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GASTROENTEROLOJİ-2 

 

PANKREAS 

PANKREAS ENZİMLERİ 

proteazlar; (zimojenler)  

 tripsin(ojen) : Enteropeptidaz tripsinojeni aktifler , Tripsin tüm diğer zimojenleri aktifler  

 kimotripsin(ojen)  

 (pro)karboksipeptidaz  

 Deoksiribonükleaz, Ribonükleaz 

 Elastaz 

α-amilaz, lipaz, fosfolipaz A2, kolesterol esteraz, lesitinaz  

 

PANKREATİT 

Etyolojİ  

Akut pankreatitin en sık nedeni safra taşlarına bağlı pankreatittir.  

Akut pankreatite neden olan patolojiler:  

 Safra taşları, bilier sistem hastalıkları: En sık nedenidir.  

 Ilaçlar: Thiazid diüretikler, furosemid, azathiprine, 6-merkaptopürin, sülfonamidler, steroidler, 

östrojenler.  

 Travma: Künt, delici, operatif, girişimsel (ERCP)  

 Hiperkalsemi: Hiperparatiroidi  

 Malnütrisyon: Protein-kalori  

 Hiperlipidemi  

 Duktal obstrüksiyon: Pankreas divisum, striktür, tümörler, penetre duodenal ülser.  

 Duodenal obstrüksiyon: Afferent ans sendromu  

 Infeksiyonlar: Kabakulak, Coxackie, Mycoplazma pneumoniae, ascaris, clonorchis.  

 Iskemi: hipoperfüzyon, ateroembolik, vaskülit.  

 Herediter  
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 Akrep zehiri  

 Idiopatik  

Tanı  

Akut pankreatit tanısı klinik bulgularla konulur  

Klinik bulgular  

Ağrı :  

En sık rastlanan bulgu epigastrik ağrıdır. Ağrı şiddetli ve süreklidir, sıklıkla sırta  

 vurur ve kuşak şeklinde olabilir. Ağrının şiddeti pankreatitin şiddeti ile orantılıdır.  

Ateş 

Dehidratasyon bulguları ve hipotansiyon.  

Taşikardi ve takipne  

Sarılık:  

Akut karın: 

Özellikle epigastriumda belirgindir, yaygın olabilir.  

Distansiyon:  

Barsak sesleri azalmıştır veya hiç alınamaz.  

Grey Turner belirtisi:  

Retroperitoneal kanamaya bağlı flank bölgesinde görülen ekimozdur.  

Cullen belirtisi:  

Retroperitoneal kanamaya bağlı periumbilikal bölgede görülen ekimozdur.  

Laboratuar  

Serum amilaz düzeyi:  

Tek başına bir anlam ifade etmez. Pankreatitlerde genelde yükselir.hastalıkl başlayınca 

yükselir ve 3-5 gün yüksek kalır. Amilaz yüksekliği ile pankreatitin şiddeti arasında bir ilişki yoktur.  

Pankreatik amilaz bakılması daha spesifiktir. Idrar amilaz klerensinin veya Amilaz/Kreatinin 

klerens oranı pankreatit tanısı koymada daha güvenilirdir.  

Pankreatik Lipaz, Tripsin ve Elastaz düzeyleri yüksek bulunabilir. Pankreatik ekzokrin 

enzimlerden tanı için en yüksek özgüllük (spesifisite) lipaz için saptanmıştır.  

 

Radyoloji  

BT:  

Akut pankreatit tanısını koyabilmek için öncelikli ve en güvenilir görüntüleme yöntemidir.  
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AKUT PANKREATİTTE HASTALIĞIN ŞİDDETİNİN BELİRLENMESİ  

Akut pankreatit şiddeti nekroz ile ilişkilidir. Ranson kriterleri bu nekroz miktarını göstererek 

prognozu belirler. 

BİLİER OLMAYAN PANKREATİT İÇİN RANSON  

İlk Başvuruda 

• 55 yaş üzeri 

• Beyaz küre > 16000/mm3 

• Glukoz > 200 mg/dl 

• LDH > 350 IÜ/Lt 

• SGOT > 250 IÜ/dlR 

48 saat sonra 

• Hematokritte %10’dan fazla azalma 

• BUN’de 5 mg/dl’den fazla artış 

• Kalsiyum (Ca) < 8 mg/dl 

• PaO2 < 60 mmHg 

• Baz defisiti > 4 mEq/Lt 

• Hesaplanan sıvı açığı > 6000 ml 

BİLİER (SAFRA TAŞLARINA BAĞLI) PANKREATİT İÇİN RANSON KRİTERLERİ 

İlk Başvuruda 

• 70 yaş üzeri  

• Beyaz küre > 18000/mm3 

• Glukoz > 220 mg/dl 

• LDH > 400 IÜ/Lt  

• SGOT > 250 IÜ/dl 

48 saat sonra 

• Hematokritte %10’dan fazla azalma 

• BUN’de 2 mg/dl’den fazla artış 

• Kalsiyum (Ca) < 8 mg/dl 

• PaO2 < 60 mmHg 

• Baz defisiti > 5 mEq/Lt 

• Hesaplanan sıvı açığı > 4000 ml 

 

Serum belirleyicileri  

Serum α2-makroglobulin düzeyi:  

Nekrotizan pankreatitte serum α2-makroglobulin düşer (tripsin bağlar).  
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CRP seviyesi:  

Nekrotizan pankreatitte ödematöz pankreatite göre daha fazla yükselir.  

Idrar tripsinojen aktivasyon peptidi (TAP) düzeyi 

 tripsinojenin aktivasyonu sırasında salınan N terminaldeki 5-7 aminoasitten oluşan peptittir. 

Idrarda TAP seviyesinin artması şiddetli pankretitin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.  

 

Tedavi  

Akut pankreatitli hastalar hastalığın şiddetinden bağımsız olarak mutlaka hospitalize edilmelidir. 

Akut pankreatitli hastalarda pankreatitin şiddetinde göre tedavi planlanır.  

1. Hafif hastalık  

Sistemik komplikasyonu olmayan, Ranson kriterlerine göre 2 veya daha az pozitif bulgusu olan 

ve tomografide nekroz saptanmayan hastalar bu gruba dahil olur.  

Oral alım kesilecek.  

İntravenöz sıvı tedavisi  

Analjezi: morfin sülfat kullanılmaz.  

Pankreatik ekzokrin salgı inhibisyonu  

Direk: Somatostatin;  

Nonhormonal antikolinerjik  

İndirek: N/G dekompresyon, gastrik asit inhibisyonu  

Otodijestif enzimlerin inhibisyonu: Aprotinin vb.  

2. Şiddetli hastalık  

Şiddetli akut pankreatit düşünülen hastalar mutlaka yoğun bakımda takip edilmelidir. 

Yukardaki tedavilere ek olarak antibiyotik başlanmalıdır. Antibiyotik olarak imipenem seçilmelidir. PaO2 

ve akciğer fonksiyonlarının monitörizasyonu yapılmalıdır.  

ERCP: Bilier pankreatitli hastalarda koledokta taş varlığında uygulanır.  

Cerrahi Tedavi 

Medikal tedaviye cevapsızlık  

Komplikasyonların gelişmesi: Abse varsa eksternal drenaj  

Hemorajik pankreatit 

Nekroz: pankreaın %50sinden fazla varsa veya enfekte ise.  

Intraabdominal kanama 

Komplikasyonlar  

1. Sistemik komplikasyonlar: MOY  

2. Lokal komplikasyonlar:  

Psödokist:  

Geçmeyen karın ağrısı ve amilaz yüksekliği psodokisti akla getirmelidir.Akut dönemde 

psödokist geliştiği 6 cm den küçük ise 6 hafta kadar izlemek gerekir. Bu süre içersinde kist küçülebilir 

veya cerrahi girişim için duvarı yeterince olgunlaşır.  
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Pankreatik asit:  

Pankreas salgısının psödokist gibi sınırlanamayarak peritona serbest şekilde akması sonucu 

gelişir. Tanıda parasentez yardımcıdır. Tedavide drenaj yapılır.  

