TUS DERS NOTLARI

GASTROENTEROLOJİ-1

GIS HİSTOLOJİSİ
1-Mukoza
a-Epitel
b-L.propria (Yoğun gland içerir.)
c-Muscularis mukoza (Düz kas lifleri içerir mukozanın peristaltizmini sağlar)
2-Submukoza:
Plexus Meissneri bulunmaktadır. Bu plexus sekresyon kontrolünden sorumludur.
3-Muskularis propria :
Gerçek kas tabakasından bulunduğu tabakadır. GIS içeriğinin lümen boyunca iletilmesini
sağlar. Plexus Auerbachi denen sinir pleksusu barındırır.
Muskularis tabakasında bulunan Cajal hücresi peristaltizm için pacemaker görevi yapar.
4-Seroza :
muskularisi örten visseral peritondur.
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ÇİĞNEME KASLARI
Her bir tarafta dört tanedir. N. mandibularis’in dalları tarafından uyarılırlar. M. temporalis, m.
masseter, m. pterygoideus medialis ve m. pterygoideus lateralis
M. MASSETER
Kasın yüzeyelinden; ductus parotideus, n. facialis’in dalları ve a.v. transversa faciei geçer.
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M. PTERYGOIDEUS LATERALIS
Çene eklemindeki discus articularis’e tutunması vardır. Ağzı açan tek çiğneme kasıdır. İki
taraflı çalışarak, mandibula’ya depresyon (ağzı açar) ve protraksiyon yaptırır.

AĞIZ LEZYONLARI
Lökoplaki
epidermiste kalınlaşma ve hiperkeratoz oluşturan, mukozal yama yada plaklar halinde beyaz,
iyi sınırlı lezyonları içerir. Mikroskopik olarak epitelialdisplaziden-in situ karsinoma kadar
değişen bulgular saptanır.

Lökoplaki, tütün kullanımı ile (özellikle pipo) güçlü birlikteliği vardır. Bunun dışında kronik
iritasyon ve aşırı alkol tüketimi de nedendir.
%5-15’inden skuamöz hücreli karsinom gelişir. Bu transformasyon özellikle dudak ve dil
lezyonlarında sıktır. Ağız tabanı lezyonlarında ise çok nadirdir.
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Eritroplazi (Queyrat eritroplazi)
kötü sınırlı, kırmızı, yüzeyden kabarık olabilen lezyonlardır. Sıklıkla 6-7. dekatta, en sık
olarakta ağız tabanı, yumuşak damak ve dilin ventrolateral sınırında izlenir. Belirgin epitelial
displazi gösterir ve malign transformasyon oranı %50’nin üzerindedir.

Hairy lökoplaki
AIDS’li hastalarda görülür(EBV etkendir) ve karsinom için predispozisyon göstermez.

Oral kavite ve dil karsinomları
Özellikler
Hemen hepsi skuamöz hücreli karsinomdur. Olgular sıklıkla erken yakalanırlar fakat genede
%50 olgu 5 yıl içinde ölür.
Sıklıkla 40 yaş üstünün bir tümörüdür.
Risk faktörleri;
lökoplaki, eritroplaki, tütün kullanımı (özellikle pipo), aşırı alkol kullanımı, HPV tip 16,18 ve 11,
kronik iritasyon, actinik radyasyon, Plummer-Vinson send.dur (siderofajik displazi, Paterson-Kelly
send.).
Klinik
En sık çıktığı bölgeler, alt dudağın lateral sınırları yani vermilion sınırı, ağız tabanı,
hareketli dilin lateral sınırıdır.
Erken lezyon lökoplakiye benzer; ekzofilik büyür ve palpabl nodüller oluşturur.
Bu tümörler sıklıkla keratinize iyi diferansiye tümörlerdir. Hızla lenfatik tutulum yapar,
tanıda lenf nodu metastazı dudak tümörlerinde çok nadirken; dil kökenli karsinomlarda %50, ağız
tabanı kaynaklılarda ise %60’ın üstündedir.

Ameloblastom:
odontojenik epitel kaynaklıdır, sıklıkla kistik, yavaş büyüyen, lokal agresif karakterde, 3-4.
dekatın benign bir tümördür. En sık izlenen klinik açıdan anlamlı odontojenik tümördür.

Odontoma:
Sayısal olarak en sık izlenen odontojenik tümördür. Odontojenik epitelden kaynaklanır
fakat bol enamel ve dentin depolanımı içerir. Olasılıkla gerçek bir tümörden çok bir
hamartomdurlar.

Gorlin sendromu (nevoid basal hücreli karsinom sendromu);
erken yaşta çok sayıda basal hücreli karsinom gelişimi, beraberinde kemik, sinir, göz ve
üreme organlarında anormallikleri içerir, sıklıkla çenede keratinize epitel ile döşeli odontojenik
kistler içerir; PATCHED (PTC) adlı tümör süpressör gende mutasyon bulunur.
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TÜKRÜK BEZİ (TB) HASTALIKLARI
Siyaladenitler
major tükrük bezlerinde inflamasyon viral, bakteriyel veya otoimmün orjinli olabilir.
Öncelikle parotisi tutan kabakulak, çocukluk çağında self limited bir hastalıkken erişkin çağada
tabloya pankreatit ve orşit eklenebilir.
Otoimmün siyaladenit Sjögren Sendromudur.
Bakteriyel siyaladenitlerde temel olay sıklıkla boşaltım duktuslarının obstrüksiyonudur.
Sıklıkla taşlar nedendir (sialolitiazis).

Tükrük Bezi Tümörleri
Benign

Malign

Pleomorfik adenom (miks tm) %50

Mukoepidermoid karsinom %15

Wartin tümörü (papiller kistadenoma lenfomatozum) %5-10

Adenokarsinom NOS %10

Onkositom %1

Asinus hücreli karsinom %5

Diğer adenomlar; basal hücreli ve kanaliküler %5-10

Adenoid kistik karsinom %5

Duktal papillomlar

Malign miks tümör %3-5

Özellikleri:
TB tümörlerinin %65-80’i parotisten, %10’u submandibüler glanddan geri kalanlar minör
TB’lerinden çıkar.
Parotis tümörleri büyük olasılıkla (%70-80) benign (%30 malign), submandibuler
tümörler %60 benign (%40 malign) ve minör TB tümörlerinin %50 si beningdir (%50 malign).
sıklıkla 6-7.dekat tümörleridir. Sonuçta submandibular tümörlere hızla tanı
konulmalıdır.

Miks tümör (pleomorfik adenom)
TB’lerinin en sık tümörüdür. Benign seyirli, yavaş büyür ve kapsüllüdür. Sıklıkla 5 cm.nin
altındadır. Sıklıkla yüzeyel parotiste, ağrısız şişlik olarak görülür.
Kolayca çıkarılır (fasiyal sinire dikkat edilerek), %10 nüks gelişebilir. Sıklıkla 30-50 yaş arası
izlenir.
Histolojik yapı çok komponentlidir, miksoid stroma, kondroid görünümlü alanlar ve
duktus epitelinin farklı differansiasyon alanları görülür. Displazi ve yüksek mitoz içermez.
Tedavi
cerrahi eksizyon.
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Warthin tümör (papiller kistadenolenfomatozum)
parotis glandında görülen, yüzeyel glanddan kaynaklanan, 2-5 cm çaplı, kapsüllü, benign
tümördür.
Erkeklerde anlamlı oranda daha sıktır ve 5-7. dekatta izlenir. %10 multifokal ve %10

bilateraldir. Sigara kullanımı bu tümörün gelişme riskini arttırır.
%2-10 nüks ve çok ender malignleşme(NHL) potansiyeli bulunur.

Mukoepidermoid karsinom
TB’lerinin en sık izlenen malign tümörüdür (%15). 20 yaş altı primer tükrük bezi
tümörlerinin de en sık görülen tipidir.
Mukoepidermoid karsinom’ların %60-70’i Parotisden kaynaklanır. TB’de radyasyona
bağlı olarak en sık gelişen neoplazmdır.
Düşük grade lezyonlar belirgin glandüler yapı oluşturma ve büyük miktarda musin yapma
özelliğindedirler.
Yüksek grade lezyonlarda müsin azalır ve solid-skuamöz alanlar artar; ayrıca klinik tabloya
sıklıkla ağrı ve fasiyal sinir paralizisi eklenir.

Adenoid kistik karsinom
parotis harici tükrük bezlerinin en sık malign tümörüdür, özellikle minör tükrük bezi
kaynaklıdır.
Üst solunum sistemindende köken alabilir. Lokal nüksü sıklıkla izlenen çok infiltratif bir
tümördür. Özellikle perinöral invazyon oluşturması ile tanınır, bu nedenle çok ağrılı tükrük bezi
kitleleri yapar. Kemik, karaciğer ve beyin metastazı oluşturur, 5 yıllık yaşam %60 civarındadır.

AKUT ÜST GİS KANAMASI
Özellikler
En sık rastlanan gastrointestinal acil durumdur
ÜGK en sık prezentasyon semptomu melena veya hematemezdir(kahve telvesi)
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Melana için üst GIS ten 50-100 ml kanama gerekirken, hematokezya için 1000 ml kan
gerekir. Hematokezya genelde alt GIS kanamasını gösterirken, şiddetli ÜGK hematokezyaların % 10
undan sorumludur.
ÜGK larının % 80’i kendiliğinden durur.
En sık neden peptik ülserdir.
Çocuklarda en sık üst gis kanaması nedeni ösefagus varisleridir
Nedenleri
Duodenal ülser %40 (en sık)
Diffüz eroziv gastrit (NSAI bağımlı) %15-20
Gastrik ülser %10-20
Özefago gastrik varisler %10
Mallory Weiss yırtıkları %5-10
Gastrik neoplaziler %5
Tedavide;
iv. yol açılması
Hastanın durumunun değerlendirilmesi
Kan testleri yapılır . Resusitasyonda gerekli kan veya solüsyonlar verilir
Endoskopi yeterli resusitasyon sonrası ilk yapılması gerekli işlemdir. Endoskopiden
önce 250 mg eritromisin (IV) gastrik boşalma hızını arttırarak pıhtının temizlenmesine ve
endoskopik muayinenin kalitesinin artmasını sağlar.
Endoskopi ile %80 neden saptanabilir. Endoskopide tanının yanında tedavide
gerçekleştirilir.
İV proton pompa inhibitörü endoskopik tedaviden sonra yüksek riskli hastalarda (kanayan
damar, görülen aktif kanama) tekrar kanama riskini azaltır.
Okterotid, portal ven basıncını düşürdüğünden endoskopiden önce zaman kazanmak için
sirotik hastalara uygulanabilir.
Intra-arterial embolization, Mallory-Weis yırtığında endoskopik tedaviden yarar görmediyse,
anjiomalarda, operasyon için çok riskli gruplara uygulanabilir.

NOT: Masif Transfüzyon Komplikasyonları:
a. Trombositopeni
b. Faktörlerde düşme (özellikle FV ve FVIII)
c. pH’da düşme
d. Sitrat bağlı Ca bozukluğu (hipokalsemi)
e. Hiperkalemi
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ALT GIS KANAMA NEDENLERİ
Şiddetli akut kanama
Divertiküler hastalık
Anjiodisplazi
İskemi
Meckel divertikülü
Orta dereceli subakut veya kronik kanama
Anal hastalıklar
İnflamatuar barsak hastalıkları
Karsinoma
Büyük polipler
Anjiodisplazi
Radyasyon enteriti
Soliter rektal ülser
Tanı :
Alt GİS kanamasının çocukta en sık nedeni meckel divertikülüdür.
60 yaşın altında en sık masif alt GİS kanama sebebi divertikülozdur.
60 yaşın üstünde en sık masif alt GİS kanama sebebi vaskuler ektazi (Angiodisplazi)
lerdir. Anjiodisplazi sağ kolonda, genelde 70 yaş üstü ve KBY li hastalarda olur. Daha genç
hastalarda anjiodisplaziler IB kaynaklıdırlar.
Tekrarlayan alt GİS kanamalarının en sık sebebi angiodisplazilerdir.
Tedavi:
Alt gastro intestinal kanaması olan bir hastada ilk yapılacak Nazogastrik irrigasyondur.
(Böylece üst GIS kanaması akerte edilir)
Tedavide ilk yapılması gereken intravasküler volüm replesmanıdır. Aktif kanaması olan
hastalarda tedavi amacıyla endoskopi yapılıp adrenalin uygulanabilir.
Hasta stabilize olduktan sonra elektif şartlarda mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır.
İntraarteriel embolizasyon ve cerrahi diğer seçeneklerdir.

ÖZEFAGUS HASTALIKLARI
Klinik belirtiler:
Disfaji (yutma güçlüğü)
A. Orofaringeal Disfaji
Nörolojik Hastalıklar
Beyin sapı travma ve tümörleri
Multiple Skleroz
Myastenia Gravis
Poliomyelit
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Kas Hastalıkları
Myopatiler
Polimyozit
Hipotiroidi
B. Ösafagial Disfaji
Motilite Hastalıkları
Akalazya
Skleroderma
Diffüz ösafagial spazm
Mekanik Hastalıklar
Ösafagus kanseri
Peptik striktür
Ekstrensek Bası
Odinofaji (ağrılı yutma)
motor bozukluklar (diffüz ösafagial spazm )
Özefajit

Heartburn (retrosternal yanma hissi)
gastroözefajial reflüks
Disfaji lusori
Anormal bir kan damarın(sağ subclavian arter)özefagus arkadan çaprazlamasına bağlı
ortaya çıkan disfajidir.
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ÖZEFAGUSUN KONJENİTAL HASTALIKLARI
Trakeo-Özefageal fistül
1. Proksimal atrezi-distal atrezi (B)
2. Proksimal fistül-distal atrezi (D)
3. Proksimal atrezi-distal fistül (A-%87)
4. Proksimal fistül-distal fistül (E)
5. H tipi fistül (C)

Tanı:
Klinikte trakeoözefageal anomaliyi düşündüren en önemli veriler şunlardır.
Annede polihidroamnios vardır ve α-Fetoprotein (AFP) yüksektir
Kateter 10-11 cm’de kalıp mideye sokulamaz
Bebeğin ağzında aşırı sekresyon vardır
Beslenme sırasında siyanoz, öksürük, regürjitasyon ve solunum güçlüğü olur
Bu hastalarda gastrik distansiyon ve aspirasyon pnomonisi de sık görülür. Grafide GİS’de gaz
görülmemesi atrezi lehinedir.
Trakeo-özefageal fistül’ü olan hastaların %50’sinde ek anomaliler vardır. Konjenital kalp
hastalıkları (PDA, vasküler ring, aort koarktasyonu en sıklarıdır), imperfore anüs, malrotasyon ve
duodenal anomaliler.

