklerden 5 kat daha fazla görülmektedir.  

8. ( ) Gastroözefageal reflü en önemli semptom pirozitir ve genellikle 

postprandial(yemek sonrası) olur.  

9. ( ) Kalazya; özefagusun alt ucunun mide ile birleĢtiği yerde fonksiyonel bir daralma, 

kardiyanın gevĢeyememesidir.  

10. ( ) Ülserin lokalizasyonunun belirlenmesinde ağrının ritmi önemlidir, örneğin mide 

ülserinde ağrı, 2–4 saat sonra duyulmaktadır.  

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
11. AĢağıdakilerden hangisi kolonoskopi için doğru bir ifade değildir? 

A) Kolonun incelenmesini sağlar ve kolonun boĢ olması gerekir. 

B) Kolonoskopi için hastaya supine pozisyonu verilir ve her iki bacağı karnına 
çektirilir. 

C) ĠĢlem öncesi hastaya damar yolu açılır. 

D) Kolonoskopinin rahat yapılması ve hastanın iĢlem sırasında ağrı duymaması için 
sedatif bir ilaç IV yolla yapılır. 

E) Kolonoskopi için hasta sol tarafına yan yatırılır, alttaki bacak düz uzatılır, üstte 

kalan bacağı karnına doğru çekilir. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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12. AĢağıdakilerden hangisi özefajit için doğru bir ifade değildir? 

A) Özefajitte ağrı retrosternal ve epigastriumun üst kısmında hissedilir. 

B) En sık nedeni mide ve duodenum suyunun özefagusa geri kaçıĢıdır. 

C) Alkol, kahve, çay ve sigara özefajiti tetikleyen etkenlerdir, bu nedenle 
bıraktırılmalıdır. 

D) Korrozif maddelerle medya gelen özefajite hasta kusturulur. 

E) Diyette yumuĢak ve iritasyona neden olmayacak besinlere yer verilmelidir. 
 

13. AĢağıdakilerden hangisi mide mukozasında tabaka oluĢturan ilaçtır?  

A) Karbenoksolon 

B) Lansoprazol 
C) Famotidin 

D) Pinerzepin 

E) Alüminyum hidroksit 
 

14. AĢağıdaki ifadelerden hangisi özefagus kanseri için doğru bir ifade değildir? 

A) Özefagus kanserinde özefagoskopi, lezyonu direk görme ve biyopsi alma olanağı 
sağlar. 

B) Baryumlu özefagus grafisi, erken dönemde %75 oranında tanı konmasında imkân 

sağlar. 

C) Özefagus kanserinde ağrı; retrosternaldir, gıdaların yutulması sırasında tırmalanma 
Ģeklinde ve künt özelliktedir. 

D) Sküamöz hücreli karsinom en sık görülen özefagus kanseridir. 

E) Çok sıcak yeme ve içme alıĢkanlığı özefagus kanserinin nedenlerindendir. 
 

15. AĢağıdakilerden hangisi H2 (Histamin) reseptör blokeri bir ilaçtır? 

A) Simetidin 

B) Omeprazol 
C) Sukralfat 

D) Pirenzepin 

E) Mizoprostol 
 

16. AĢağıdakilerden hangisi proton pompa inhibitörü ilaçlar için doğru bir ifade değildir? 

A) Omeprazol, pantoprazol, rabeprazol bu grupta yer alan ilaçlardır. 
B) Proton pompa inhibitörleri asit salgılanmasını inhibe eden en güçlü ilaçlardır. 

C) Proton pompa inhibitörleri, mide mukozasını üzerinde bir koruyucu tabaka 

oluĢturarak etki gösterir. 

D) Omeprazol, H2 reseptör blokerlerine oranla, peptik ülser ağrısının daha kısa sürede 
geçmesini sağlar. 

E) Proton pompa inhibitörleri peptik ülserin kısa süreli tedavisinde kullanılır. 
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17. AĢağıdakilerden hangisi laksatif ve pürgatifler için doğru bir ifade değildir? 

A) Bu grup ilaçların sebebi bilinmeyen karın ağrısı ve ileusta kullanılmaları 

kontrendikedir. 

B) Pürgatif ilaçlar, genellikle bir kez kullanılır. 
C) Laksatif ve purgatiflerin uzun süre kullanılması ishale bağlı dehidratasyona neden 

olur. 

D) Gebeliğin son döneminde pürgatif ilaçlar kullanılmamalıdır. 
E) Loperamid bu grubun en önemli ilaçlarından biridir. 

 

18. AĢağıdakilerden hangisi antidiyaretik ilaçlar için doğru bir ifadedir? 

A) Opioidler, adsorbanlar, parasempatolitikler antidiyaretik ilaçlardır. 
B) Antidiareikler hastada diyareye neden olmaksızın dıĢkıyı yumuĢatan ilaçlardır. 

C) Atropin ve benzeri parasempatolitik ilaçlar güçlü antidiyaretik etkiye sahiptir. 

D) Opioidler kalın bağırsak peristaltik hareketlerini hızlandırarak feçesin geçiĢ 
süresini uzatır. 

E) Opioidler antidiyaretik olarak uzun süreli kullanılabilen ilaçlardır. 

 
19. AĢağıdakilerden hangisi oral rehidratasyon sıvısı(ORS) için doğru bir ifade değildir? 

A) ORS evde hazılanabilir bir karıĢımdır. 

B) Diyarede sıvı ve elektrolit kaybını önlemek için kullanılır. 

C) Evde ORS elde etmek için 1 litre kaynatılıp soğutulmuĢ su içerisine, silme 2 çorba 
kaĢığı Ģeker, 1 çay kaĢığı tuz konularak karıĢtırılır. 

D) Susuzluk hissi idrar miktarında azalma, fontanelin çökmesi, göz kürelerinin 

çökmesi, bilinç kaybı önemli dehidratasyon belirtileridir. 
E) Ġshalli çocuğun ağızdan anne sütü dâhil hiçbir Ģey verilmemelidir. 

 

20. AĢağıdakilerden hangisi peptik ülser komplikasyonlarından biri değildir? 

A) Kanama 
B) Obstrüksiyon 

C) Pirozis 

D) Perforasyon 
E) Penetrasyon 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

11 YanlıĢ 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 YanlıĢ 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 YAnlıĢ 

10 YanlıĢ 

11 B 

12 D 

13 A 

14 D 

15 A 

16 C 

17 E 

18 A 

19 E 

20 C 
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