 

 

 

KRONİK PANKREATİT 

Kronik pankreatit pankreasın kronik enflamatuar bir hastalığıdır ve kesin tedavisi 

bulunmamaktadır. 

Hastaların büyük çoğunluğu tekrarlayan karın ağrısı ile karakterizedir.  

 

Etyoloji  

Kronik alkolizm: En sık nedenidir.  

Idiopatik 

Herediter  

Hiperparatiroidi 

Hipertrigliseridemia  

Otoimmün pankreatit 

Tıkanıklık 

Travma 

Pankreatik divisum  

 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                                   901 

Patolojİ  

Fibrozis 

Duktus distorsiyonu: 

 Erken dönemde duktuslarda protein içeren tıkaçlar görülürken, ilerledikçe fibrozis ve 

kalsifikasyonlar bunun yerini alır. Daha ileri vakalarda duktal dilatasyon, “göller zinciri” manzarası 

olabilir, fibrozise bağlı koledok ve duodenal obstrüksiyon görülebilir.  

 

Klinik Bulgular  

Tekrarlayan ve akut pankreatiti andıran ağrı en sık belirtidir. Hastalık ilerledikçe ağrı kaybolur.  

İştahsızlık  

Kilo kaybı, malabsorpsiyon  

Glukoz intoleransı veya gerçek DM   

Kronik pankreatitte ağrının nedenleri:  

Duktal hipertansiyon  

İntrapankreatik sinirlerin inflamasyonu  

İntrapankreatik sinirlerin fibrozis içinde sıkışması  

Pankreatik iskemi  

Sinirlerin perinöral kılıflarının kaybolması  

Bilier obstrüksiyon  

Psödokist  

Enfeksiyonlar  

 

Bilier obstrüksiyon ve sarılık  

Portal hipertansiyon  

Laboratuvar ve Radyoloji  

Tanı için kullanılan testler 4 başlıkta toplanabilir.  

1. Kanda pankreatik ürünlere bakılması  

Pankreatik enzim düzeyi: akut ataklarda artabilir  

Pankreatik polipeptid düzeyi: uyarıya rağmen seviye artmaz. 

Kan tripsinojen düzeyi  

2. Pankreasın ekzokrin salınımının ölçülmesi  

a. Direk ölçümler 

Enzimler  

Bikarbonat  

b. Indirek ölçümler  

Yağ malabsorpsiyonu  

Gaita ile azot atılımında artış.  

3. Görüntüleme yöntemleri 

Direk grafiler: Kalsifikasyonlar  

Tomografi: Bilier obstrüksiyon, dilatasyon 
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Endoskopik USG: Kronik pankreatit tanısında en duyarlı görüntüleme yöntemidir.  

 

Tedavi  

En önemli yaklaşım ağrının kontrolüdür. Alkol alımı kesilmelidir. Somatostatin analogları 

verilebilir. Sıklıkla narkotik analjeziklere ihtiyaç duyulur.  

Cerrahi  

Endikasyonlar  

 Ağrı (sürekli veya medikal tedaviye cevapsız): en sık cerrahi endikasyonudur.  

 Koledok obstrüksiyonu  

 Duodenum obstrüksiyonu  

   Kolon obstrüksiyonu  

   Pankreas kanseri şüphesi  

   Splenik veya portal ven obstrüksiyonu + Portal HT  

 

Ameliyatlar  

Drenaj ameliyatları:  

Ağrı palyasyonu için en sık uygulanan ameliyatlardır. Lateral pankreatikojejunostomi 

(Puestow ameliyatı) 

Rezeksiyonlar 

PANKREAS NEOPLAZMLARI  

KİSTİK NEOPLAZMLAR  

Seröz kistadenom 

Organın tüm kısımlarında olabilir. Malignite şansı yoktur.  

Müsinöz kistadenom:  

Ekzokrin pankreasın en sık benign tümörüdür. Gövde ve kuyrukta daha sık yerleşir. 

Premalign lezyondur, kistadenokarsinoma dönüşme eğilimleri fazladır. Kadınlarda sık görülür,  

Malignansiyi ekarte etmek için bütün kistik lezyonlar eksize edilmeli ve mutlaka frozen 

yapılmalıdır.  
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Pankreasın Kistik Lezyonları 
Psödokistler En sık olan pankreatik kist şeklidir. Döşeyici epiteli yoktur. Uniloküledir. 

Akut / kronik pankreatit ve travma ile oluşabilir. 

Konjenital kistler Pankreatik duktusların anormal gelişimi ile oluşurlar. 

Polikistik Böbrek Hastalığı Pankreas, böbrek ve karaciğerde çok sayıda kist vardır. 

vonHippel-Lindau Hastalığı Pankreas, böbrek ve karaciğerde kistler vardır. 
Müsinöz kistik neoplazmlar Her zaman kadınlarda olurlar. Overin müsinoz tümörlerine bezerler. 

Daha çok gövde ve kuyrukta olurlar. 
Benign, borderline, malign olabilirler (müsinöz kistadenom ve müsinoz 
kistadenokarsinom). 
Kesin tanı cerrahi rezeksiyon ve patolojik inceleme ile yapılır. 

Intraduktal papiller müsinoz 
neoplazm (IPMN) 

Erkeklerde daha sıktır. 
Pankreas başında sıktır. 
Müsinöz kistlerdeki gibi mukus içerebilir. 
Benign, borderline malign formları vardır. 
 

Seröz kist adenomlar Pankreasın kistik lezyonlarının %25'i dir. 
Kadınlarda 2 kat sıktır. 
Hemen her zaman benigndir ve mikrokistik kistadenom adını 
alırlar. 
Nonspesifk semptomlar ve karın ağrısı görülebilir. 
Palpabl kitle yapabilir. 

Solid—kistik (papiller kistik) 
neoplazm 

Genç bayanlarda sıktır. 
Solid ve papiller yapılar ile kistik komponenti olan kapsüllü bir kitle yapar. 

  
 

DUKTAL ADENOKARSİNOM  

Klinik  

Başlangıç genelde sinsidir, kilo kaybı, hafif epigastrik ağrı, bel ağrısı veya depresyon 

olabilir. 

 Ilerlemiş tümörlerde bulunduğu bölgeye ait bulgular ortaya çıkar. Tümör en sık baş kısmına 

yerleşir (% 60-70). Baş kısmındaki tümörlerin %75 kadarı sarılık, kilo kaybı ve derin karın ağrısı ile 

başvurur.  

Bel ağrısı genelde kötü prognozu gösterir. %20 kadar hastada ise ani gelişen DM ile tanı 

konur.  

Gövde ve kuyruk tümörleri ise çok geç bulgu verirler, rezektabilite şansı düşüktür, 

prognoz daha kötüdür.  

Sarılıklı hastada ağrısız hidropik safra kesesi palpe edilmesidir. Varlığında öncelikle 

pankreas başı kanserinden şüphelenilmelidir.  

Tıkanma sarılıklı hastaya yapılan USG de koledoğun geniş, safra kesesinin hidropik 

saptanması ve taş görülmemesi de yine pankreas başı kanserini düşündürmelidir.  

Bazen hastalarda migratuvar tromboflebit belirgin bulgu olabilir (Troeussau Sendromu). 
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Pankreas Kanseri Nedenleri 
Sigara kullanımı (kesin) 
Kronik pankreatit (kesin) 
Diyabet( kronik pankreatit sonucu ) 
Kronik alkolizm 
Yüksek enerjili ve yağlı diyet 
Familyal rekürren pankreatit 
%90 vakada K-ras mutasyonu 
%60-80 vakada p53 mutasyonu 

 

Tanı  

BT 

Pankreas başı kanseri düşünülen her hastada öncelikle BT yapılmalıdır.  

ERCP:  

Biyopsi alınabilir, milimetriklezyonlar görülebilir.  