VATER sendromu:
Hemivertebra (V)
Anal atrezi (A)
TÖF (TE)
Radial ve renal anomaliler (R)
VACTERL sendromu:
Vertebra anomalisi (V) - Hemivertebra
Anorektal anomaliler (A) – Anal atrezi
Kardiak anomali (C) - PDA
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TÖF (TE)
Renal anomali (R) –Vezikoüreteral reflü
Ekstremite anomalisi (L) – Radius yokluğu

REFLÜ ÖZEFAJİTİ
Etiyoloji ve Patojenez
İstirahattaki LES (aşağı özefagus sfinkteri) basıncında azalma
LES basıncını azaltan durumlar
Gebelik
İlaçlar (antikolinerjikler, beta adrenerjik agonistler, kalsiyum kanal blokerleri, nitratlar)
Skleroderma
Cerrahi vagotomi
Çukulata, yağlar
Nikotin (sigara)
Ksanthin ve deriveleri (ör:kafein)
Klinik Özellikler
Heartburn (=Pirozis) en sık semptom
Tanı:
Gastro ösefagial reflüyü göstermede en iyi tanı yöntemi 24 saat ösafagial pH
ölçümüdür.
Reflüde hemen endoskopi yapmaya gerek yoktur. Alarm semptomları (zayıflama, PPI
yanıtsızlığı gibi.) varlığı Endoskopi kesin şarttır.
Komplikasyonlar
Benign özefagus darlığı
Özefagus ülseri : Primer semptomu şiddetli ve devamlı ağrıdır
Larinjit
Pulmoner aspirasyon
Barret özefagus : özefagusun normal squamöz epiteli yerine silendirik epitelin geçmesi
halidir.Premaligndir. Özefagus Karsinom riski 40 kez artar.
Demir eksikliği anemisi
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Tedavi
kilo: verilir; yatak başını yükseltilir
alkol, nikotin, kafein, yağdan kaçınılır
H2 reseptör antagonistleri
PPI (Uzun süre kullanımda kalça kırığı riski artar)
cerrahi (Nissen fundiplikasyonu) (Genç hastalarda, yüksek doz ve uzun süre PPI
kullanımına alternatif)
Barret zemininde displazi gelişen hastalarda radyoferekans dalga elektrokoter (HALO), laser
fotodinamik terapi ile endoskopik ablasyon yapılır. Yüksek doz PPI ile özefagus PH ının normalize
edilmesi normal epitelin geri dönmesini sağlar.

NOT:
Sisaprid- Renzaprid (5HT3 antagonisti+D2 antagonisti, 5HT4 agonisti)
Gastrokinetik ve antiemetik etkisi vardır.
Alt özefagus sfinkter basıncını arttırırlar. Uzun QT sendromu oluşturmaktadır. Ani ölümlerde
yol açması nedeniyle kullanılamaz.

NOT:
Pierre Robin syndrome mikrognati ve yarak damakla seyreder. Dil normal büyüklükte olmasına
rağmen çene küçük olduğundan hava yolu tıkanması görülür. Prone poziston semptomları azaltır.
Tedavi cerrahidir.

O.E

829

TUS DERS NOTLARI

ALT ÖZEFAGUS SFINKTER BASINCINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Alt Özefagus Sfinkter Basıncını Artıranlar

Alt Özefagus Sfinkter Basıncını Azaltanlar

α mimetikler

α blokerler

β blokerler

β mimetikler

Gastrin

CCK

Motilin

Östrojen

Bombesin

Progesteron

Enkefalin

Glukagon

Substans P

Somatostatin

Antasidler

Sekretin

Kolinerjikler

Gastrik inhibitör peptid

Domperidon

VİP

Metaklopramid

Nöropeptid Y

PGF2

Antikolinerjikler
Barbitüratlar
Ca kanal blokerleri
Kafein
Diazepam
Dopamin
Meperidin
Teofilin
PGE1, PGE2
Nane, çikolata, kahve, alkol, yağlar

ÖZEFAGUSUN OBSTRÜKTİF BOZUKLUKLARI
Plummer Winson (Peterson-Kelly) sendromu
Demir eksikliği anemisi
Ağız mukoasında atrofi
Disfaji (sideropenik)
Özafageal web (özefagusun proximalinde krikofaringeal kasın hemen altındadır)
Kaşık tırnak
Özafageal kanser görülebilir
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Halka
Schatzki halkası- çoğunlukla squamokolumnar bileşkededir

ÖZEFAGUS NEOPLAZMLARI
Özefagusun benign tümörleri:
-Leiomyom (en sık benign tümörü)
-Polip
-Hemanjiom
-Lipomalar
-Fibromalar
-Papillomalar
-Adenom

Leiomyom:
Özellikler
Genç yaşta görülür, orta alt özefagus’ta sıktır.
Ayrıca eksofitik büyür. En önemli semptom disfajidir.
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Tanı
Ba ozefagus grafisi ve endoskopi ile konulur. Submukozal olduğundan lezyonlardan
biyopsi yapılması gereksizdir.
Endoskopik USG leiomiyomu, LMS den ayırt etmede oldukça yararlıdır.

Tedavi
Cerrahide enükleasyon yapılır.

Özefagus kanseri:
6-7. dekadda sıkça görülür.
Özellikle doğuda yaşayanlar risk altındadır.
En sık squamöz Cell Ca görülür ve orta 1/3 kısımda yerleşir.
Tipik kliniği disfaji ve odinofajidir.
Squamöz tip en sık annüler ya da infiltratif tiptedir.
Özofagus Skuamoz Kanserinde Risk Faktöleri
Diyet Faktörü

Genetik Predispozisyon

-

Vitamin eksiklikleri(A, C, Riboflavin, Tiamin,

-

Uzun süreli Celiac hast.

-

Eser element eksiklikleri (çinko, molibden)

-

Ektodermal displazi

-

Besinlerin mantar kontaminasyonu

-

Epidermolizis bülloza

-

Nitrit ve Nitrozamin içeriği yüksek gıdalar

-

Palmar ve plantar Tylozis (%100)

-

Betel çiğnemek

-

Genetik (ırksal) faktörler

-

Aşırı sıcak gıda tüketimi (çay-pilav)

-

Obezite

Yaşam Tarzı

Özofagus Hastalıkları

-

Alkol

-

Uzun süreli özofajit

-

Sigara (PSA* hidrokarbonlar)

-

Akalazya

-

Şehir havası

-

Pulummer - Vinson sendromu
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TANI:
Disfajide ilk yapılacak tetkik Ba lu ozefagus grafisidir. Bu tetkikle kanser-motilite
bozukluğu ayrımı yapılır. Kanser görümü varsa, endoskopik biopsi alınıp histopatalojik tanı
konur.

Evreleme: Endosonografi / PET-CT

Stage 0 (Karsinoma in Situ)
Stage I: Bazal membranı aşan kanser
Stage IIA: Kas tabakası invazyonu
Stage IIB: Kas tabakası invasyonu ve lenf nodu +
Stage III: Kanser özefagus dışına yayılmış ve lenf nodu +
Stage IV: Distal lenf nodu ve uzak organ tutulumu
Tedavide
cerrahi-Radyoterapi tadavisidir.
İn-operabilite Kriterleri:
Rekürren sinir paralizisi
Horner sendromu
Ösafago-trakeal fistül
Diafram paralizisi
Sürekli spinal ağrı
Malign plevral effüzyon
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ÖZEFAGUSUN MOTOR HASTALIKLARI
Diffüz özefagus spazmı (DES)
Klinik
Diffüz ösofageal spazmda sternum arkasında ağrı ve disfaji en önemli semptomlardır. Ağrı
daha önemli bir semptomdur,
Temelde ösofagus gövdesinin hastalığıdır.
% 50 vakada radyolojik olarak basit bir daralma, segmenter spazm
Tanıda
ösofagus motilite-basınç çalışmaları önemlidir
Tedavide
uzatılmış ösofagomyotomi yapılır

AKALAZYA
Patoloji:
Akut özafagus sfinkterinde relaksasyon olmaması durumudur.
Auerbach plexusundaki ganglion hücrelerinin kaybı ve denervasyonundan (NO ve VIP kaybı)
kaynaklanır
En sık rastlanan motilite bozukluğudur
Sekonder akalazya sebepleri;
B1 (tiamin) eksikliği
Enfeksiyon (Chagas etkeni T.cruzi)
Travma
Malignite
Funduplikasyon
Vagatomi
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Akalazya komplikasyonları:
Kandida özefajit (en sık)
Anemi
Aspirasyon pnömonisi (en sık ölüm nedeni)
Kilo kaybı
Malignite (en sık squamöz hücreli Ca)
Klinik
Paradoksal disfaji
Tanıda
manometri yapılır. Basıncın 26 mmHg üzerinde çıkması akla akalazyayı getirmelidir.
Akalazyadaki manometrik özellikler:
Alt özefagus sfinkterinin yetersiz releksasyonu (<%75)
Özefagusta peristaltizm olmaması
Alt ösefagus sfinkter basıncı artmıştır

Tedavi:
Medikal Tedavi
Nifedipin
Nitrogliserin
Mekanik veya pnömatik dilatasyon (en iyi tedavi)
Cerrahi tedavi
Heller myotomi + Nissen fundoplikasyonu

ÖZEFAGUSUN DİĞER HASTALIKLARI
Zenker divertikülü:
Özellikler:
Krikofarinjiyal bölge üzerinde mukozal bir girintidir. Pulsiyon divertikülüdür.
Klinik:
Zenker divertikülü olanlarda en sık rastlanan semptom yiyeceklerin üst ösofagusta
takılma hissidir. Ağız kokusu ve disfaji oluşturabilir.
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Tanı :
Radyolojik tetkik ile tanı konur. Ba’lu grafi mutlaka çekilmelidir.

Traksiyon divertiküller
orta bölgede tüberküloz gibi komşu bir inflamatuar proçesese sekonder

Epifrenik divertikül:
Alt ösafagus sfinkterinin sağında yerleşir.
Pulsiyon tipi divertiküllerdir.
Genellikle tedevi gerektirmez.

İnfeksiyonlar
Kandida özafajiti (en sık infeksiyon)
HSV
CMV infeksiyon

Özefagus yanıkları
Etiyoloji:
Kostik ajanların içilmesi
Tanı
Acil endoskopi yapılır
Tedavi:
steroidler ve geniş spektrumlu antibiyotik
Geç dönem sekeli
özefagus darlığı ve özefagus karsinomu

İlaca bağlı özefajit
Aspirin, NSAİİ
Potasyum klorid tabletleri
Demir preperatları
Kinidin ve bazı antibiyotikler
Doksisiklin (en fazla özefajit yapan ilaç)
Bifosfonat
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Eozinofilik Özefajit
Özefagus epitelinin eozinofil infitrasyonu ile karakterizedir. Kusma, eğigastrik ağrı, disfaji ile
prezente olur. Hastaların çoğu erkek çocuklardır.
Ortalama tanı yaşı 7 dir.Hastaların çoğu atopik, besin alerjisi , eozinofilisi ve IgE yüksekliği
olan çocuklardır.
Tedavide alerjik besinden korunmak, sistemik steroid, lokotrien blokerleri (montelukast), anti–
interleukin 5 (anti–IL-5) antikoru (mepolizumab) kullanılır.

Özefagus Perforasyonu
Etiyoloji:
En çok İatrojenik (%75) görülür. (Endoskopi )
Mediastit oluşturup ölüm
Klinik
İşlem sonrası goğüs ağrısı
Tanı:
Pnomomediasten için Akc Rx çekilir. Göstermiyorsa BT yapılır.
Tedavi
Cerrahi
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DİAFRAGMA AÇIKLIKLARI
Kaval hiatus
Th8 seviyesinde orta hattın sağında bulunur. İçinden vena cava inferior ve sağ frenik sinir
geçer.

Özefagial Hiatus
Th10 seviyesinde orta hattın solunda bulunur. İçinden özefagus ve vagal sinir geçer.

Aortik Hiatus
Th12 seviyesinde, diafragma kruslarının arasında bulunur. İçinden aorta, azigos veni, duktus
torasikus geçer.

DİAFRAGMANIN KONJENİTAL HASTALIKLARI
KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİSİ (KDH)

Bu defektler fetal hayatın 8-10. haftalarında torakal ve abdominal kavitelerin ayrılmasındaki
yetersizlik sonucu oluşur.
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1. Bochdalek hernisi:
En sık görülen tiptir ve diyafragmanın posterolateral bölgesindedir.
Posterolateral defektlerin %80’i soldadır. İntrauterin (İU) dönemde gelişen herniasyon
akciğer hipoplazisine neden olur.
2. Morgagni hernisi:
Defekt diyafragmanın önünde ve retrosternal bölgesindedir. Morgagni hernisi Larrey
aralığından diyafragmatik krusların sternal ve kostal elementlerinin gelişmemesi nedeniyle oluşur ve
sıklığı %5 olarak bildirilmektedir.yenidoğanda çoğunlukla bulgu vermez ve ileri yaşlara kadar tanı
konamayabilir.
Tanı:
Doğumdan itibaren bebekte belirgin respiratuar distres, hipoksemi, asidoz, pulmoner
hipertansiyon ve buna bağlı persistan fetal dolaşıma neden olur.
Bu klinik bulgulara ek olarak karnın çökük olması (skafoid abdomen) tanıya yaklaştırır.
Dinlemekle etkilenen tarafta solunum sesleri azalmıştır ve AC grafisinde barsakların toraks
içinde ve mediastinal yapıların karşı tarafa şift yaptığı görülür.
Mekanik ventilasyon ve esktrakorporial membran oksijenasyonu (ECMO) da dahil yoğun
solunum desteği hayatta kalmayı artırmıştır.
Agresif tedaviye karşın mortalite % 50 gibi yüksek olabilir. Kesin tedavi cerrahidir.

ÖSOFAGEAL HİATAL HERNİLER
Üç tip ösofageal hiatal herni saptanmıştır:
Tip I- Sliding (kayıcı) herni:
Kardianın yukarıya doğru, posterior mediastene doğru yer değiştirmesi ile karakterizedir.
Reflü ile komplike olur. Genellikle ileri yaşlarda görülür ve tedavi gerektirmez.
Tip II- Rolling (paraösofageal) herni:
Kardianın etrafındaki gastrik fundusun yukarıya doğru yer değiştirmesi ile karakterizedir.
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Paraösofageal hernisi olan hastaların 1/3’ünde gastrik mukozanın iskemik ülserasyonu sonucu
kanama ve hematemez daha sık görülür. Paraösofagealherniler, boyutları ne olursa olsun cerrahi
olarak tedavi edilmektedirler
Tip III
Mikst hiatal herniler (sliding + rolling): Hem gastrik kardia hem de fundusun yukarı doğru
yer değiştirmesi ile gelişir.

Tanı:
Hasta ayakta iken çekilen AC grafisinde kalp gölgesi arkasında hava-sıvı seviyesi görülmesi
paraösofageal hiatal herniyi düşündürür. BA’lu grafi ile paraösofageal hernileri tanımak daha
kolaydır. Çünkü sliding herniler spontan redükte olur.

MİDE HASTALIKLARI
KRONİK A TİPİ GASTRİT
Fundus ve korpus tutulur, antrum korunmuştur
Parietal hücre antikorları, serum gastrin seviyesinde yükseklik
Pernisiyöz anemi varlığı
Hipo veya aklorhidri
Hipotiroidi, diabetes mellitus ve vitiligo ile beraberlik
KRONİK B TİPİ GASTRİT
Antrumu tutar .
En sık etken H. pylori
İnflamasyon yüzeyel
Artmış asit düzeyi : H.pilori antral tutulum yaptığında burada bulunan somatostatin
salgılıyan hücreler fonksiyon dışı kalır. Buna bağlı gastrin ve asit artar.
En sık duodenal ülser eşlik eder
MALT tipi gastrik lenfomalarla ile ilişkilidir.
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HİPERTROFİK GASTRİT (Dev hipertofik Gastrit)
Tanım:
Menetrier hastalığıdır. TGF fazla yapımına bağlıdır. Mide rugaları hipertrofiktir. Aşırı
sekresyon ile karakterizedir.
Klinik:
Mideden protein kaybı, periferal ödem, kilo kaybı ve karın ağrısı
Menetrier hastalığı lenfoma, amiloidoz, gastrinoma ve infiltratif adenokarsinomla karışır. Ayırıcı
tanısının yapılması gerekir.
Tanı
Endoskopi ve biyopsi yapılır

Patoloji
mide mukus hücreleri hiperplastik inflamatuar hücreler bulunur
mukozal kıvrımlar artar. Ciddi hipoproteinemi yapabilir.
Tedavi:
Cerrahi tedavi gerektiğinde total gastrektomi tercih edilir.
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MİDE KANSERİ
Siyahlarda beyazlara göre daha sık. İnsidans 60-70 yaşlarda zirveye ulaşır.

Mide Polipleri
Hiperplastik polip (en sık) %80- 85
Fundik polip %10
Adenomatöz polip %5
• Villöz adenom
• Tübüler adenom
Juvenil polipler
Inflamatuar polipler
Etyoloji:
Konserve, sebze, tuzlu soslar, tuzlu kurutulmuş balık tüketenlerde daha sık görülür. Bunlarda
suçlanan etken nitritlerin varlığıdır. Tütsülenmiş gıdalar yine insidansı arttırır. Tütsülenmiş
gıdalardaki 3,4-benzopiren yüksek oranda karsinojendir.
Taze meyve ve sebzeler, C vitamini ve hayvani yağlı gıdalar mide kanserine karşı
koruyucudur.
Kan grubu A olanlarda mide kanseri daha sık görülmektedir (0 grubuna göre 1.2 kat
daha fazla).
Predispozan faktörler:
2 cm den büyük adenomatöz polip varlığı
Pernisiyöz anemi ve aklorhidri varlığı
Atrofik gastrit varlığı
H. Pilori enfeksiyonu (%100 taşıyıcılıkta risk 6 kat).
Aile hikayesi pozitifliği
Aflatoksin
Intestinal metaplazi varlığı (Pernisyoz anemili hastalarda)
Parsiyel gastrektomi sonrası gastrik güdükte karsinom gelişme olasılığı artar.
Patoloji:
Mide kanserlerinin tümü in situ kanser olarak başlar. Daha sonra giderek derin tabakaları
tutar.
Erken mide Kanseri: Burada kanser sadece mukoza ve submukozaya sınırlıdır.
Erken Mide Kanserinin Özellikleri
Erken mide kanseri kavramı; tümörün derinliği ile ilgili bilgi verir.
Derinliği mukoza veya submukoza ile sınırlı, muskularis propriaya ulaşmamış invaziv kanserlerdir
Büyüklükleri değişkendir. Çapları çok büyük olabilir.
Perigastrik lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yapabilir, bu bir insitü kanser değildir,
invaziv bir kanserdir. Elbette bazal membranı aşmıştır. Bölgesel lenf bezleri ve uzak organlara metastaz yapabilir.
Makroskopisi, mikroskopisi ve lokalizasyonu ileri evre mide kanserine benzer.
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Rezeke edilmezse ileri evrelere dönüşebilir.
Prognozu çok iyi olup tedavi sonrası 5 yıllık survi %90-95 dir.
Tedavisinde total veya subtotal gastrektomi ile birlikte lenf diseksiyonu yapılır.

Mide Kanserleri için Lauren-WH0 Sınıflandırması
Epitelyal Tümörler

Non Epitelyal Tümörler

İntraepitelyal neoplazi: Adenom

Leiomiyoma

Adenokarsinom (diffuz&intestinal tip)

Schwannoma

• Papiller adeno ca

Granüler hücreli tümör

• Tübüler adeno ca

Leiomiyosarkom

• Müsinoz adeno ca

GIST*/ benign-malign

• Taşlı yüzük hücreli ca

Kaposi sarkomu

• Undiferansiye ca

Diğer tümörler

• Adenoskuamoz ca
Küçük hücreli kanser

Malign lento malar

Karsinoid tümör
* GIST: Gastrointestinal stromal tümör

Taşlı Yüzük Hücreli Kanser ( Linitis Plastika)
Diffüz tipte karsinomların (taşlı yüzük hücreli)çoğunun nöroendokrin diferansiasyon
geçirdikleri, müküs yapımı dışında arginofil granüleri içerdikleri ve değişik polipeptit hormonlar
salgıladıkları gösterilmiştir.

O.E

843

TUS DERS NOTLARI
Nöroendokrin diferansiasyonu gösteren bir diğer bulgu da kromogranin A
immünoaktivitesidir.Bu tip tümörler daha agresif gidişli olup, periton implantı yaparlar.
Diffüz tipte karsinomların (taşlı yüzük hücreli) kadınlarda overe implantasyon sonucu
Krukenberg tümörü, rektouterin fossaya implantasyon sonucu da Blummer rafina yol açarlar.

İntestinal Tıp ve Diffüz Tip Mide Kanseri Karşılaştırması
İntestinal Tip

Difüz Tip

Neoplastik gland (tubulus) yapıları oluşturur.

Mukus içeren, gland oluşturmayan, bazen taşlı
yüzük görünümlü olan, infiltratif büyüme paterni
gösteren hücreler vardır.

50 yaş sonrası sıktır

Daha genç yaşlarda olur.

Erkeklerde sık görülür.

Her iki cinsi eşit tutar

HP, Kronik atrofik gastrit ve intestinal metaplazi

HP, Kronik gastrit ve intestinal metaplaziye ile bir-

ile birliktelik sıktır.
liktelik yoktur.
Endemik bölgelerde diffuz tipten 3-4 kez daha sıktır Endemik bölge dağılımı yoktur
Kalıtsal değildir.

Kalıtsal olabilir, (E-cadherin kalıtsal mutasyonu)

Mide Kanseri Metastazları
Mide Karsinomu ayrıca lenfatik yolla, perigastrik, iliak, splenik, pankreatik lenf
nodlarına, ileri evrede torasik duktus yoluile supraklavikülerlenf noduna metastaz
yapabilirler.(Virchow lenf nodu). Hematojen yolla en sık karaciğerde metastaz gelişir.
Akciğer, kemik, adrenalve derimetastazları da görülür. Bazen umbilikusta metastatik kitle
olarak görülebilir (Sister Joseph nodülü).

GIST
Ayrıca midede mukoza altındaki stromadan köken alan tümörlere GIST(Gastrointestinal
Stromal Tm) denir. C-kit onkogeni taşırlar. CD 117 yüzey markeri tipiktir. Bu tip tümörler peristaltizm
sorumlu Cajal hücresinden köken alırlar. C-kit, tirozin kinaz kodladığı için, tedavide Tirozin kinaz
inhibitörü olan imatinib kullanılır.

NOT:
Carney triad, GIST, pulmoner kondroma, extra-adrenal paraganglionoma
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Klinik Belirti ve Bulgular:
Oldukça geç belirti verir ve belirtiler hastalığa özgü değildir.
Epigastrik bölgede rahatsızlık hissi en sık başlangıç belirtisidir. Ileri evrelerde ise, kilo
kaybı ve karın ağrısı görülür. Iştahsızlık, halsizlik, disfaji, bulantı ve kusma diğer belirtilerdir.
Gizli kanama sık görülür, ileri aşamalarda masif kanamaya da rastlanabilir.
Hepatomagali, asit, sarılık metastazı gösteren bulgulardır.
Tanı:
Ba’lu grafi sık kullanılır. Mide sınırları içinde dolma defekti, duvarda rigidite, mukozal
kıvrımlarda değişiklikler ve ülserasyon en sık bulgulardır.
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Endoskopi, biyopsi alma olanağı sağladığından daha değerlidir. Sitolojik inceleme
yapılabilir.
CT, abdominal USG hastalığın evrelemesinde yardımcıdır.
Tedavi:
Cerrahi

LENFOMALAR
Gerçek mide lenfoması
Non Hodgkin lenfomaların gastrointestinal sistemde en sık yerleştiği bölge mide’dir.
geniş ve kalın mide pilileri ile birlikte büyük bir kitle oluşturur
ağrı (en sık semptom)

Patoloji:
genelde difüz B hücreli non- Hodgkin lenfoma
gastrik lenfoma özellikle (MALT tipi), H.pylori infeksiyonu ile sıkı ilişki gösterir.
Tedavi:
Cerrahi ve lokalize radyoterapi, kemoterapi ve H.pylori tedavisi

MİDE BOŞALMASINDAKİ BOZUKLUKLAR
Pilor stenozu :
Yenidoğan(HPS)ve erişkin olmak üzere iki tipi vardır.
Erişkin tip:
Pilor stenozunun erişkinde en sık nedeni bulbusa veya pilora yerleşmiş peptik ülserlerdir.
Yenidoğan tipi:
Yenidoğanda ise gelişimseldir
Tanı
Endoskopi
Baryumlu grafi
Tedavi
Cerrahi
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HİPERTROFİK PİLOR STENOZU (HPS)
Yenidoğanda ise gelişimseldir. Özellikle YD da doğumdan sonra 2-3 hafta içinde görülen
safrasız kusma ile kendini gösterir. İnek sütü alan çocuklarda sütte bulunan EGF nedeniyle pilor
kas hipertrofisi sonucu oluşur. Erkekler (özellikle ilk çocuk) kızlardan 4 kat fazla etkilenir.
Duktus arteriosusu açık tutmak için dışardan PGE verilmesi, Yenidoğan döneminde boğmaca
proflaksisi için eritromisin verilmesi HPS'ye eşlik eder. Eozinofilik gastroenterit, epidermolizis bülloza,
Apert sendromu, Zellweger sendromu, trizomi 18, ve Turner, Smith-Lemli-Opitz ve Cornelia de
Lange sendromlarına da HPS eşlik edebilir.
Klinik:
Yemek sonrası provakatif ve safrasız kusmalar vardır
Tanı:
Baryumlu grafi ile tanı konur

USG: Pilor kas kalınlığının 4 mm'den veya toplam pilor uzunluğunun 14 mm'den fazla olmasını
içerir.