Endoskopik USG:  

Ince iğne aspirasyon biyopsisi:  

Anjiyografi:  

Tanıdan daha çok rezektabilitenin değerlendirilmesi için kullanılır.  
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Tedavi  

Radyoterapi ve kemoterapiye cevapları zayıf olduğu için tek tedavi şansı cerrahidir.  

Küratif cerrahi:  

Pankreatikoduodenektomi (Whipple ameliyatı), pilor koruyucu tipte olabilir.  

Prognoz  

5 yıllık sağkalım % 10 civarındadır. 

 

PANKREASIN ADACIK HÜCRELİ TÜMÖRLERİ 

GLUKAGONOMA  

 Pankreas alfa-hücrelerinden kaynaklanır.  

 Prognozu en kötü olan pankreas endokrin hücreli tümördür. 

Semptomlar 

 Gezici nekrotizan eritem ve raş  

 Anemi  

 Kilo kaybı  

 Diabet  

 Glossit 

 Hipokolesterolemi 

 Hipoaminoasidemi 

 Hiperpigmentasyon  

 

Tanı:  

Glukagon seviyesinin 10.000 pg/ml’nin üstünde olup glukoz ile baskılanamaması  

  

Tedavisi:  

Cerrahidir, mümkün değilse oktreotid ve streptozotosin verilebilir.  
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Somatostatinoma  

 Diabet  

 Safra taşı  

 Steatore  

 

Vipoma (Wermer Morrison Sendromu)  

 Pankreas D hücrelerinden köken alır. (Pankreatik kolera)  

 Sulu ishal  

 Hipokalemi  

 Aklorhidri  

 

SAFRA TAŞLARI  

KOLESTEROL TAŞLARI   

Risk faktörleri  

 Artan yaş  

 Oral kontraseptif  

 Ani kilo kaybı  

 Ailede DM hikayesi  

 İleum hastalıkları ve ileum rezeksiyonu  

 

PİGMENT TAŞLARI 

Asya toplumlarında sık,  

Kalsiyum bilirubinat içerir  

Kronik hemoliz (orak hücreli anemi)  

Tedavi:  

Çoğu asemptomatiktir  

Diabetes mellitus gibi akut kolesistit riski olan hastalar dışında asemptomatik taşların cerrahi 

tedavisi gereksizdir  
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AKUT KOLESİSTİT 

  %90-95 safra taşlarının duktus sistikusu tıkaması nedeniyle olur  

 En sık etken E. colidir  

 Salmonella, poliarteritis nodoza, sepsis ve travma taşsız kolesistit yapabilir  

Klinik:  

  Sağ üst kadranda olan  ve sırta yansıyan ağrı  

  Yüksek ateş, lökositoz, bulantı, kusma  

  Murphy bulgusu 

  Sağ üst kadran hassasiyeti  

 

 

Tanı:   

 USG ile kesedeki taşlar ve perikolesistik sıvı gösterilebilir  

   Sintigrafi sonrası safra kesesinin gösterilememesi (En sensitif)  

 

Tedavi:  

 İV sıvı replasmanı + Anttibiyotik  

 Laparaskopik kolesistektomi 
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Amfizematöz kolesistit 

Vakaların %20-30’u diabetli; erkelerde daha sıktır.  

Etken Clastridium perfiringens tir.  

Tedavisi: Antibiyotik + acil kolesistektomidir.  

 

Postkolesistektomi sendromu 

 Ağrının devam etmesidir. 

 Genelde yanlış tanı sonucu olur veya koledokte rezidüel taş varlığında olur  

 

KRONİK KOLESİSTİT 

Semptomlar 

  Safra kesesi taşların bağlı tekrarlayan subakut semptomları tanımlayan klinik bir durumdur. 

Özellikle yemeklerden sonra sağ üst kadran, peri-umblikal ağrı, dispepsi ile prezente olur. 

Patoloji 

 Kese duvar kalınlığı, fibrozis, inflamatuar inifiltrasyon, Aschoff-Rokitansky sinusleri 

Tedavi 

Kolesistektomi 

 

SAFRA TAŞI İLEUSU 

Kronik kolesistitli hastalarda bazen safra kesesi ile duedenum 2. kısmı arasında fistül oluşur.  

Safra taşı intestinal sisteme geçip Terminal ileumu tıkayıp ileusa sebep olabilir.  

Klinik 

 İleus 

Tanı 

 ADBG 

 İleusa ait hava-sıvı seviyeleri 

 Safra kesesi içinde ve safra yollarında hava 

Tedavi  

Cerrahi 
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KOLEDOK TAŞLARI 

Safra kesesinden koledoğa düşen taşlardır. Bazen kolesistektomi sonrası koledokta taş 

oluşabilmektedir. Koledok taşları bilier kolik veya kolanjitle semptom verir. 

 

Bilier Kolik 

Tanım 

Sağ üst kadranda kolik ağrı 

Bulantı, Kusma 

Tanı  

 Klinik 

Tedavi 

 Spozmolitik 

 

Kolanjit 

Sağ üst kadranda kolik ağrı  

 Ateş, titreme, sarılık görülür  

Labaratuar 

  Serum ALP ve transaminazlar yüksektir  

 

Komlikasyonlar 

Kolanjit en sık komlikasyonu, hepatik absedir. 

Tedavi 

Antibiyotik 

Elektif cerrahidir  
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NOT: 

KOLESTAZ ENZİMLERİ 

ALKALEN FOSFATAZ (ALP): Hücre membranında lokalizedir ve pH 10 civannda maksimal 

katalitik aktivite gösterir. Metabolik fonksiyonu tam anlaşılamamasına rağmen, barsaklarda lipid 

taşınması ve kemikte kalsifikasyon ile ilişkili görünmektedir. Pratik olarak tüm dokularda bulunan ALP, 

karaciğer, kemik, plasenta, ince barsak epiteli ve böbreklerde yüksek miktarda yer alır. ALP ölçümleri iki 

grup hastalıkta önem kazanır; hepatobilier hastalıklar ve osteoblastik aktivitenin arttığı kemik 

hastalıkları.  

Kc izoenzimi: Isıya kemik izoenziminden daha dayanıklıdır. Akut ve kronik pankreatit, siroz, 

hepatik konjesyonlu kalp yetmezliği, kolestaz, karaciğer tümörlerinde ALP'nin karaciğer izoenziminin 

düzeyi artar.  

Kemik izoenzimi: 56°C'ye ısıtmakla tamamen yok olur. Ayrıca lektinle de presipite olur. 

Kemikte osteoblastik aktivite sırasında artar. Hiperparatiroidi, Paget hastalığı, kemik tümörleri, 

osteomalazi, raşitizm, kemik kırıklarında artar, hipoparatiroidi, skorbüt, hipofosfatemi, kretenizm ve 

anemide düzeyleri azalır.  

Plasenta izoenzimi: Özellikle 3. trimesterde gebelerde rastlanır. Isıya kemik ve karaciğer 

izoenzimlerine göre daha dayanıklıdır. 65°C'de 30 dakika inkübasyona dayanıklıdır ve bu izoformun 

belirlenmesi için spesifik bir yöntem olarak kullanılır.  

Barsak izoenzimi: İnce barsak lezyonlarında yükselir.  

Regan izoenzimi: Kardiyoplasental izoenzimde denir. Malign dokuda ektopik üretimi gösterir 

(akciğer, over, meme). ALP izoenzimleri içinde ısıya en dayanıklı formdur.  