Tedavi:
Cerrahi (Ramstedt piloromyotomidir.)
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Gastroparezi
Etioloji
En sık 10 yıldan uzun süreli insüline bağımlı diabetes mellitus nedeniyle oluşur.
Sklerodermaya bağlı olabilir
Klinik:
Pilor stenozuna benzer
Tanı:
Gastrik transit zamanı ölçülür. (Baryum veya radyoaktif yöntem ile)
Tedavi:
Metoclapromide, domperidon, eritromisin, Sisaprid

DUEDENAL ATREZİ
Duodenal obstrüksiyon her 100.000 doğumda 2.5-10 oranında görülen konjenital bir
malformasyon olup fetusta saptanabilen ince barsak obstrüksiyonunun en sık nedenidir .
Duodenal atrezili olguların çoğuna prenatal ultrasonografi ile tanı konulabilir. Mide ve
duodenumda dilatasyona bağlı görülen “double-bubble” görünümü tanının temelini oluşturur.
Duodenal stenoz veya atrezi genellikle duodenumun 1. veya 2. parçası ile sınırlı olup en
sık görüldüğü yer hemen ampulla komşuluğudur.
Duodenal lümen 5. ve 6. haftada epitel hücrelerinin proliferasyonuyla oblitere hale gelir. 8-10
haftada korddaki hücrelerin vakuolizasyonu ve dejenerasyonuyla rekanalizasyon oluşur. Bu durumun
yetersizliği duodenal lümen stenozu, atrezisi ya da duodenal web oluşumu ile sonuçlanabilir. ,
Klinik
olguların yaklaşık % 50 ‘sinin annesinde polihidramnios söz konusudur. Safralı kusma
genelde doğumdan birkaç saat sonra ortaya çıkar ve en erken ortaya çıkan bulgudur.
Epigastrik distansiyon mevcuttur. Olguların çoğu mekonyum çıkarmaz. Tanı için, direkt karın
grafisinde “double bubble” bulgusunun görülmesi yeterlidir.

Tedavi
yeterli bir preoperatif hazırlıktan sonra yapılacak olan duodeno-duodenostomi yada
duodenojejunostomi şeklindedir.
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ANULER PANKREAS
Tanım:
Pankreasın en sık görülen konjenital anomalisidir. Down sendromuna eşlik edebilir.
Erişkin oluncaya kadar semptom vermeyebilir.
Semptomlar
Safralı kusma
Tanı:
Baryumlu grafi

AKUT MİDGUT VOLVULUS
Normal rotasyon işlemi tamamlanmışsa, mezenter geniş bir tabana yayılmış ve fikse bir
durumdadır. Ancak malrotasyon durumunda mezenter dar bir tabandan çıkmaktadır
Mezenterin boyunun uzun olması yada barsak anslarının birinin herhangibir noktaya yapışmış
olması kendi etrafında dönme için bir etken oluşturması mümkün olabilir.
Akut midgut volvulus, çoğunlukla ilk ay içinde olmak üzere, olguların tümünde 1 yaş altında
semptom vermektedir. İlk belirtisi daha önceden tamamen sağlıklı olan bebekte aniden safralı
kusmaların başlamasıdır.
Dolaşım bozukluğu arttıkça, lümen içi kanama ortaya çıkabilir ve rektal yoldan ciddi
kanamalar gelebilir. Kramp tarzında karın ağrısı tabloya eklenir. Hızlı ilerleyen iskemi
durumlarında tabloya hipovolemi şok da ilave olmaktadır.

PEPTİK ÜLSER
Özellikler
Sıklıkla mide ve duodenumda görülür
En sık bulbusda
Erkeklerde kadınlardan daha sıktır
Duodenum ülserleri mide ülserlerinden 3 kat daha sıktır
Melenanın en sık nedenidir
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Patogenez:
Sigara: pankreatik bikarbonat sekresyonu azalır ve duodenum pH’ı düşer.
İlaçlar: aspirin ve diğer NSAİİ’ler
Alkol: mukoza bariyerini bozar ve mide sekresyonunu arttırır.
Mide asidi: mide ülserinde normal veya azalmıştır, duodenum ülserlerinde yüksektir

Risk faktörleri:
Pozitif aile hikayesi (Mide ülserli hastaların birinci derece akrabalarında mide ülseri gelişme
riski populasyona göre 3 kat daha fazladır)
“0” kan grubu
Tip A personalite
Kronik anksiyete
İlişkili hastalıklar:
MEN: MEN Tip 1 hastaların bazılarında gastrin salgılayan tümörler mevcuttur
Zolinger Ellison Sendromu
Sistemik mastositoz
Bazofilik Lösemi
Kronik Öbstrüktüf Akciğer Hastalığı (Asidoza sekonder)
Kronik Böbrek Yetmezliği (gastrin böbrekte ykılamadığı için)
Hiperparatiroidi
Polistemia vera
Cerrahi:
Klinik:
Ağrı : Duedenum ülser ağrısı açken olur. Sabaha karşı olması tipiktir. Atıştırmakla geçer.
Üst GIS kanama: Duedenal ülserde en sık kanama gastroduedenal arterden olur.
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Tanı:
Radyoloji:
Benign mide ülserinde:
Ülser kriteri mide duvarını aşmıştır
Mide pilileri ülser tabanına ışınsal şekilde uzanır
Ülser tabanını ödeme bağlı kalın bir radyolüsent (Hampton çizgisi)halka çevreler
Midedeki benign ülserler küçük kurvaturda preplorik bölgede yerleşir

Tedavi:
Antibiyotikler:
metranidazol, amoksisilin, terasiklin, klaritromisin, bizmut, proton pompa inhibitörü 2 hafta
süreyle beraber uygulanır.

NOT:
STRES ÜLSERİ
Post-op hastada strese bağlı ülser oluşabilir. Bunun sebebi mukozal beslenmenin
bozulması, bikarbonat yapımının azalmasına bağlıdır. Aynı nedenle yanıklı hastalarda da Curling
adı verilen aynı mekanizmalı ülser oluşabilir.
Bu nedenle Post-op yoğun bakımda mide korunması gerekir. Ancak bunun için anti-asid
kullanılmaz. Çünkü anti-asid kullanımı ile midede bakteri kolonizasyonu oluşur.Bu da aspirasyon
pnomoni riskini arttırır. Bunun için sukralfat mide korunmasında kullanılır.
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MİDE
Mide tek katlı silendirik epitelle döşelidir. Mide bezlerinin yapısında 4 hücre bulunur.
1-Mukus Boyun Hücresi: Mukus ve Bikarbonat salgılar
2-Parietal Hücre: HCl ve intrensek faktör salgılar
3-Esas Hücre: Pepsinojen, Gastrik Lipaz, Rennin salgılar
4-Endokrin (G hücresi): Gastin salgılar

MİDE ASİT SALGISI

Asit salgısı parietal hücreden yapılır. Gastrin, asetil kolin, histamin asit salgısını stimüle eder.
Somatostatin ve prostoglandinler asit salgısını inhibe ederler. Asit salınmasında öncelikle CO2 ve
H2O, karbonik anhidraz enzimiyle birleştirilip karbonik asit (H2CO3) oluşturulur, daha sonra H2CO3,
H+ ve HCO3 - ye iyonize edilir. H+ iyonu, H+ - K+ pompası ile mide lümenine atılır. Bikarbonat ise
kana geçer.
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ANTİ-ASİTLER
H2 - RESEPTÖR BLOKERLERİ
Asit sekresyonu parietal hücre üzerindeki 4 ayrı reseptör ile düzenlenmektedir;
1. Asetilkolin
2. Histamin
3. Gastrin
4. PGE1
Histamin parietal hücredeki H2 reseptörlerine bağlanır.
Blokerler;
-Simetidin
-Ranitidin
-Famotidin
-Nizatidin
H2 blokörler, H2 reseptörünü reversibl bloke eder.
H2 blokörler;
-Peptik ülser
-Zollinger-Ellison sendromu
-Akut stres ülseri
-Gastroözefagial reflü’de kullanılır.

Simetidin
Oral olarak verilir.
Tüm vucuda dağılırlar. (Anne sütü, plasenta)
Böbreklerle atılırlar.
%30’u karaciğer tarafından metabolize edilir.
Simetidin P-450 sistemini inhibe ederek bazı ilaçların konsantrasyonlarını artırır.
Antiandronerjik (Galaktore, jinekomasti) etkileri vardır.
Asid sekresyonunun azaltılması için kullanılan ilaçlardan en fazla yan etkiye sahip olanı
simetidindir . Bu başağrısı, sersemlik hissi, diare ve kas ağrısı yapar.

Ranitidin
Simetidin’den 5-10 kez daha güçlüdür.
Karaciğerde oksigenaz sistemini inhibe etmez.

Famotidin
Famotidin simetidinden 20-160, ranitidinden 3-20 kez daha güçlüdür.
En güçlü H2 blokördür.
Etki süresi en uzun H2 blokördür.
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Nizatidin
Nizatidin böbreklerle atılır.
Nizatidinin biyoyararlanımı yaklaşık %100’dir.

Prostaglandinler
Mideye selektif olarak kullanılan mizoprostoldür. (PGE1 analoğu)
Mide mukozasından sentezlenen PGE HCI sekresyonunu inhibe eder.
Prostoglandinlerin sitoprotektif etkileri vardır yani mukus ve bikarbonatın
salgılanmasını stimüle eder, kanlanmayı artırır.
Mizoprostol PGE1 analoğudur.
NSAİD tedavisinde ortaya çıkan gastrik ülserde proflaktik etkinliği gösterilmiştir.
Mizoprostolün sitoprotektif etkileri olmasına rağmen mide asidi sekresyonunu sadece yüksek
dozlarda durdurabilir.
Mizoprostol kullananlarda doza bağımlı olarak diyare ve bulantı görülebilir.

Antimuskarinik ilaçlar
Muskarinik reseptörlerin uyarılması mide motilitesini ve sekresyonların artırır.
Pirenzepin selektif M1 reseptör antagonistidir.
Mide asidini baskılayan dozu tükrük bezleri, kalp ve göze etkili değildir.
Antispazmotik etkinliği vardır.

PROTON POMPASI İNHİBİTÖRLERİ
H+ / K+ ATPaz proton pompasını inhibe eden ilaçlar omeprazole, lansoprazole, rabeprazole,
pantoprazole, esomeprazole

Pompa inhibitörleri pepsin ve intrinsik faktör sekresyonunu etkilemez.
Bazal mide asidi sekresyonunu %90’dan fazlasını inhibe eder. Mide asit sekresyonunu
inhibe edici etkisi en güçlü olan ilaçlardır.
Proton pompası inhibitörleri kısa süreli tedavide H2-blokerlerden daha etkilidir.
Mide asidi ile aktive edilmesinler diye “enterik kaplama” şeklinde kullanılır.
Duodenumda emilir sonra parietal hücrelere taşınır.

GASTRİK MUKOZA KORUYUCULAR
Gastrik yüzeyin yüzünü sentetik bir şekilde örterler.
-Sukralfat
-Bizmut bileşikleri
-Karboneksolon
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Sukralfat
Selektif olarak nekrotik ülser dokusuna bağlanan Aliminyum bileşiğidir.
Pepsin ve mide asidine karşı mukozada koruyucu bariyer oluşturur.
Aktivasyonu için asidik pH gereklidir. Bu yüzden H2 blokörler, omeprazol ve antasitlerle
birlikte kullanılmamalıdır.
Sistemik dolaşıma çok az miktarı geçer.

Bizmut Bileşikleri
Hem gastrik hem de duodenumdaki ülser dokusuna bağlanır.
Pepsin ve aside karşı bariyer oluşturur.
H. piloriye karşı antibakteryel akitvitesi de vardır.
Nekrotik mukozaya bağlanarak ülserin ilerlemesini engeller.

Karboneksolon
Mide ülserinin skarlaşmasını hızlandırıcı etkisi vardır.
İntestinal mukus viskozitesi, miktarını ve sekresyonunu arttırdığı kabul edilir.
Aldesteron benzeri etki yaparak HT’na neden olabilir. Bu yüzden kullanımı kısıtlıdır.

ANTASİTLER
Antasidler 2 gruptur;
1. Sistemik etkili
2. Lokal etkili
Sistemik etkililer absorbe olup istenmeyen yan etkilere neden olurken (metabolik alkaloz),
lokal etkiler absorbe edilmez ve sistemik yan etkilere neden olmaz.
Antiasitler;
1 Al. Hidroksit
2 Ca karbonat
3 Mg hidroksit
4 Na bikarbonat (sistemik)

NaHCO3-(Sodyum Bikarbonat)
Çok etkili sistemik bir antasiddir.
Mide pH’sını alkali düzeye taşıyarak ekstra asit salımına neden olur.
Sistemik olarak emilir ve metabolik alkaloz yapar.
CO2 salınımı olduğundan karında distansiyon gelişir.

CaCO3 (Kalsiyum Karbonat)
Lokal etkili bir antiasittir.
Ağrıyı azaltır ülserin iyileşmesini artırır.
Fazlaca alındığında hiperkalsemiye neden olabilir.
Kalsiyum tuzları gastrin salgısını en güçlü uyaran antiasit ilaçlardır.
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Mg(OH)2 (Magnezyum Hidroksid)
Asidle reaksiyona girip insolubl tuzlar oluşturur.
Mide boşalmasını geciktirir.
GIS’e sıvı çekerek iyi bir katartik özelliği gösterir.

Al(OH)3 (Alüminyum Hidroksit)
Mide asidi ile reaksiyona girer, insolubl olur ve konstipasyona neden olur.
Al(OH)3 fosfat ve tetrasiklini bağlar emilimlerini engeller.
Antasidlerin GIS’den emilimini azalttığı ilaçlar;
-Siprofloksasin
-Tetrasiklinler
-Digoksin
-Fe preparatları

ÜLSER CERRAHİSİ
Peptik Ülser Komplikasyonları
Kanama:
En sık komplikasyon kanamadır
Hastanede yatarken tekrar kanayanlarda, 48-72 saatten uzun süre veya 24 saatte 3
üniteden fazla kanayanlarda cerrahi endikedir.
Peptik ülserde kanamalar en sık duodenum bulbus arka duvardan olur.

Perforasyon
Perforasyon ise en sık duodenum bulbus ön duvardan olur. Düedenum ülser
ferforasyonunda şiddetli ağrı, karında rigidite, bağırsak seslerinin azalması ve hassasiyet vardır.
Tanı
Ayakta direkt karın grafisinde diafragma altı serbest hava görülmesi ile konur.
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Penetrasyon
Penetrasyon en sık pankreasa olur. Pankreasa penetrasyon posterior duedonum ülserinin
komplikasyonudur.

Ülserde Uygulanan cerrahi yöntemler:

A. Subtotal gastrektomi: Midenin en az % 70’inin çıkartılmasıdır.
Gastrektomiye ait komplikasyonlar
I. Erken komplikasyonlar
Kanama
Pankreatit
Duodenal güdük sızdırması
Stomal obstrüksiyon
Gastrik remnant nekrozu
Efferent loop sendromu : Genellikle anastomoz hattındaki ödeme bağlıdır. Hastada
kusma vardır, ama kusmayla ağrıları geçmez . Eğer 21 gün içinde konservatif tedaviyle iyileşmezse,
mekanik obstrüksiyon vardır ve tedavi cerrahidir.
II. Geç komplikasyonlar
Dumping sendromu
Alkalen gastrit
Marjinal ülser
Malnütrisyon-malabsorbsiyon
Karsinom
Afferent loop sendromu
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Dumping Sendromu:
1- Erken postprandial : 40-60 dakikada yatışır. Ani başlayan halsizlik, baygınlık ve baş
dönmesi oluşur ve yatma hissi oluşur. Jejenuma aniden geçen hiperozmolar içerik intravasküler
kompartmandan intestinal lümene hızla sıvı geçişine, bu da plazma volümünde düşmeye neden
olmaktadır.
Tedavi: Kh. tan fakir diyet, yemeklerin az ve sık yenmesi,
2- Geç veya hipoglisemik : Geç (hipoglisemik) dumping: Semptomlar yemekten 1-3 saat
sonra başlar. Vazoaktif semptonlar aynıdır ancak GİS ile ilgili semptomlar yoktur. Jejenuma geçen
materyal enteroglukogonun fazla salınımına neden olur. Bu madde de pankreas adacıklarındaki
hücrelerini uyararak insülin salgılatır ve hipoglisemi oluşur. Semptomlar glukoz alınımından sonra
geriler.

Afferent loop sendromu:
Postprandial kramp şeklinde karın ağrısı, ağrı ile beraber fışkırır tarzda kusma vardır. Ağrı
kusma ile geçer. Kusma gıda artıkları içermez. Tedavi edilmezse, afferent loopta bakteri
kolonizasyonu sonucu oluşan B12 vitamini eksikliğine bağlı anemi ve malabsorpbsiyon gelişir.
Tedavi, Cerrahidir. Billroth II, I’e çevrilebilir, yan yana jejunostomi ya da Roux-en-y
diversiyon yapılabilir.

B. Vagotomi
Cerrahi tedavinin temelini teşkil eder. DÜ’de % 80 asit salgısı vagus yoluyla olduğundan,
bu stimülatör etki ortadan kalkınca kür olur. Yalnız midenin motor innervasyonu da ortadan
kalkacağından boşalmayı kolaylaştıran ameliyatlar da ilave edilir.
a. Trunkal vagotomi + Drenaj ameliyatı (mutlaka gerekir.)
Boşaltma ameliyatları,
-Piloroplasti: Pilor boyunca kesilip enine dikilirse çapı genişler.
-Gastro-duodenostomi (Billroth I)
-Gastro-Jejunostomi (Billroth II)
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b. Selektif vagotomi + Drenaj ameliyatı:
Burada vagotomi daha distalden olup, hepatik ve çölyak dalların distalinden kesilir.
c. Proksimal gastrik vagotomi:(Yüksek Selektif)
Sadece korpusa giden vagus lifleri kesilir. Burada esas amaç motiliteyi kaybetmemektir.
Oldukça yaygın kullanılır. Boşaltma ameliyatına gerek yoktur. Hepatik dal, çölyak dal ve distal
mideye giden onüç dal (kaz ayağı)(Latarjet) korunur. Nux oranı en sık
d. Trunkal vagotomi + antrektomi
Burada pilor çıktığından boşaltma ameliyatına gerek yoktur. Nux oranı en azdır.

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HORMONLARI
KOLESİSTOKİNİN - PANKREOZİMİN
Yağ ve protein yıkım ürünleriyle uyarılır.
Enzim içeriği zengin pankreas salgısı sağlar.
Safra kesesini kasıcı etki yapar.
Sekretinin etkisini artırır.
Pankreatik mukozoya trofik etki yapar.
Mide boşalmasını geciktirir.

GASTRİN
Antrumdaki G hücrelerinden salgılanır.
Asit salgısını uyarır; azalan asit ile uyarılır.
Pepsin salgısını uyarır; peptidlerle uyarılır.
Kardiya sfinkterini kasar.
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Barsak mukozasına trofik etki yapar.
Yüksek düzeyleri insülin salgısını uyarır.
Vagus etkisi ile de uyarılabilir.

SEKRETİN
Duodenumun asitle temasıyla uyarılır.
Pankreatik kanal ve safra kanallarının bikarbonat salgısını uyarır.
Kolesistokininin etkisini güçlendirir.
Gastrin ve asit salınımını inhibe eder.
Midenin boşalmasını geciktirir.

GASTRİK İNHİBE EDİCİ POLİPEPTİD
Karbonhidrat ve yağ emilimi ile uyarılır.
Mide asit salınımını inhibe eder.
İnsülin salınımını stimüle eder.
Glikoza bağımlı insülinotropik polipeptid

VAZOAKTİF İNTESTİNAL POLİPEPTİD
Tükrük bezlerinden rektuma kadar yayılmıştır.
Su ve elektrolit salgısını artırır.
Tükrük bezlerinin kan akımını artırır.
Bu etkisini asetilkolin ile birlikte yapar.
Kardiya sfinkterini gevşetir.
Mide asiti ve pepsini inhibe eder.
Safra kesesi kasılmalarını inhibe eder.

MOTİLİN
EC (Entero kromaffin) ve M hücrelerinden salgılanır.
Düz kasları aktive eder.
Gebelerin mide yanmasında düşük düzeylerinin etkin olması olasıdır.
Makrolid antibiyotikler motilin reseptör agonisit olarak işlev yapıp peristaltizmi
arttırırlar. Bu nedenle yan etki olarak diyare oluşturabilirler.
Ayrıca diabetik hastalarda otonom nöropati sonucu gelişen diabetik gastroparazinin
tedavisinde kullanılırlar.

GUANİLİN
Klor kanalına etkilidir. (Kistik fibrozis geninin kontrol ettiği kanal). Barsağa su ve klor
sekresyonu oluşturur.

O.E

860

TUS DERS NOTLARI

PANKREATİK POLİPEPTİD
Pankreas adacık PP hücrelerinden salgılanır,
Hipoglisemi ile uyarılır,
Kolesistokinine zıt etki ile pankreasta dinlenme, safrada birikmek sağlar

GHRELİN
Mide boş kalınca salınmaktadır. Hipofiz üzereindeki reseptörü üzerinden GH salınımını
uyarır. Ayrıca iştah arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle midedin çıkarılması ghrelini
azaltacağı için iştahı keser.

SUBSTANCE P
İnce barsak peristaltizmini arttırır.

ENTEROGLUKAGON (GLP-1)
Mide asit salınımında azalma
Mide başalmasının inhibisyonu
İnsulin salınımında artış
Mukozada trofik etki oluşturur.

ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU
Özellikler:
Pankreasın en sık malign endokrin tümörüdür.
Atipik, multipl ve tedaviye dirençli ülser olgularında ZES düşünülmelidir.
Hikaye genellikle kısa sürelidir , kanama ve perforasyon sık görülür.
En sık görülen semptom peptik ülsere bağlı karın ağrısıdır (>%80).
Diyare, hastaların 1/3 veya daha fazlasında görülür.
MEN I (paratiroid, pituiter, pankreas tümörü) sendromuna dahil olabilir
(Gastrinoma MEN’lerde pankreasda en sık görülen tümördür).
Tanı:
1. Radyolojik olarak tümörün gösterilmesi ve biyopsi alınması sonucu patolojik olarak çoğu
vakada mümkün olmaz.
2. Açlık gastrin düzeyi > 1000 pg / ml .
3. Secretin stimulation test: Normalde sekretin, gastrin inhibitörüdür. Sekretin IV verilip
gastrin seviyesi ölçülür. ZE sendromunda gastrin paradoksik olarak yükselir.
4. Tümör lokalizasyonunu saptamada somatostatin reseptör sintigrafisi duyarlıdır.
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Gastrin seviyesinin yüksek olabileceği diğer hastalıklar
Bırakılmış antrum (cerrahi sonrası)
KBY
Antral G hücre hiperplazisi
Atrofik gastrit
H. pilori
Kronik gastrik çıkış obstrüksiyonu
Tedavi:
1. Cerrahi.
2. Tümör lokalize edilememişse ömür boyu yüksek doz asit süpresyonu.
3. Sentetik somatostatin anoloğu oktreotit

Dieulofay ülser:
Gastrik fundusta görülen vasküler lezyondur.
Üst GIS kanamalarına neden olur.
En sık 50 yaş üstü erkeklerde görülür .
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İNCE BARSAK HASTALIKLARI
İNCE BARSAK HİSTOLOJİSİ

İnce barsaklarda emilim işlevine yönelik olarak yüzey arttırıcı mukaza katlantıları izlenir.
Bunlar plika sirkülares ve villuslardır
Epitel örtüsünün yaptığı çöktüntüler ise Lieberkühn kriptaları olarak adlandılıır ve midede
olduğu gibi bu yapılar barsak bezleri olarak değerlendirilir. Tek katlı prizmatik epitelden oluşan örtü
epiteli hücrelerinde de apikal yüzde düzenli, uzun mikrovilluslar izlenir.
Duodenum, villusların geniş olması ve submukozada yer alan müköz salgı yapan Brunner
bezlerinin varlığıyla karakterizedir.
Jejunum, villuslar incedir.
İleum, villuslar incedir ve lamina propriyalarının Peyer plakları olarak adlandılıran lenf
folliküllerinden çok zengin olmasıyla karakterizedir.
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M (membranöz epitelyal) hücreler, Peyer plaklarının örten özelleşmiş fagositoz yapabilen
epitelyal hücrelerdir.
Paneth hücresi Lieberkuhn kriptası tabanında bulunur. Lizozim ve defensin salgılar.

İNCE BAĞIRSAK HASTALIKLARI
İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON
Barsak içeriğinin pasajının yetersizliğidir
Tipleri:
Mekanik obstrüksiyon nedenleri:
Adezyonlar, striktür (En sık sebep post-op brid(yapışıklık) ileustur.)
Tümör (metastatik, intramural, epitelyal)
Volvulus, inkansere herni
Endometriozis
Travmatik hematom, yabancı cisim neden olabilir
İnvaginasyon:
Paralitik ileus
İntestinal traktüste tıkanma olmaksızın oluşur.
Etyoloji: Abdominal cerrahisonrası, Hipokalemi(elektrolit bozukluklarından en sık nedendir),
Peritonit, pnömoni
Klinik:
Kramp şeklinde ağrı
Barsak seslerinde artma (paralitik ileusda azalır)
Konstipasyon ve obstipasyon (mekanik obstrüksiyonda)
Kusma (proksimal obstrüksiyonlarda daha belirgin)
Distansiyon
Tanı:
Karın grafisinde
Mekanik obstrüksiyonda: hava - sıvı seviyesi
Paralitik ileusda: diffüz intestinal gaz; rektumda hava
Tedavi:
Sıvı-elektrolit açığının kapatılması
Nazogastrik aspirasyon
Cerrahi

İNTESTİNAL PSÖDOOBSTRÜKSİYON (Ogilvie sendromu)
Etiyoloji:
düz kasları etkileyen hastalıklar (kollagen vasküler hastalık, amiloidoz)
altta yatan nörolojik hastalıklar (Chagas, Parkinson)
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İlaç Kullanımı (Anti-Kolinerjik)
altta yatan endokrin hastalıklar (hipotiroidizm, diabetes mellitus)
nontropikal sprue
herediter tübüler organ myopatisi
otonomik sinir sistemi anomalisi
Klinil:
İleus benzeri tablo
Tanı:
Radyoizotop (mide boşalma sintigrafisi)
Baryum çalışmaları

İNCE BARSAK DİVERTİKÜLLERİ
1.Duodenum divertikülleri
en sık proksimal duodenumda papilla Wateri’nin 1 - 2 cm etrafında bulunur
çoğu hastada asemptomatiktir
nadiren üst gastrointestinal kanamaya neden olur
2.Jejunal divertiküller
genelde kazanılmış ve asemptomatik
ince barsakta staz olduğunda bakteri artışının neden olduğu sekonder malabsorbsiyona
neden olabilir

3.Meckel divertikülü
Tanım
Vitellin kanal kalıntısı (Omfalomezenterik kanal)
ilioçekal valvden 60 cm uzağa yerleşir
Patoloji
İçinde en sık bulunan mukoza ileal mukozadır. Ancak en sık bulunan ektopik mukoza ise
parietal hücredir. Parietal hücre asid nedeniyle ülserasyon ve kanamaya sebep olur.
Semptomlar
Meckel divertikülü çocuklarda en sık kanamaya yol açarken, erişkin de en sık gastrointertinal
obstrüksiyon ile prezente olur.
Tanı
Parietal hücre sintigrafi (Teknesyum-99m-perteknatat ) ile gösterilebilir.
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Tedavi
Cerrahi

MALABSORBSİYON
Etiyoloji
Maldijesyon
kronik pankreatit
kolestatik veya obstrüktif karaciğer hastalığı
mide operasyonu sonrası
intrensek ince bağırsak hastalıkları
Çöliyak hastalığı
Whipple hastalığı (mukozada kanama ve obstrüksiyon)
kollajenöz sprue
eozinofilik gastroenterit
amiloidozis
Crohn
disakkaridaz eksikliğine malabsorbsiyon
Eksternal sebeplere bağlı malabsorbsiyon
Lenfoma, Tbc lenfadenit
Klinik:
Anormal gayta çıkışı (Yağlı yumuşak ve kötü kokulu)
Kilo kaybı, kas erimesi
Hipoalbüminemiye sekonder asit ve ödem
Demir, vitamin B12, folat emiliminin bozulmasına bağlı anemi
Vitamin D eksikliğine bağlı kemik ağrı ve kırıkları
Kalsiyum eksikliğine bağlı tetani veya paresteziler
Tanı:
Gaytada yağ analizi (Sudan boyası (+)): > 6 gr yağ malabsorbsiyonunu gösterir.
d-xyloz emilim testi
Pankreas fonksiyon testleri (sekretin stimülasyonu ile bikarbonat ve sıvı atılımı ölçümü)
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ince barsak biyopsisi
Bakteriyel aşırı çoğalma testi (Jejunal aspirasyon, bakteriyel aşırı çoğalma olan hastalarda
CO2’in solunumla atılımı artmıştır)
İnce barsak radyolojisi: Malabsorbsiyonda villuslar küntleşir, pili sayısı artar

WHİPPLE HASTALIĞI
Tanım
İnce barsak mukozasının PAS boyası ile pozitif boyanan köpüklü makrofajlarla
invazyonuyla karakterizedir.