Hepatobilier hastalıklar, ALP artışına neden olur. Safra kanalı tıkanmasına yanıt olarak 

karaciğerde ALP sentezi artar. Yeni enzim sentezi safra kanalına komşu hepatositlerde olur. Bu 

hepatositlerden kana dökülen enzim, ALP'nin serum seviyelerini arttırır. Osteoblastik aktivite artışı ile 

giden hastalıklar da ALP'yi arttırırlar. Kemik hastalıkları içinde, en yüksek serum ALP düzeylerine Paget 

hastalığında rastlanır. Paget'de osteoklastların kontrol edilemeyen aktiviteleri sonucu rezorbe olan 

kemiğin yeniden yapılması için osteoblastik aktivite çok artar. Osteomalazi, raşitizm, primer-sekonder 

hiperparatiroidiler, osteojenik metastazlar ve kırık kemiklerin iyileşme dönemi ALP'nin kemik 

izoenziminin arttığı diğer durumlardır. Hamileliğin 3. trimestrında yükselen plasental ALP düzeyleri 

serum ALP'sini yükseltir. Gebelikte hipertansiyon ve preeklampsi gibi durumlarda, tekrarlayan 

ölçümlerindeki ALP'nin değişiklikleri komplikasyonlar için haberci olabilir.  

GAMA GLUTAMil TRANSFERAZ (GGT): Kas dışında serum ve tüm diğer hücrelerde bulunur. 

Çoğu karaciğer kökenlidir. GGT, temel olarak g-glutamil grubunu, bu grubu taşıyan bir bileşikten bazı 

alıcılara aktarılmasını katalizler. GGT, hücre membranında önemli oranda bulunur, amino asitlerin ve 

peptidlerin g-glutamilpeptidleri şeklinde hücre içine alınmasını sağlar. 

Serumda bulunan GGT özellikle hepatobilier sistemden gelir ve tüm karaciğer hastalıklarında 

serumda artar. GGT'de en fazla artışlar intrahepatik ve posthepatik safra tıkanmalarında görülür.  

Tıkanma sarılığı, kolanjit ve kolesistitte ALP, 5'-NT ve transaminazlardan daha duyarlıdır, daha 

önce artmaya başlar ve daha uzun süre yüksek kalır.  
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Kemik ve plasenta da olmadığı için ALP yüksekliğiyle beraber değerlendirildiğinde, ALP 

yükselmesinin karaciğer kökenli olup olmadığını destekler. ALP ile birlikte yükselmeleri karaciğer 

patolojilerine işaret ederken, GGT normal sınırlardayken ALP yükselmesi kemik patolojilerini düşündürür 

GGT mikrozomal bir enzim olup hepatik mikrozomal indiksiyon durumlarında artar. Bu yüzden 

alkolikler de hemen daima yüksektir. Mikrozomal enzim sistemini stimüle eden ilaçlarda da 

indüklenebilir (fenobarbital, antidepresanlar, antikonvülzanlar ve kontraseptifler). Erkeklerde, prostatta 

yüksek GGT aktivitesi olması nedeniyle, kadınlardan daha fazladır.  

5'-NÜKLEOTİDAZ (5'-NT): ALP yüksekliğinin karaciğer kökenli olup olmadığını ayırt etmede 

kullanılır çünkü 5'-NT karaciğer dışı patolojilerde artmazlar. Özellikle kolestaz da yükselirler.  

 

SAFRA YOLLARI DARLIKLARI 

Etioloji 

En önemli nedeni cerrahi olarak koledoğun yaralanmasıdır  

  Koledok taşları ve nadiren travma veya koledokolitiazis de neden olabilir  

Semptomlar 

  Bilier sistem cerrahisinde haftalar veya aylar sonra tıkanma sarılığı görülür  

Tanı  

Kolanjiiografide darlık ve bunun üzerinde genişleme  

 Tedavi: 

 Cerrahi olarak genişleyen yerin barsağa anastomozu  

 

SKLEROZAN KOLANJİT 

Safra yollarınjn ilerleyici daralması.  

3. ve 4. dekadda tanı konur. erkek/kadın oranı:3/1’dir.  

%70 hastada inflamatuar barsak hastalığı vardır. (UK)  

kolanjiokarsinom riski artar  

Semptomlar 

 yorgunluk, intermittant sarılık, kilo kaybı, sağ üst kadran ağrısı, kaşıntı  

Tanı 

 Biopsi 

Perinuklüer tip antinötrofil sitoplazmik antikor (p-ANCA).  

ERCP-MRCP tanı koydurur. (Multipl irreguler striktür ve dilatasyonlar bulunmakta)  
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Tedavi 

Prednisolon, Azotioprin, MTX, Siklosporin  

Transplantasyon  

 

 

SAFRA YOLLARININ KİSTİK MALFORMASYONU  

1. Koledok kistleri 

   Sarılık  

 Kolanjit  

 Çok sayıda taşla dolu büyük kistlerdir 

Tanı:  

ERCP-MRCP 

Tedavi:  

Kist eksizyonu 

 

2. Caroli hastalığı  

   İntrahepatik safra yollarının saküler dilatasyonu  

 Sağ üst kadran ağrısı, kolanjit olabilir  

 Karaciğer fibrozisi ve portal hipertansiyon gelişebilir  

Tedavi: 

 Nakil 

KOLANJİOKARSİNOM  

 Yaşlı erkeklerin hastalığıdır  

   Safra kesesi taşları ile ilgisi yoktur  

   Safra kanallarının en sık görülen malign tümörü adeno Ca’dır  

 Ülseratif kolit,toluen maruziyeti, Clonorşizis sinensis riski arttırır. 

  Klatskin tümörleri:Ana hepatik kanal bifürkasyosunda yerleşen tümörlerdir  

   Çoğu hastada ağrılı veya ağrısız sarılık, kilo kaybı, kaşıntı  
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Tanı: 

   Serum ALP çok yüksektir  

 Direkt ve total bilirubin yüksek  

 CT veya USG tanıya götürür ama ERCP veya PTK tanıyı kesinleştirir  

 

 

Patoloji 

Çoğu tümörler skiröz ve papiller tiptedir  

 

 Tedavi  

cerrahidir (Whipple)  

KARACİĞER 

 Karaciğer diafragma ile komşu yüzü hariç peritonla örtülüdür. Karaciğer falsiform ligaman ile 

iki loba ayrılır.  

 Sağ lobta bulunan lig.venozum, lig.teres, porta hepatis ve safra kesesi ; sağ lobta quadrat ve 

kaudat lob adı verilen iki küçük lob ortaya çıkarır. 

 Kuadrat ve kaudat lob anatomik olarak sağ loba ait olmasına rağmen, fonksiyonel olarak sol 

loba aittir. Bu lobların kan akımları ve venöz drenajları sol loba olmaktadır. 
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KARACİĞER HISTOLOJISI  

KC 6 gen lobüllerden oluşur. Lobüllerin köşlerinde damar ve safranın bulunduğu portal saha yer 

almaktadır. Bunun yanında lobül ortasında kanın döküldüğü vena sentralis bulunur. Lobullerde bulunan 

Hücre kordonlarına Remark kordonları adı verilir. 

Karaciğer hücre kordonları (Remark kordonları) arasında yer alan, karaciğer sinüzoidleri tipik 

sinüzoid özellikleri gösterir ve duvarlarında başlıca üç tip hücre izlenir:  

a. Endotel hücreleri  

b. Kupffer hücreleri: Mononükleer fagosit sistem üyesi fagositik hücrelerdir.  

c. Yağ depo hücreleri (İto hücresi): Disse aralığında bulunurlar. Sitoplazmaların lipid damlacıkları 

izlenen bu hücrelerin A vitamini(Retinoik ester) depoladıkları bilinmektedir. Karaciğer  

sirozunda myofibroblastlara dönüşerek fibrozis (elastin sentezi) yapmaktadırlar.  
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HEPATİK ASİNUS 3 ZONA AYRILMIŞTIR  

 Zon 1: Kan damarları lobülün periferinden merkezine doğru ilerlediğinden, oksijenden ve 

besin maddelerinden en zengin kanla karşılaşan bölgedir. 

 Zon 2: Arada kalan bölgedir.  

 Zon 3: Konjestif kalp yetmezliğinde karaciğer nekrozu (sentrilobuler nekroz) iskemik 

nekroz en çok Zon 3’teki hücreleri etkiler.  