Semptomlar
Multisistemiktir.
En sık orta yaşlı erkeklerde görülür. (E / K oranı 8/1),En sık başvuru nedeni ishal, daha sonra
kilo kaybıdır. En sık ekstraintestinal bulgu artrit, 2. sıklıkta ateş gelir.
En sık MSS semptomları: demans, bakış paralizisi ve myoklonusdur.
Hastaların 1/3 ünde kültür negatif bakteriel endokardit görülebilir. Erkekler kadınlardan
daha sık etkilenmektedir. Çitçiler diğer meslek gruplarına göre daha fazla etkilenmektedir.
Fizik muayine
Hiperpigmentasyon ve periferik lenfadenopatidir.
Patoloji:
Elektron mikroskopda makrofajlar içinde Tropheryma whipplei gösterilebilir.
Tedavide
tetrasiklin, kotrimaksazol
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BAKTERİYEL AŞIRI ÇOĞALMA
En sık nedenler:
Yaşlı hastalarda sıktır. Yaşlılarda steatorenin en sık nedenidir. Diabetik hastalarda sıktır.
Barsak motilitesinin bozulması (Skleroderma)
Yapısal anomaliler (Divertikül, fistül, rezeksiyon)
Semptomlar:
Sulu diare ve B12 eksikliğine bağlı anemi
Tanı :
Radyoaktif işaretli yemek ve nefes testi ile konabilir.
Tedavi :
Antibiyotik (tetrasiklin ve metronidazol)

ÇÖLYAK HASTALIĞI
Çölyak hastalığı, arpa, buğday, yulaf ve çavdar gibi hububat ürünlerinde bulunan glutenin,
gliadin fraksiyonuna karşı barsakların hipersensitivitesi sonucu ortaya çıkar.
En sık 2 yaş civarında semptom vermeye başlar.
Çocukluk çağında görülen en sık malabsorbsiyon sendromudur.
Semptomlar :
İshal
Kusma
Karın ağrısı
Büyüme ve gelişme geriliği (en sık görülen bulgudur)
Kilo kaybı
Anemi ve vitamin eksiklikleri
Dermatitis Herpetiformis (Çöliak eşlik eden en sık deri bulgusu)
Laboratuvar bulguları;
Steatore
Serum IgA artar
Kan folat düzeyi düşüktür
D-xylose testi bozulmuştur.
K vitamini eksikliğine bağlı koagülasyon bozuklukları
A vit ve D vitamini eksikliği
Karbonhidrat Malabsorbsiyonu
Hipoproteinemi- Hipoalbuminemi
Tanı:
Çölyak hastalığının tanısında en etkili yöntem intestinal biyopsidir.
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Antikorlar:
Anti-gliadin, anti-retikülin ve anti-endomisyum, anti-transglutaminaz çölyak hastalığında
kullanılan yararlı testlerdir. Endomisyum ve transglutaminaz antikorları çoliak için spesifiktir.
Normal çocukların %10’unda, IgG tipi gliadin antikorları pozitif bulunur. Bu nedenle IgA
tipi antikorlar, çölyak hastalığı için daha spesifiktirler.

Tedavi
Çölyak hastalığının tedavisi için ömür boyu glutensiz diyet önerilir. Klinik düzelme 1 haftada,
histolojik düzelme 3- 12 ayda görülür.
Komplikasyonları
T hücreli Lenfoma
Barsak Striktürü
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PROTEİN KAYBETTİREN BARSAK BOZUKLUĞU
Serum proteinlerinin gastrointestinal kanal içine aşırı kaybıdır. Üç nedeni vardır:
1.Mukozal ülserasyon
GISi tutan malign hastalıklar (villoz polip)
Multiple peptik ülser
2. Proteine karşı permeabilite artşına yol açan nedenler
Menetrier hastalığı
Çöliak hastalığı
Whipple hastalığı
İnfeksiyöz enterit
3. Lenf akımı obstrüksiyonu
Lenfoma, lenfanjiektazi, konstrüktif perikardit ve triküspid kapak hastalığı gibi kardiak
hastalıklar
Tanı:
I - 131 işaretli albümin verilir, barsaktan atılımına bakılarak tanı konur

PROTEİN ENERJİ MALNÜTRİSYONU (PEM)
MALNÜTRİSYON
Beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler :
Yaşa göre boy: düşük olması kronik malnütrisyonu gösterir.
Boya göre ağırlık: düşük olması akut malnütrisyonu gösterir.
Baş çevresi: 0-4 yaş arası çocuklarda önemli bir kriterdir.
Üst kol çevresi: 1-4 yaş arası çocuklarda sabit bir değer gösterdiği için özellikle kronolojik yaş
tam olarak bilinmiyorsa değerli bir kriterdir. 12 cm. nin altında olması ciddi malnütrisyonu gösterir.
Ciltaltı kalınlığı: Triseps ve/veya skapula altından ölçülür.

PEM’in 2 tipi vardır:
1-Marasmus: Enerji alımında yetersizlik sonucu oluşur, kas ve ciltaltı yağ dokusundaki
kayıp belirgindir.
2-Kwashiorkor: Protein eksikliği sonucu oluşur. Ödem nedeniyle ağırlık kaybı daha az
belirgindir.
Etiyoloji:
1-Kalori, protein ve diğer besin öğelerinin yetersizliği
2-Sosyokültürel etmenler
3-Çocuk beslenme alışkanlıklarındaki bozukluklar
a- Kısa süreli anne sütü alımı, ek gıdalara erken başlama
b- Uygun dönemde uygun ek gıdalara başlamama
4-Doğuştan ve sonradan olan hastalıklar
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a- Malabsorpsiyon sendromları (Çölyak hast. Kistik fibrozis, vs)
b- Malignansiler
c- Anatomik bozukluklar (atrezi,darlık)
d- Kronik hastalıklar (KBY,Kr. KC Hast)

KWASHIORKOR
Protein alımı yetersiz ancak kalori alımı yeterlidir. Kwashiorkorda karaciğerde Protein
sentezi azalır.Çünkü protein alımı azalmıştır. Apoproteinler de yapılamadığı için yağların (VLDL)
perifere taşınması bozulur. Yağlanma ve nekroz oluşur. Depolanan yağ trigliserittir.
Büyüme hormonu normal veya artmış, somatomedinler düşüktür. Glukoza insülin
cevabı düşüktür.
Essansiyel aminoasit konsantrasyonu düşmüştür. Hipoalbuminemi vardır. Buna bağlı olarak
periferik ödem oluşur. (tipik tablo karında asitli Afrikalı çocuk)
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Insüline periferik rezistans oluşur. Lökosit sayısı normal veya azalmış, enfeksiyona karşı
nötrofil cevabı bozulmuştur. Trombositler ve pıhtılaşma faktörlerinde defekt vardır.
Hücresel (primer) ve humoral immünite bozuktur. Glomerüler filtrasyon hızı azalır.
Barsak mukozası,kemik iliği gibi turn-over hızları yüksek dokularda baskılanma oluşur.
Malabsorbsiyon tablosu gelişir,anemi gelişir.

MARASMUS
Kalori alımı bozulmuştur.Deri kemik çocuk oluşur.

PEM Tedavi:
Diyet tedavisi
Dehidratasyonun düzeltilmesi
Enfeksiyonların tedavisi

Diyet tedavisi
Malnütrisyonlu hastada diyet tedavisinin ilk günlerinde TPN ile verilen karbonhidratlar insulin
salınımını uyarırlar. Bu nedenle hipoglisemi sıklıkla izlenen bulgulardandır.
PEM’da eksikliği saptanan elementlerin başında potasyum gelmektedir. Hastalarda refeeding sendromuna dikkat edilmelidir.Beslenmeyle birlikte hücresel proliferasyon artar.Intrasellüer
elementlerin hücre içine girmeleri artar.Hipofosfatemi yaşanabilir.

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI
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CROHN HASTALIĞI (Regional İleit)
Tanım
Kronik granülomatöz bir hastalıktır.
Th1 den salınan INF gama, monositer kökenli IL-1 ve TNF gibi pro-inflamatuar sitokinler
artmıştır.
Ağızdan anüse tüm gastrointestinal sistemi tutabilir.
En sık ileokolik tutulumdur.

Anti–Saccharomyces cerevisiae (ASCA) antikorlar hastaların % 55 inde var.
Semptomlar
Diare, karın ağrısı ve kilo kaybıdır.
Kolon tutulumlarında kanlı diare görülebilir.
Akut ileit yaparak apandisiti taklit eder.
Perianal fissur
Segmental tutulum gösterir (Skip lezyonlar).
Radyolojide:
Kaldırım taşı görünümü
İp belirtisi (lümen daralması) (string sign)
Atlama alanları (skip area)

Patoloji:
Kronik transmural inflamatuar reaksiyon
Derin, kıvrıntılı veya lineer ülserasyonlar
Fistülizasyon görülür.

O.E

873

TUS DERS NOTLARI

C.H.’ının ekstraintestinal bulguları:
Anemi, gelişme geriliği
Yağlı karaciğer, hepatit
Üriner Ca-oxalat taşları
Hücre turnoverindaki artışa bağlı ürik asit taşları
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Periferik artrit, ankilozan spondilit
Eritema nodosum, pyoderma gangrenosum
Episklerit, üveit.
Sistemik amiloidoz
Tedavi:
C.H.’da tedavide, primer ajanlar sulfasalazin ve kortikosteroidlerdir. Metronidazol anal fissurde
etkilidir. Azotiopürin, 6-merkaptopürin, siklosporin, dirençli vakalarda talidomid ,etanercept, AntiIntegrins (Natalizumab) kullanılır.
Cerrahi tedavi endikasyonları:
Obstüksiyon
Fistül oluşumu
Abse
Perforasyon
Ağır perianal tutulum
Tıbbi tedaviye cevapsızlık
Kanser varlığı (ülseratif kolite göre daha nadirdir)
Kanama
Cerrahi sonrası nüks sıktır

ÜLSERATİF KOLİT
Özellikler
Tekrarlayan diyarelerle giden, kolon mukoza ve submukozasının inflamatuar hastalığıdır.
En sık rektum tutulur. Proximale doğru ilerler.
Ü. K. ve ankilozan spondilit olan vakaların % 90’ında HLA-B 27 (+)’dir.
Tüm kolonu tutarak backwash ileit yapabilir.
Genelde submukozayı geçmez.
Kanser gelişme riski Crohn’dan daha fazladır.
En sık 2. ve 3. dekadda başlar.
Sigara kullananlar daha az etkilenir. (Sigara Crohn risikini arttırır)
Perinuklüer anti-nötrofil antikor (p-ANCA) hastaların % 70 inde var.
Patoloji:
Akut safhada mukoza hiperemik, ödematözdür ve kolay kanar.
Psödopolip oluşumu görülür. Ü.C.’de lieberkühn kriptlerinin mikroabseleri tipiktir.
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Semptomlar
En sık yavaş kramplar şeklinde başlar sonra diare görülür.
Kanlı, mukuslu gayta. (En sık semptom)
Tenesmus, kolik şeklinde karın ağrısı
Ekstraintestinal komplikasyonlar
Crohn’dan daha sıktır. En sık artrit görülür.
Spondilit
Deri lezyonları
Hepatik lezyonlar (yağlanma (en sık), sklerozan kolanjit)
Pyoderma gangrenosum
Safra taşları
Safra kanalı karsinomları
Göz bulguları (episklerit, konjunktivit)
Osteomalazi, osteoporoz
Tromboflebit
Hayatı tehdit edici komplikasyonları:
Toksik megakolon (kolon çapı >9 cm) : Hastada ileus, ateş, toksik bir tablo vardır. ADBG
transvers kolon çapı genişlemiştir. Oral beslenme kesilip, IV antibiyotik ve sıvı verilir. Akut dönem
sonrasında total kolektomi yapılır.
Perforasyon (peritonit, masif hemoraji)
Radyoloji
Radyolojide kurşun boru manzarası izlenir. Haustraların kaybı, mukozal ülserlere bağlı
testere dişi görünümü
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Komplikasyonlar:
Perikolanjit IBH ’de görülen en sık izlenen hepatobilier komplikasyondur. Perikolanjit
çoğunlukla asemptomatiktir. ALP yüksekliği olur, ancak bilirubin seviyeleri genellikle değişmez.
Kolektominin sklerozan kolanjit üzerine etkisi yoktur.
Sklerozan kolanjit ise intra ve extrahepatik safra yollarının fibrozis ile giden inflamasyonudur.
Ülseratif kolit yaşı 10 yılı bulanlarda, ilk atağı yaygın ve ağır olanlarda, pankolit tarzı yerleşim
gösterenlerde kolon Ca gelişme riski daha yüksektir.
Tedavi:
Ü.K. Tedavisinde sulfasalazin, salisilik asit deriveleri(meselazin) ve kortikosteroidler kullanılır.
Ağır vakalarda 6- merkaptopürin ve siklosporin kullanılır.
Ü.K.’de mutlak operasyon endikasyonları:
Tıbbi tedaviye yanıtsızlık
Kanama
Toksik megakolon (acil)
Perforasyon
Obstrüksiyon
Ü.K.’de kolektomi sonrası artrit, üveit ve eritema nodosum geriler.

Extraintestinal Complications of Inflammatory Bowel Disease
MUSCULOSKELETAL
Peripheral arthritis
Granulomatous monoarthritis
Granulomatous synovitis
Rheumatoid arthritis
Sacroiliitis
Ankylosing spondylitis
Digital clubbing and hypertrophic osteoarthropathy
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Periosteitis
Osteoporosis, osteomalacia
Rhabdomyolysis
Pelvic osteomyelitis
Recurrent multifocal osteomyelitis
Relapsing polychondritis
SKIN AND MUCOUS MEMBRANES
Oral lesions
Cheilitis
Apthous stomatitis, glossitis
Granulomatous oral Crohn disease
Inflammatory hyperplasia fissures and cobblestone mucosa
Peristomatitis vegetans
DERMATOLOGIC
Erythema nodosum
Pyoderma gangrenosum
Sweet syndrome
Metastatic Crohn disease
Psoriasis
Epidermolysis bullosa acquisita
Perianal skin tags
Polyarteritis nodosa
OCULAR
Conjunctivitis
Uveitis, iritis
Episcleritis
Scleritis
Retrobulbar neuritis
Chorioretinitis with retinal detachment
Crohn keratopathy
Posterior segment abnormalities
Retinal vascular disease
BRONCHOPULMONARY
Chronic bronchitis with bronchiectasis
Chronic bronchitis with neutrophilic infiltrates
Fibrosing alveolitis
Pulmonary vasculitis
Small airway disease and bronchiolitis obliterans
Eosinophilic lung disease
Granulomatous lung disease
Tracheal obstruction
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CARDIAC
Pleuropericarditis
Cardiomyopathy
Endocarditis
Myocarditis
MALNUTRITION
Decreased intake food: IBD, dietary restriction
Malabsorption: IBD, bowel resection, bile salt depletion, bacterial overgrowth
Intestinal losses: electrolytes, minerals, nutrients
Increased caloric needs: inflammation, fever
HEMATOLOGIC
Anemia:iron deficiency (blood loss)
Vitamin B12 (ileal disease or resection, bacterial overgrowth, folate deficiency)
Anemia of chronic inflammation
Anaphylactoid purpura (Crohn disease)
Hyposplenism
Autoimmune hemolytic anemia
Coagulation abnormalities
Increased activation of coagulation factors
Activated fibronolysis
Anticardiolipin antibody
Increased risk of arterial and venous thrombosis with cerebrovascular stroke, myocardial infarction, peripheral
arterial and venous occlusions
RENAL AND GENITOURINARY
Metabolic:urinary crystal formation (nephrolithiasis, uric acid, oxylate)
Hypokalemic nephropathy
Inflammation:retroperitoneal abscess, fibrosis with ureteral obstruction, fistula formation
Glomerulitis
Membranonephritis
Renal amyloidosis, nephrotic syndrome
PANCREATITIS
Secondary to medications (sulfasalazine, 6-mercaptopurine, azathioprine, parenteral nutrition)
Ampullary Crohn disease
Granulomatous pancreatitis
Decreased pancreatic exocrine function
Sclerosing cholangitis with pancreatitis
HEPATOBILIARY
Primary sclerosing cholangitis (PSC)
Small duct PSC (pericholangitis)
Carcinoma of the bile ducts
Fatty infiltration of the liver
Cholelithiasis
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Autoimmune hepatitis
ENDOCRINE AND METABOLIC
Growth failure, delayed sexual maturation
Thyroiditis
Osteoporosis, osteomalacia
NEUROLOGIC
Peripheral neuropathy
Meningitis
Vestibular dysfunction
Pseudotumor cerebri

İNCE BARSAK TÜMÖRLERİ
Malign Tümörler
1. Adenokarsinom
2. Karsinoid tümörler
3. Lenfomalar
4. Leiomyosarkomlar
Patoloji:
Peutz jeghers sendromu, ailesel polipozis ve Gardner sendromundaki poliplerden gelişebilir
Adenokarsinom, proksimal İB da sıktır. En sık duedenum peri-ampullar bölgede izlenir.
Lenfoma ileumda oluşur. Çocuklarda en sık NHL bu bölgeden başlar.
Karsinoid genellikle apendixte bulunur.
Klinik:
Kanama
Obstrüksiyon
Malabsorbsiyon
Nadiren apendiks karsinoid tümörleri karaciğere metastaz yapınca bu hastalarda flushing
ve diare ile karakterli karsinoid sendrom görülebilir
Tedavi
cerrahidir
Adenokarsinomda prognoz kötüdür
BENİGN TÜMÖRLER
Leiomyom
İnce barsaklarda en sık rastlanan nonepitelyal benign lezyonlardır
En sık jejunumda yerleşirler
Lipomlar
en sık ileumda yerleşirler
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Adenomlar
en sık proksimal duodenumda yerleşir
Genelde asemptomatikdirler

GIS DUPLİKASYONLARI
Tanım
Duplikasyonlar, sindirim sistemine ağızdan (dil) anüse kadar her yerde bulunabilirler.
Duplikasyonlar genellikle paramezenterik yerleşimli olurlar. Bu özellikleri ile divertikülden (örneğin
Meckel) ayrılırlar. Divertiküller ise antimezenterik yerleşim gösterirler.
Duplikasyonun epitel örtüsü genellikle komşu olduğu barsağın epiteline benzer. Fakat dildeki
kistik bir duplikasyonda kolonik mukoza yada rektal duplikasyonda gastrik heterotopi bildirilmiştir.
Tubular duplikasyonlar çok uzun olabilirler. İnce yada kalın barsağı andırabilirler. Teknik olarak
tedavisi en güç duplikasyonlardır.
İnsidans
Duplikasyonlar her 4500 otopside bir görülürler. Beyaz erkeklerde daha sıktırlar. Familyal
insidans söz konusu değildir.
En sık olarak ince barsak (jejuno-leal) duplikasyonlar söz konusudur. En seyrek olarak
duodenal duplikasyonlar görülür.
Eşlik neden anomaliler sık görülür :
Vetebral anomaliler (hemivertebra, anterior spina bifida, band connection between lesion and
cervical or thoracic spine) ile torasik ve torakoabdominal duplikasyonlar arasında bir ilişki vardır. Bu
durum, duplikasyonların embriyogenezinde öne sürülen mekanizmalardan birisi olan “Split Notochord”
ile uyumludur.
Enterik kistik duplkikasyonların intestinal atrezilerle veya malrotasyonlarla birlikte olduğu
dökümante ,edilmiştir.
Kolon duplikasyonları sıklıkla genitoüriner ve genital malformasyonlar ile birlikte görülürler.
Semptomlar:
Pilorik ve duodenal duplikasyonlar, hipertrofik pilor stenozunu taklit edebilirler.
İntestinal duplikasyonlar volvulus yada invaginasyon için fokal bir odak oluşturabilir.
Duplikasyon içinde heterotopik gastrik mukoza varsa, tıpkı Meckel divertikülünde olduğu gibi,
ülserasyon ve kanama hatta perforasyon gelişebilir.
Kolonik veya presakral duplikasyonlar konstipasyon, prolapsus yada perirektal abseyi taklit
eden bir tabloya neden olabilirler.Bazı duplikasyonlar çok uzun süre asemptomatik kalabilirler.
Mide, ileum, kolon ve rektum duplikasyonlarının bazılarında neoplastik değişiklikler
bildirilmiştir.
Tanı
BT
Tedavi
Cerrahi
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APPENDİKS VERMİFORMİS HASTALIKLARI

AKUT APPENDİSİT
Tanım
Appendiks vermiformisin akut enflamasyonudur.
Akut appendisit sık görülen bir cerrahi hastalıktır. Apendektomi tüm dünyada en sık yapılan
acil ameliyattır. Özellikle 18-30 yaş arasında sık görülür.
Etyoloji:
I. Obstrüksiyon (% 90): Fekalitler (sertleşmiş, kristalleşmiş gaytalar) en sık nedendir.
Lenfoid hipertrofi daha nadirdir.
2. Yabancı cisim (çekirdekler, kemik parçaları, baryum... vb.)
3. Parazitler (özellikle askaris)
Bakteriyoloji:
Multibakteriyeldir, perfore ve gangrene appendikslerde en sık sırasıyla B. Fragilis ve E. Coli
izole edilir.
Klinik:
1. Viseral faz: Olay, appendiks vermiformistedir. Çevre dokular ve seroza henüz iştirak
etmemiştir. Bu fazda klinikte umbilikus etrafında künt bir ağrı vardır. Ağrı iyi lokalize edilemez.
Viseral ağrıdır.
2. Somatik faz: Enflamasyon artık appendiks vermiformisi aşmıştır. Seröz ve çevre dokular
da enfekte olmuştur. Özellikle parietal peritonun da enfeksiyonu ile iyi lokalize edilebilen ve
keskin olan ağrı ortaya çıkar. Ağrı çoğunlukla McBurney (iliak fossa) noktasındadır.
Semptomlar:
1. Karın ağrısı: Viseral fazda ağrı künttür ve umbilikus etrafındadır. Fakat ortalama 4-6 saat
(1-12 saat) sonra ağrı lokalize olur ve şiddetlenir. Ağrı sağ alt kadrana lokalize olur.
2. Anoreksi (İştahsızlık): Hastaların % 90-95’inde vardır, ama pek dikkat çekmez. Ağrıdan
önce ortaya çıkar. Ilk saptanan belirtidir.
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3. Bulantı, kusma: Kusmalar ağrılardan sonra ortaya çıkar. Eğer önce kusma, sonra ağrı
olmuşsa, genellikle bu akut appendisit değildir.
Bulgular:
1. Orta derecede ateş vardır.
2. Hafif taşikardi vardır
3. Mekanik uyarım ya da hareketle artan ağrı vardır.
4. Kütanöz hiperestezi
5. Sağ alt kadranda hassasiyet.
6. Direkt ve indirekt rebound, hassasiyet
7. Volunter (viseral fazda) veya involunter (somatik fazda) adele direnci vardır.
8. Rousing belirtisi: İnen kolondaki gaz yukarı doğru elle karın üzerinden itilince, sağ alt
kadranda ağrı ortaya çıkar.
9. Obturatuar bulgusu: Sağ uyluğa fleksiyon ve iç rotasyon yaptırılır. Ağrı varsa pozitiftir.
10. Psoas bulgusu: Bunun için hasta sol yanına yatar ve sağ uyluk arkaya çekilir. Psoas kası
gerilir ve üzerindeki appendiks vermiformisi uyarıp ağrıya neden olur.
11. Rektal muayene: Mutlaka yapılmalıdır. Kuldesakla komşu a. vermiformis varsa, rektal
tuşede ağrı ya da kitle tespit edilir.
Tanı:
Tanı için iyi bir hikaye ve fizik muayene şarttır.
Labaratuar:
Lokositoz
Radyoloji:
Akut appendisit için spesifik bir bulgusu yoktur, ama ayırıcı tanı için başvurulur. Appendiksin
görüntülenememesi tanıyı ekarte ettirmez, ancak USG ile net şekilde inflame appendiksin
görülmesi (target sign) tanı koydurucudur. Tanıda ayrıca BT de kullanılabilir.
Komplikasyonlar:
1. Perforasyon:
En sık görülen komplikasyondur. Çocuklarda ve ileri yaşlarda sıktır. Çocukta immün
mekanizma zayıftır; hastalık hızlı seyreder, birdenbire delinebilir. Çocuklarda appendikse yapışan
omentum, henüz gelişmemiştir. Kısa ve yağsızdır. Appendiksi sınırlayamaz.
Yetişkinlerde omentum gelip appediksi sınırlar ve perforasyonu önler. Bu mekanizma,
çocukta yetersizdir.
2. Jeneralize peritonit:
Perfore içeriğin tüm batın içine yayılması durumunda ortaya çikar ve adinamik ileusa neden
olur.
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3. Abse formasyonu:
4. Pyeloflebit:
Portal venlerin septik tromboflebitidir. Komplikasyon kliniğine sarılık ilave olur. Bunun
sonucu karaciğerde milier abseler görülebilir. Bu durum yüksek mortaliteye sahiptir.
5. Plastron
Akut appendisit tanısı düşünülen hastalarda sağ alt kadranda kitle ya da dolgunluk palpe
edilmesi plastron akla getirmelidir.
Komplikasyonsuz plastronlar, gözlem altında tutulurlar. Gözlem altında tutulurken de
antibiyotik ve intravenöz sıvı verilir. Sonra oral besleme yapılır. Plastron iyileşince 1.5-2 ay sonra
elektif appendektomi yapılır. Çünkü, tekrarlama şansı yüsektir.
Tedavi:
Acil appendektomidir. Cerrahi için tek kontrendikasyon plastron varlığıdır. Bu nedenle
şüphe varsa plastron tanısını kesinleştirmek için radyolojik yöntemlerden gereğince faydalanılır.

APENDİKS TÜMÖRLERİ
Mukosel:
Apandiks lümeninin müsinöz sekresyonu ile dilatasyonu mukosel olarak tanımlanır.
Müsinöz Kistadenoma ya da kistadenokarsinoma bağlı gelişir. Bu iki lezyon psodomiksoma
peritonei’ ye sebep olurlar. Tümör dokusunun sekresyonu tüm batına yayılır. Tedavide batın
yıkanmalı ve primer kitle çıkarılmalıdır.