 

KARACİĞERİN İNFLAMATUAR HASTALIKLARI 

HEPATİT 

HEPATİT A (HAV)  

Picorna virus (=enterovirus 72=HAV)dur.  

Zarfsız RNA virüsüdür.  

Fekal oral yolla bulaşır. Epidemisi en sık fekal kontaminasyona uğramış içme suları sonucu 

oluşur (Klorlama ile ölmez. Suların 10 dk kaynatılmasıyla ölür)  

En sık kolestatik viral hepatit etkenidir.  

Pis sularda yetişen midyelerin pişirilmesinden yenmesiyle bulaşabilir  

İnkübasyon pedyodu 2-6 haftadır.  

Enfeksiyon sonrası ilk belirti dışkıda virüs atılmasıdır.  

Virüsün feçesle atılımı klinik olarak hastalığın başlangıcından 2 hafta önce başlar ve 7 gün 

sonrasına kadar devam eder.  

Sarılığın başlamasından hemen önce maksimum enfeksiyözdür.  

HAV’ın en sık yayıldığı evre enkubasyon peryodunun son haftasıdır (2 hafta sonrası)  

En sık epidemiye  yol açan hepatit virüsüdür. Çocuklarda ve gençlerde sonbaharda sıktır.  

Kan ile bulaşmaz; vertikal geçiş yoktur (anneden bebeğe geçmez)  

Kronikleşmez, sitopatik değildir. Hepatosit hasarı immun mekanizma ile olur. 

Taşıyıcılık yoktur.  

Fulminan hepatit riski %1’den azdır. (genelde yaşlılarda)  

HCC (hepatoselüler kanser) riski artmaz.  
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Çocukta klinik hafiftir; erişkinde daha ciddi ve uzun seyreder.  

Relapsing hepatit, HAV geçirip iyileştikten sonra semptomların tekrar görülmesi, gaitada tekrar 

HAV atılmasıdır. (Konvelasan dönemde) . Relapsing hepatit HAV en sık komplikasyonudur. 

Akut enfeksiyonda anti-HAV IgM; geçirilmiş enfeksiyonda anti-HAv IgG bulunur. Ig titresi 4 kat 

artmıştır.  

 

Aktif immünizasyon, formaldehid inaktive aşı ile HAV aşısı; pasif immünizasyon normal Ig 

preparatlarıyla yapılır.  

HEPATİT B (HBV) 

 

Hepadna virüs; zarflı, çift zincirli DNA virüsüdür.  

DNA virüsü olan tek hepatit virüsüdür; Dane partikülü içerir  

İnsan kanında büyük miktarda sferik ve filamantöz yapılar oluşturan tek insan virüsüdür.  

Direkt sitopatik değildir. Hepatosit hasarı hücresel immün mekanizma ile olur, T hücreleri rol 

oynar.  

İnkübasyon peryodu 1-6 aydır.  

Parenteral, cinsel ve perinatal (vertikal geçiş) bulaşır. Aile içi horizontal geçiş görülebilir.  

Kontamine iğnelerle, dövme, akupunktur, kulak deldirme, İV ilaç kullanımı ve hemodializle de 

bulaşabilir.  

Kronikleşme taşıyıcılık en sık yenidoğanda görülür.  

Siroz, primer hepatosellüler karsinom ve fulminan hepatit gelişebilir.  

Replikasyon peryodunda viral genom, hepatositin DNA’sına integre olabilir.  
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a) Akut enfeksiyon  

HBs Ag 

En erken yükselen markerdir. Akut enfeksiyon sonrası 6 haftadan 3 aya kadar kanda tesbit 

edilir daha sonra kaybolur.  

 

HBe Ag 

Erken yükselir ve çabuk düşer. Aktif replikasyonu gösterir. 

Anti-HBs: 

 

 Geç görülür. İmmüniteyi gösterir.   

Anti-HBc 

 

İlk görülen antikordur. IgM anti-HBc akut veya devam eden viral replikasyonu gösterir. 

Aylarca kalabilir.  

HBs Ag’i yok olduğu ve anti-HBs’nin gösterilemediği “pencere peryodunda” Anti-HBc IgM tek 

serolojik indikatördür.  

 

 Anti-HBe 

anti-HBc’den sonra oluşur. Enfektivitenin azaldığını gösterir. 

 

b) Kronik hepatit B 

HBs Ag’nin persistansı kronik enfeksiyona veya taşıyıcılığa işaret eder.  

HBs-Ag persistansı ve HBe-Ag/DNA negatif hastalar taşıyıcıdır. HCC riski taşırlar. HBV 

DNA, devam eden viral replikasyonu gösterir. Anti-HBe gelişmesi enfektivite ve replikasyonun azaldığını 

gösterir. 

HBs-Ag persistansı ve HBe-Ag/DNA pozitif ise Kronik aktif hepatit göstergesidir. Siroz ve 

HCC riski vardır. 

Kronik HBV infeksiyonu ile hepatositlerde “buzlu cam” görünümü sıklıkla saptanır. 

Görünümün nedeni stoplazmadaki HBsAg antijenidir. 
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Kronik viral hepatit lezyonları üç temel gösterge üzerinden hasta takibi, tedavisi ve prognozu belirlenir. 

1-) portal alanda iltihabi hücre infiltrasyonu, 

2-) güve yeniği nekrozu  

3-) fokal nekrozlar) puanlanarak aktiviteleri hesaplanıyor (Knodel skoru)  

 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                                   919 

 

Tedavide:  

Kronik Hepatit B tenel klasik tedavi ajanı INF-alfa dır. PEG INF depo formdur. HBsAg, HBeAg, 

DNA pozitif, Transaminaz yüksekliği olan hastalarda INF endikedir. 

Lamivudine, telbivudine, adefovir, entecavir tedavidekullanılan diğer ilaçlardır.  

Lamuvudin, sitidin anoloğudur. HIV ve HBV tedavisinde kullanılır. HBV DNA yükü fazla olan 

hastalarda yaralıdır. HBeAg negatif olduğunda lamuvudin tedavisi kesilir.  

 

Common serologic patterns in hepatitis B virus infection and their interpretation. 

  
HBsAg Anti-

HBs 
Anti-
HBc 

HBeAg Anti-
HBe 

Interpretation 

+ – IgM + – Acute hepatitis B 

+ – IgG1 
  

+ – Chronic hepatitis B with active viral replication 

+ – IgG – + Chronic hepatitis B with low viral replication 

+ + IgG + or – + or – Chronic hepatitis B with heterotypic anti-HBs (about 
10% of cases) 

– – IgM + or – – Acute hepatitis B 

– + IgG – + or – Recovery from hepatitis B (immunity) 

– + – – – Vaccination (immunity) 

– – IgG – – False-positive; less commonly, infection in remote past 
 
1Low levels of IgM anti-HBc may also be detected. 
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Kronik HBV enfeksiyonunun patogenezi ve doğal seyri:  

Kronik HBV enfeksiyonu birbirini izleyen dört farklı dönem içerisinde gelişir : 

İmmun tolerans dönemi:  

Özellikle hastalığın perinatal bulaşma ile başladığı olgularda belirgin şekilde gözlenen bir 

evredir. Organizmanın virüse karşı gösterdiği immun tolerans viral replikasyonun ve vücuttaki viral 

yükün oldukça yüksek düzeylerde bulunmasına olanak sağlar, buna karşılık immun yanıt mekanizması 

üzerinden ortaya çıkacak olan karaciğer hasarı gelişmediğinden hastalığın biyokimyasal bulguları (ALT, 

AST) ve karaciğer biyopsisi normal sınırlarda bulunur. 

 

İmmun temizlik (yanıt) dönemi: 

Önceki evrenin yıllar-on yıllar sonrasında, virüse karşı gösterilen tolerans kırılmaya 

başlar. Bu evrede viral replikasyon hızı ve hastadaki viral yük önceki döneme göre azalmaya 

başlar. Oluşan immun yanıtın neticesinde karaciğer hücre hasarı, bununla ilişkili biyokimyasal 

bulgular (ALT, AST yüksekliği) ve karaciğer biyopsisinde aktif inflamasyon bulguları ortaya çıkar.  

Bu dönemin klinikteki ifadesi HBeAg (+) kronik B hepatitidir. Bu evrenin devamı durumunda 

karaciğerdeki inflamasyon ve fibrotik süreç devam ederek hastalık karaciğer sirozuna kadar ilerleyebilir 

(HBeAg + karaciğer sirozları). 

İnaktif dönem: 

 İmmun yanıt döneminin sona ermesi ile hastalar inaktif döneme geçerler. Bu dönemde HBV 

DNA (–) veya düşük düzeylerde pozitif bulunur. Bazı olgularda bu dönemden sonra bir daha aktif 

enfeksiyon formları gelişmez ve eğer immun yanıt döneminde çok ağır bir karaciğer hasarı meydana 

gelmemişse virolojik aktivitenin sonlanmasını takiben histopatolojik düzelme ve ALT seviyesinin de 
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normale dönmesi ile tipik bir inaktif taşıyıcı örneği oluşur. İnaktif taşıyıcılarda zamanla HBsAg nin 

negatifleşmesi ve anti HBs pozitifliği gözlenebileceği gibi hastalığın yeniden aktif formlara geçmesi de 

mümkündür. 

Reaktivasyonu dönemi: 

 İnaktif döneme geçen hastaların büyük bir kısmı ömür boyu inaktif taşıyıcı olarak kalırken, 

diğerlerinde viral replikasyonun yeniden başlamasıyla HBeAg negatif kronik B hepatiti gelişir. Bu evrede 

HBV DNA düzeyleri genelde önceki iki dönemden (immun tolerans fazı ve immun klirens fazı) daha 

düşüktür.  

Bazı olgulara ise belirgin bir inaktif dönem ayırt edilmeksizin doğrudan HBeAg (+) kronik 

hepatitinden HBeAg (-) kronik hepatite geçiş söz konusu olabilir. Bu durumun devam etmesi ile 

HBeAg (-) karaciğer sirozları oluşur. Bu dönemin önemli bir özelliği de ALT düzeylerinin dalgalanma 

göstermesidir. Bu nedenle zaman zaman normal ALT düzeylerinin gözlenmesi olasıdır. HBeAg (–) 

kronik B hepatiti gelişmesinde olgularının büyük çoğunluğunda viral genomun precore veya core 

promoter bölgesinde oluşan mutasyonlar sorumludur. 

 

 

Korunma:  

Aşı ve immunglobulinin birlikte yapılması gereken durumlar (Kombine profilaksi)  

Kazayla enjektör batan personel 

HBs Ag(+)anneden doğan yenidoğanlar  

 HBs Ag(+)hastaların sexüel partnerleri  

HBV’nin extrahepatik bulguları:  

Artralji artrit (serum hastalığına benzer)  

Eritem (ürtiker en sık)  

Periferik nöropati  

PAN  

Glomerülonefrit, vaskülit  

Miks kryoglobulinemi  
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HEPATİT B ANTİJEN VE ANTİKORLARI  

HBc Ag  

Core proteinidir  

Çift zincir DNA ve DNA polimeraz / reverse Transkriptaz içerir  

Dolaşımda serbest bulunmaz ve rutinde çalışılmaz.  

HBe Ag  

Precore/core HBV proteinidir 

Aktif replikasyonu ve enfektiviteyi gösterir  

Hbe Ag’nin persistansı  

Enfeksiyöz safhanın devam ettiğini  

Kronikleşmenin geliştiğini  

Kesin hastalık göstergesidir (Akut hepatit ve kronik aktif hepatit)  

HBV proteinlerinden  

pre-S2: HBV’nin hepatosite bağlanma ve girmesi  

pre-S1: HBV’nin hepatosite bağlanma ve girmesi  

x protein 

Transaktivasyon göstergesidir. P53 baskılayıp HCC sebep olur. 

Anti HBe  

Serokonversion  

Azalmış enfektivite, düşük riski gösterir  

Anti HBc-IgM  

Akut hepatit B (yüksek titrede)  

Kronik hepatit B (düşük titrede)  

Kanda ilk pozitifleşen antikordur  
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Anti HBc-IgG  
Hepatit B’ye postexposure. (Geçirilmiş hepatiti  gösterir)  

HEPATİT C  

Flavivuruslardan tek zincir RNA virusudur  

Posttransfüzyon hepatitlerin %70-90’ından sorumludur  

Kan ve kan ürünleriyle bulaşır, hemofililerde sıktır  

İntravenöz ilaç alışkanlığı olanlarda insidansı yükselir (%50)  

Sexüel ve vertikal geçiş de görülebilir  

İnkübasyon peryodu 2 hafta-6aydır  

Çoğunlukla asemptomatiktir; “flu-like” hastalıkla birlikte sarılık ve serum 

aminotransferazlarında yükselme görülebilir.  

En sık kronikleşen hepatittir. (% 80-90) 

Extrahepatik manifestasyonları  

Artrit   

Agranülositoz  

Aplastik anemi (en sık aplastik anemi yapan virusdur)  

Nörolojik problemler 

Liken planus 

Yalancı sifiliz testi pozitifliği  

RF, ANA, antitiroid antikorların yalancı pozitifliği  

Yalancı sifiliz testi pozitifliği  

Enfeksiyon sonrası 1 veya 2 hafta sonra HCV RNA tesbit edilebilir.  

HCV antikorları yaklaşık 12 hafta sonra pozitifleşir. Anti-HCV pozitif hastaya HCV RNA bakılır. 

Pozitif ise Hepatit C, negatif ise hasta hepatit C yi atlatmış demektir. 

 

Klinik Gidiş  

 %50 kronik karaciğer hastalığı gelişir  

 %30 siroz 

 %15 hepatosellüler karsinom  



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                                   924 

 Klinik gidiş alkol alımından etkilenir  

 Erkek ve 40 yaşının üzerinde enfekte hastalarda fibrozis gelişimi daha hızlı ve anidir.  

Patoloji: 

Kronik hepatit C’nin histolojik karakteristik bulguları: safra yolu hasarı ve portal alanda lenfoid 

agregatları ile hepatasteatoz  

Tedavi  :  

Akut HCV nin peginterferon ile tedavisi kronik HCV riskini azaltır. 

Interferon(PEG)+Ribavirin kombinasyonu uygulanır. (boceprevir, telaprevir-proteaz 

inhibitörleri) 

 

İnaktif HBsAg taşıyıcılarında izlem nasıl olmalıdır? 

İnaktif HBsAg taşıyıcıları  

Tanım: 

1. HBsAg+ > 6 ay 

2. HBeAg-, anti-HBe+ 

3. Serum HBV DNA < 2.000 IU/ml 

4. Normal ALT/AST 

5. HDV’nin negatif olması 

6. İleri karaciğer hastalığı delillerinin olmaması (albumin, protrombin zamanı ve trombosit sayısının 

normal olması, gerek olmamakla beraber eğer yapılırsa karaciğer histolojisinin normal veya normale 

yakın olması) 

İzlem: 

Türkiye’de yaşayanlarda ALT normal değeri ile geniş çaplı çalışma sonuçları elde edilene kadar, 

ALT düzeyi için sınır değer olarak, çalışan yöntemin referans aralıklarının kullanılması önerilir. 

Kronik hepatit B’de HBV DNA düzeyi dalgalanma gösterebileceği için, HBV DNA düzeyinin tek 

ölçümü ile inaktif HBsAg taşıyıcısı tanısı koyulmamalıdır. Hastalar ilk yıl 3 ay arayla ALT yönünden 

izlenmelidir. ALT seviyesi normal devam eden olgularda ise 6-12 ayda bir ALT düzeyi ölçülmelidir. 

İnaktif HBsAg taşıyıcılarında HBV DNA düzeyi 6-12 ay ara ile ölçülmelidir. 