Karsinoid:
Genelde appendiks vermiformisin uç kısmına yerleşirler. A. vermiformisin en sık
tümörüdür. 2 cm yi aşmadıkları sürece malign dejenerasyon nadirdir. Metastatik olmayan vakalarda
karsinoid sendrom görülmesi çok nadirdir.
Tedavide
2 cm den küçük lezyonlarda appendektomi yeterli iken,
2 cm aşılmış veya mezoappendikse ilerleme varsa sağ hemikolektomi gereklidir.

Adenokarsinom:
Primer a. vermiformis adenokarsinomu çok nadir görülür, müsinöz adenokarsinomdur.
Genelde akut apandisit kliniği ile başvururlar. Tedavisi sağ hemikolektomidir. Prognoz grade ve
evreye göre değişir.
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KOLON HASTALIKLARI
KOLON DİVERTİKÜLLERİ

Tanım
Kolonda en sık görülen divertiküller psödodivertiküllerdir. En sık sigmoid kolonda görülür.
60 yaş üzerinde bireylerin % 50’sinde görülür.
Az lifli diet en önemli etyolojik nedendir
Çoğu kez asemptomatiktir.
Komplikasyonları

Divertikülit (%25)
Tanım
Divertikülün, mikroperforasyon ve sızdırmasına bağlı gelişen inflamasyondur.
Semptomlar
Sol alt kadran ağrısı, ateş
Labaratuar:
lokositoz,
Tanı:
BT ile tanı konur.
Komplikasyonlar:
Mesaneye veya vajene fistül olabilir.
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Tedavi
Antibiotikler, IV sıvı ve bağırsak istirahatı
En sık metranidazol ve siprofloksasin kullanılır.

Kanama (%20-25)
Tanım
Divertikülün tabanında bulunan arterin erode olması sonucu kanamadır.
Semptomlar
Ağrısız rektal kanama
Tanı
Klinik
Tedavi
Vakaların çoğunda sadece destek tedbirler ile kanama spontan durur. Destek tedavi ile
durmazsa anjio yapılır. Anjio sırasında vazokontraktör madeler kanayan vaskuler yatağa
verilerek kanama kontrol altına alınmaya çalışılır.

HİRSCHSPRUNG HASTALIĞI
Tanım
Kongenital bir megakolon nedenidir. En sık rekto-sigmoid bölgede görülür.
Canlı doğumların 5000’de 1’inde görülür.
Erkeklerde daha sıktır. Genellikle sporadik
Dominant ve resesif kalıtım paternli formları var. RET signal yolunda ve endotelin tip B
reseptör yolunda defektler bildirilmiş.
Nöral krest hücrelerinin inkomplet kaudal migrasyonu nedeniyle olur.
Sinir hücresiz kalın bağırsak segmentinde obstrüksiyon; üst kısımlarda dilatasyon olur.
Semtom
Yenidoğan döneminden beri kabızlık
Fizik muayine
rektumda gaita yoktur.
Tanı
Rektum biopsisinde ganglion hücreleri yoktur.
Komplikasyon
Enterokolit ( En mortal )
Tedavi
cerrahidir.
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İNVAJİNASYON
18 ayın altındaki çocuklarda en sık ileus sebebidir.
En sık ileoçekal bölgede oluşur. Erkek bebeklerde daha sık görülür.
Predispozan faktörler;
% 85 vakada idiyopatik
Polipler
Meckel divertikülü
Henoch Schönlein purpurası
Lenfomalar: 6 yaşın üzerinde, en sık neden lenfomadır.
Lipomalar
Parazitler
Yabancı cisimler
Semptomlar:
Kolik tarzında ağrı, çilek jölesi rektal kanama ve sağ alt kadranda sucuk şeklinde kitle
oluşur.
Tanısı
USG ve Baryumlu grafi ile konur.
Tedavide
Baryum reduksiyon, gerekirse cerrahidir.
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ANJİODİSPLAZİ
Genelde 60 yaş üzerinde görülen damarsal anomalilerdir. Çekum ve çıkan kolonda
gözlenir.
Semptomlar:
Çoğu asemptomatiktir. Bazen rektal kanama yaparlar. Çoğu zaman gizli kanama ve anemi
oluştururlar.
Tanı
kolonoskopi ve anjiografi ile konur.
Tedavi :
Kolonoskopi sırasında kanama, lazer veya koter ile tedavi edilebilir.
Anjiografi ile embolizasyon
Tekrarlayıcı kanamada sağ kolon rezeksiyonu gerekebilir.
Tranexamik asid veya aminokaproik asid (Anti-fibrinolitik)-Östrojen

KOLON BENİGN TÜMÖRLER
Tanım
Kolonun en sık görülen selim lezyonu hiperplastik poliptir.
adenomatöz polipler: adenokarsinom öncüsüdürler
risk : >2 cm poliplerde,villöz poliplerde ve sapsız polipte daha yüksektir.

Klinikte:
mikroskopik ve makroskobik rektal kanamalar
büyük polipler tıkanmaya neden olarak karında kramp yapabilirler.
Tanı:
Çift kontraslı grafiler ve kolonoskopi iledir.
Tedavi:
Saplı ise polipektomi ; sapsız ise cerrahi eksizyon
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KOLON POLİPLERİ

Jüvenil Polip:
Retansiyon polipi de denir. Genellikle çocukluk yaşlarında sık görülür.
Malign potansiyel taşımaz.
Bu nedenle geniş cerrahi girişimlere gerek yoktur.
Jeneralize juvenil polipozis ile birlikte hiperpigmentasyon, alopesi ve onkodistrofi de
varsa, buna Cronkheit-Canada Sendromu denir.

Tübüler Adenom:
Kolonda en sık görülen neoplazmdır, poliplerin %85’i.
20 yaşın altında pek görülmez .
Lokalizasyon olarak klinikte % 90’ı rektosigmoid bölgede,
Malignansiye dönüşmesi nadir.
Tedavi için mümkünse, endoskopik olarak çıkartılır
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Villöz Adenom:
Kolondan çıkarılan neoplazmların % 3-5’ini oluştururlar.
Genellikle rektumdadırlar
1/3’ünde CA insitu, 1/3’ünde invaziv kanser vardır
Klinikte, fazla miktarda (3 lt/gün) mukus salgısı görülür
Bu nedenle hastada hipokalemi, hipokloremi ve hiponatremi bulguları ortaya çıkabilir.
Tanı, % 80 sigmoidoskopi ile konur
Tedavi:Polipektomi

KALITSAL POLİPOZİS SENDROMLARI
Ailesel polipozis:
Kolon adenomları ile gider.
Otozomal dominanttır.
Kalın bağırsakta yüzlerce polip ve ince bağırsağın periampüller bölge tümörü sıktır.
Birlikte osteomlar veya yumuşak doku tümörleri varsa Gardner Sendromu adını alır.
30 yaşına gelmeden kolon rezeksiyonu gerekir.
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Turcot Sendromu
MSS tümörleri ile giden kolonun tübüler adenomatöz polipozis sendromudur.
Yüksek malignite riski taşır.
Otozomal resesif geçer.

Peutz-Jeghers Sendromu:
Otozomal Dominant geçişlidir
Özellikle ağız içi mukozayı tutan mukokutanöz hiperpigmentasyon vardır.
Polipler hamartomatözdür.
Malign transformasyon riski düşüktür.
Polipler mide ve ince bağırsakta da olabilir. (en sık jejunum)
Patolojide düz kas demetleri vardır.

Juvenil polipozis
Kolon, ince bağırsak ve mideden gelişen poliplerden kaynaklanır
Gastrointestinal kanamaya neden olur.
Otozomal dominanttır.
Polipler hamartomatöz niteliktedir.
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Cronkhite-Canada Sendromu
Hamartomatöz polip
Bağırsak polipleri yanında kellik, hiperpigmentasyon ve tırnak yokluğu görülür.
Genetik geçişi yoktur.

Cowden Hastalığı (Multipl Hamartom Sendromu)
PTEN gen mutasyonuna bağlıdır (10q)
PTEN fosfataz aktivitesi olan tumör süpresör gendir.
Meme, Tiroid (foliküler) , GIS tümörleri ile karakterizedir.
Hastalarda sıklıkla makrosefali, yüz anomalilerine rastlanır.

Non-polipozis Koli Sendromu (Lynch I-II)
Bu hastalıkta DNA hasar tamir geninde defekt bulunmaktadır.(MLH-MSH)
Özellikle genç hastalarda sağ kolon Tm oluşmaktadır.
Endometrium, meme, over Ca riski artmıştır.

General Features of the Inherited Colorectal Cancer Syndromes
POLYP
HISTOLOGY

RISK OF
POLYP
AGE OF COLON
DISTRIBUTION ONSET CANCER

Familial
adenomatous
polyposis

Adenoma

Large intestine

Gardner
syndrome

GENETIC
LESION

CLINICAL
MANIFESTATIONS

ASSOCIATED
LESIONS

16 yr
100%
(range
8–34 yr)

5q (APC
gene)

Rectal bleeding,
abdominal pain,
bowel obstruction

Desmoids,
CHRPE

Adenoma

Large and small 16 yr
100%
intestine
(range
8–34 yr)

5q (APC
gene)

Rectal bleeding,
abdominal pain,
bowel obstruction

Desmoids,
CHRPE

Peutz-Jeghers
syndrome

Hamartoma

Large and small 1st
intestine
decade

Increased

19p
(STK11)

Possible rectal
bleeding, abdominal
pain, intussusception

Orocutaneous
melanin pigment
spots

Juvenile
polyposis

Hamartoma
(rarely
adenoma)

Large and small 1st
intestine
decade

≈10–50%

PTEN,
SMAD4,
BMPR1

Possible rectal
bleeding, abdominal
pain, intussusception

Congenital
abnormalities in
20% of the
nonfamilial type

Heriditary
nonpolyposis
colon cancer

Adenoma

Large intestine

30%

Mismatch
repair
[*]
genes

Rectal bleeding,
abdominal pain,
bowel obstruction

Other tumors
(e.g., ovary,
ureter, pancreas,
stomach)

SYNDROME
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KOLON ADENOKARSİNOMU
Etiyoloji:
Diet (Kırmızı et ve az posalı diet).
Genetik faktörler (Karsinomlu hastaların 1. Derece akrabalarında risk 3-5 kat artmıştır.)
Diğer nedenler
10 yıldan uzun sürmüş ülseratif kolit
Eski kolon ca hikayesi
Ailevi polipozis sendromu
Kadınlarda jinekolojik veya meme ca hikayesi
Klinik:
Tümörün büyüklüğü ve yerine bağlıdır.
Kolon ca en sık rektosigmoid bölgede yerleşir.
sol kolon tümörleri obstrüksiyon, kabızlık
sağ kolon tümörleri Fe eksikliği anemisi ile gelir.
Dışkılama tabiatında değişme ,gaita şekil değişikliği,gaitada kan ve kramp tarzında karın
ağrıları
Metastazlar en sık karaciğer olur .Kemik akciğer ve beyinde tutulabilir.
Yayılım en sık lenfojen yolla olur.
Tanı:
Baryumlu kolon grafisi
Endoskopik görüntüleme ile biopsi alınması ile olur.(Kesin tanı)
Evreleme
BT ile yapılır.

Aster Coller (Modifiye Dukes) Evreleme Sistemi
Evre A

: Tümör mukozada sınırlı

Evre B1 : Tümör derinliği muskularis propriaya ulaşmış, lenf nodu negatif
Evre B2 : Tümör derinliği muskularis propriayı aşmış, lenf nodu negatif
Evre C1 : Tümör derinliği muskularis propriaya ulaşmış, lenf nodu pozitif
Evre C2 : Tümör derinliği muskularis propriayı aşmış, lenf nodu pozitif
Evre D : Tümör uzak metastaz yapmış
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Tedavi:
Tümörün çıkartılması ve kemoterapidir. (5-FU ve irinotekan)
Cetuximab, EGFR(Epidermal Growth Faktor Reseptörü) antikorudur. Metastatik kolon
kanserinde irinotekan rejimine eklenebilir.
CEA post-op takip için kulanılır.
Korunma:
40 yaşından başlayarak, her yıl rektal muayene ve gaitada gizli kan .
50 yaş ve sonrasında her 5 yılda bir fleksibl sigmoidoskopi önerilmektedir.

Predictors of Poor Outcome Following Total Surgical Resection of Colorectal Cancer
Tumor spread to regional lymph nodes
Number of regional lymph nodes involved
Tumor penetration through the bowel wall
Poorly differentiated histology
Perforation
Tumor adherence to adjacent organs
Venous invasion
Preoperative elevation of CEA titer (>5.0 ng/mL)
Aneuploidy
Specific chromosomal deletion (e.g., allelic loss on chromosome 18q)

NOT:
İrinotekan Topoizomeraz I inhibitörüdür.
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VOLVULUS
Volvulus bir organ veya pedikülün kendi etrafında dönmesi sonrası gelişir. Barsaklar ve
kolonda obstrüksiyon tablosu ile ortaya çıkar.
%80 sigmoid volvulus olarak görülür. Erkekler, yaşlılar ve mental retarde olanlarda sıktır.
Etyoloji:
Uzun ve redundan sigmoid, geniş ve rahat hareket eden sigmoid mezenteri, kolonun etrafında
dönebileceği sabit bir bağlantı varlığı.
Klinik:
Hastalar artan karın distansiyonu, gaz-gaita çıkaramama nedeni ile başvururlar.
Tanı:
Abdomende asimetrik distansiyon gelişir, timpanizm vardır. Direk karın grafisinde kahve
çekirdeği manzarası görülür.
Tedavi:
Sigmoidoskopik dekompresyon denenebilir. Gerekirse acil operatif detorsiyon ve sigmoid
rezeksiyon ve/veya kolostomi yapılabilir.
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