Hepatosellüler kanser (HSK) için 6 ayda bir kez US ve AFP kontrolü ile izlem 

yapılmalıdır .Transaminazlarda yükselme saptanırsa HBV-DNA bakılmalıdır . 
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Kronik hepatit B enfeksiyonunda kimler tedavi edilmelidir? 

1-Siroz olmayan hastalarda kime tedavi verilmeli 

HBV DNA düzeyi 2000 IU/ml veya üstünde olan ve aşağıdaki özellikleri gösteren hastalar, 

kontrendikasyon olmadıkça karaciğer biyopsisi yapılarak tedavi yönünden değerlendirilmelidir: 

1. ALT normalin üstünde olan hastalar 

2. ALT sürekli normal olan hastalardan 

a. 35 yaş veya üzerinde olanlar 

b. İleri karaciğer hastalığı kuşkusu uyandıracak belirtileri olan hastalar (trombosit düşüklüğü, 

AST>ALT olması, globulin yüksekliği, albumin düşüklüğü, protrombin zamanında uzama gibi) 

Biyopsisinde Ishak skoruna göre Histolojik Aktivite indeksi (HAİ;Grade) >6 veya 

Fibrozu (stage) >2 olan hastalara tedavi verilmelidir. ALT seviyesi normal olan olgularda 3-6 ayda bir 

ALT kontrolü, 6-12 ayda bir HBeAg 

kontrolü yapılır. 

2- Siroz olan hastalarda tedavi 

Dekompanse veya kompanse sirozu olan (klinik veya biyopsi yapılabilenlerde biyopside siroz 

ve/veya evresi 5-6/6 olanlar) hastalarda ölçülebilir HBV DNA’sı olanlara tedavi verilmelidir. Dekompanse 

sirozlu hastalarda biyopsi yapılmaz. Kompanse sirozlu hastalarda siroz tanısını koymaya yetecek 

delillerin varlığında biyopsi yapmaya gerek yoktur. 

HEPATİT D (HDV)  

  HDV=delta virüs 

Defektif bir RNA virusudur. Tek başına replike olamaz, HBV varlığına ihtiyaç duyar, 

  Delta enfeksiyonu aktif HBV çoğalmasını azaltır ve Hbe Ag ve HBV-DNA negatif 

bulunabilir  

  Anti-delta IgM saptanır.  

Anti-delta IgM 1 haftada açığa çıkar ve 5-6 haftada kaybolur, anti-delta IgG ortaya çıkar.  

 Kronik Hepatit B olan hasta eğer HDV ile enfekte olursa (superenfeksiyon) %90-100 

fulminan hepatit gelişir. Fulminan hepatit riskinin en fazla olduğu hepati HBV+HDV 

superenfeksiyonudur. 

 HBV+HDV başlangıçtan itibaren beraber ise buna ko-enfeksiyon denir. Bu klasik kronik 

hepatit gibi seyreder. 

 

HEPATİT E (HEV)  

 Bir Calicivirus, zarfsız RNA virusudur  

 Klinik olarak hepatit A’ya benzer  

 İnkübasyon süresi 2-8 haftadır  

 Enterik yolla bulaşır, kontamine sularla epidemilere yol açabilir  

 Taşıyıcılığı yoktur, kronikleşmez  

   %1-2 fulminant hepatite yol açar. Hamilelerde bu oran %20’dir.  

   Tanı için ELISA ile IgG veya IgM anti-HEV bakılır. PCR ile HEV RNA bakılabilir.  

 HEV’de hastalığın en sık tesbit edilebilen formu akut ikterik hepatittir.  
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HEPATİT G (HGV)  

  Tek zincir RNA virusudur, Flaviviruslardandır.  

 Parenteral geçiş gösterir  

 IV ilaç kullanıcılarında, hemofililerde ve dializ hastalarında görülür. 

 HCV ile koenfeksiyon yapabilir. 

 KC hasarı yapmaz. 

 

İLAÇLA OLUŞAN KARACİĞER HASTALIĞI 

REYE SENDROMU  

Özellikler 

Su çiçeği ya da influenza A geçiren hastalara aspirin verilmesiyle oluşur. 

Fizyopatoloji:  

Bu hastalarda doğuştan mitokondri iç zar defekti vardır. ASA bu oksidatif-fosforilasyonu 

bozup bu defekti belirgin hale getirir. 

Akut KC yetmezliği oluşturur. 

Patoloji: 

Karaciğerde mikroveziküler yağlanma oluşur . Buna bağlı beyin ödemi meydana gelir. 

Hastalarda sarılık oluşmaz. Sarılık olmamasının sebebi bilurubin dönüşümünün normal olmasıdır. 
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Karaciğerde yağlanma nedenleri 

KC'de yağlanma nedenleri 

a- Mikroveziküler      → Reye sendromu (en sık mikroveziküler yaplanma nedeni) 

Gebeliğin akut yağlı karaciğeri  

Tetrasiklin kullanımı (ilaçlar) 

Alkol kullanımın ilk günleri 

b- Makroveziküler      →  Alkol (en sık makroveziküler yaplanma nedeni) 

Şişmanlık 

Yaşlılık 

Diabet  

Konjestip kalp yetersizliği 

Protein malnütrisyonu 

İskemi 

Serbest oksijen radikal hasarı 

ALKOLİK KARACİĞER HASTALIĞI  

 Karaciğer yağlanması  

 Alkolik hepatit  

   Kronik karaciğer sirozu  
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ALKOLİK HEPATİT 

 
Klinik  

   ateş, sarılık,  

 hepatomegali, karaciğer hassasiyeti,   

 ensefalopati izlenir.  

 

Fizyopatoloji: 

 Alkol yıkım ürünü olan asetaldehit, Karaciğer proteinlerini asetiller. Asetilasyon protein 

yapısının değişmesine neden olup, immun mekanizmanın tetiklenmesine sebep olur. 

 

Laboratuvar  

lökositoz  

  GGT artışı  

  SGOT artışı  

  Serum bilirubin artışı  

  Albüminde azalma  

  Alkalen fosfatazda artış  

AST daima ALT den azdır.  

 

Tanı: 

Karaciğer biyopsisi bulgularına dayanır. 

büyük damlacıklı karaciğer yağlanması  

PMNL infiltrasyonu  
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hyalin birkimi ve Mallory cisimciği  

hepatosit nekrozu  

Tedavi:  

 destekleyici tedavi  

 alkol tam olarak kesilmelidir.  

 

 

KARACİĞER YAĞLANMASI 

A. Makroveziküler yağlama  

 Alkol  

 Obesite 

 Diabetes mellitus 

 Total parenteral nutrisyon  

 Hızlı kilo kaybı  

 Açlık (Kwashiohor)  

 Malabsorbisyon  

 Jejunoileal bypass cerrahisi 

 İlaçlar = Metotreksat, demir, Vitamin A, Amiodaron, Androjenler ve Glukokortikoidler, Tamoksifen  

 

B. Mikroveziküler yağlama:  

Reye Sendromu 

Gebeliğin akut yağlı karaciğeri : Gebelikte görülen akut KC yetmezliği tablosudur. 

  Kalıtsal metabolik hastalıklar (üre siklus defekti, yağ asidi, oksidasyon defekti, Wolman 

hastalığı)  

İlaçlar = Valproat, Tetrasiklin, Salisilat, didanozin ve ketoprofen  

Laboratuar 

 ALT, AST, GGT yüksekliği 

 

Karaciğer biyopsisi:  

 Yağlanma  

 Uzun sürerse siroza dönüşebilir  
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ALKOLİK OLMAYAN KARACİĞER YAĞLANMASI 

 
Fatt-food tarzı beslenme, obeziteye bağlı gelişir.  

Uzun dönemde nadirde olsa siroz oluşturabilir. KCFT yüksektir.  

Tedavide kilo kaybı sağlanmalıdır (metformin).  

 

OTOİMMÜN HEPATİT  

  Genç kadınlarda sıktır  

  İlk semptom amenore, kıllanma olabilir.  

  HLA-DR3 (+)  

  Artrit meydana gelebilir  

Laboratuar: 

   Tip 1 : ASMA, ANA (+) , antiactin, antiasialoglycoprotein reseptor antikor 

Tip 2: LKM antikoru, anti–liver sitozol 1 antikor 

 Tedavi 

 İmmün süpresyon(steroid, azotiopürin)  

  Nakil 
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KARACİĞER SİROZU 

 
Tanım 

 Siroz karaciğerin geri dönüşsüz fonksiyon kaybıdır. Fibrozis ile gider. Klinik olarak %80 

tanınmakla beraber (palmar eritem, asit, testis atrofisi, jinekomasti, spider anjiom) kesin tanı KC 

biopsisi ile konur. 
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SİROZUN KOMPLİKASYONLARI  

Asit 

Etioloji: 

  Albümin sentezinde azalma ve bunun sonucunda sıvıların damar dışına çıkması 

  Böbrek perfuzyonu azalması, renin, anjiotensin, aldesteron sisteminin aktivasyonu 

 NO artımı :Porta-kaval şantlar sonucu, barsaktan gelen bakteri ürünleri KC e uğramadan 

sistemik dolaşıma geçer. Endotoxemi NO sentezini uyarır. NO nedeniye damar yatağında 

genişleme olur. Buna bağlı Renin-aldesteron sistemi hiperaktivasyonu 

Tanı 

  fizik muayene ve USG ile tanı konur  

Komplikasyon 

  spontan bekteriyel peritonit gelişebilir  

Parasentezde;  

  saman sarısı renginde  

 protein içeriği <2.5 gr/dl  

  lökosit <300/ml  

  normal şeker düzeyi  

  düşük amilaz  

NOT:  

SAAG 1.1 den büyükse portal HT, KKY düşünülür.  

SAAG 1.1 den küçükse peritonitis Ca, infeksiyoz peritonit(tuberkuloz) akla gelmeli.  

 

Tedavi:  

  Sodyum kısıtlaması  

  Yatak istirahati  

  Diüretik (spironolakton)  

 parasentez  

  Dirençli vakalarda şant (Le Veen kateter, TIPS)  
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Varisler  

En sık özefagus ve hemoroidal pleksustadır  

Özefagial varisler portal hipertansiyonda en sık ölüm nedeni olan üst gastrointestinal 

kanamaların en sık sebebidir  

 

Tanı:  

Endoskopi ile konur.  

 

Tedavi:  

Akut Kanamada  

Sürekli iv vazopressin  

Somatostatin  

Sengstaken-Blakemore tüpü   

Endoskopik skleroterapi veya band ligasyonu  

Transjuguler intrahepatik portasistemik şant (TIPS) 

 

Uzun süreli  

 Varislerin tümü kaybolana dek yapılan skleroterapiler 

Kontol edilemiyorsa Cerrahi şant ( end to side, side to side, mezokaval, splenorenal) veya TIPS  

 beta-blokerler (Propranolol) 
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Portosistemik Ensefalopati 

  Amonyak artışına bağlı görülen MSS semptomlarıdır. 

konfüzyon, ruhsal durumda değişme 

 oryantasyon bozukluğu, uykuya eğilim 

 flepping tremor (hepatik ensefalopatinin en iyi fizik muayene bulgusudur)  

Etiyoloji:  

   artmış protein yüküne bağlı azotemi  

   kabızlık, intestinal içeriğin uzun süre  barsakta kalması ve amonyağın artması  

 gastrointestinal kanama  

 hipokalemi 

 alkolaz  

 enfeksiyon  

 sedatif ilaçlar 

 

Tedavi: 

 sekonder nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır  

   laktülozlu lavman kolon pH’ını azaltır  ve amonyum iyonunun emilmesini önler  

 neomisinbarsak florasını azaltır  

 dietle protein kısıtlaması (<40g/gün)  

   dallı zincirli aminoasit verilmesi  

 

Hepatorenal sendrom 

 Şiddetli karaciğer yetmezliği olanlarda gelişen böbrek yetmezliğidir. (Oligüri ve azotemi)  

 Böbrekler morfoloji olarak normaldir.  

  Mortalite %90-100 
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Tedavi 

Diyaliz, KC nakil 

 

Etiyoloji: 

 

Prerenal böbrek yetmezliği ile aynı 

Tanı: 

 Oligüri  

 kan üre ve kreatinin düzeyinde artış  

 Sodyum konsantrasyonunun 10 mEq/L’nin altına düşmesi  

Koagulasyon bozuklukları  

Hepatopulmoner sendrom  

İntrapulmoner vasküler şantlara bağlı ortaya çıkar 

Hasta ayağa kalktığında nefes darlığı çeker. Yatar pozisyonda olmayı tercih eder. 

 

PORTAL HİPERTANSİYON VE ASSİT 

PORTAL HİPERTANSİYON  

 Normalde 10 cm’su olan portal basıncının artışıdır.  

ETYOLOJİ:  

  En sık (%90) neden sirozdur ve en sık sinüzoidal portal HT görülür.  

a. Presinüzoidal Portal HT 

Schistazomiazis  

İdiopatik Portal Fibrozis  

 Portal ven trombozu ( Çocuklarda portal HT’un önemli bir  nedeni)  

b. Sinüzoidal 

 En sık neden viral hepatitlere bağlı sirozdur.  

 Alkol ve ilaçlar (İNH, alfa metildopa, oksifenasetin, metotreksat)  

 Otoimmün hepatit 

 Primer-sekonder Bilier siroz 

 Metabolik Hastalıklar (Wilson Sendromu, hemokromatoz)  

C. Post Sinüzodial  

Venooklusif Hastalık  

Budd Chiari Sendromu (hepatik ven trombozu) 

Kalp yetmezliği 
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ASSİT ETYOLOJİSİ  

A. EKSUDA TIP ASSİT NEDENLERİ:  

Tüberküloz Peritonit  

Pankreatit 

Organ Rüptürü (Safra peritoniti dahil) 

Peritonitis Karsinomatoza  

B. TRASUDATİF ASSİT NEDENLERİ  

Siroz  

Kronik karaciğer konjesyonu  

Budd Chiari Sendromu   

Konstriktif Perikardit  

Sağ kalp yetmezliği  

Nefrotik sendrom 

Miksödem 

Meigs sendromu 

BAKTERİYEL PERİTONİTLER  

Patogenez  

   Primer (spontan) veya sekonder olarak gelişebilir.  

   Primer bakteriyel peritonitler altta yatan assit zemininden gelişir.  

   Primer spontan bakteriyelperitonitler de erişkinde en sık neden E. coli dir. 

 Çocukta ise assitin en sık nedeni nefrotik sendromu olduğu için en sık spontan bakteriyel 

peritonit etkeni Pnömokoklardır.  

  Sekonder bakteriyel peritonitlerde en sık infeksiyöz etken ise Bacteroides fragilistir.  

 

Tanı:  

 parasentez:  

 lökosit sayımı (500 lokosit veya 250 notrofil)  

 

Tedavi:  

 destekleyici: IV sıvı, nazogastrik aspirasyon  

3. kuşak sefalosporin, ampicillin/sulbactam 

Proflaksi (norfloksasin, siprofloksasin, TMP+SMX) 
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KC yetmezliğinin Derecesi  

Child Skoru(A-B-C)İle hesaplanır 

Bilirubin, Albumin, Asit, Ensefalopati , PT, Beslenme durumu paremetreleridir.  

KC YETMEZLİĞİNDE KLULLANILAN SKORLAR 

   1.     Child-Pugh-Turcotte (CPT) skor ( 5–15 puan)  
 

  Puanlama 

Parametre 1 2 3 

Asit yok Grade 1–2 (tedaviye yanıt veren) Grade 3–4 (tedaviye yanıtsız) 

Hepatik ensefalopati yok Grade 1–2  Grade 3–4  

Bilirubin (mg/dL) <2 2–3 >3 

Albumin (g/dL) >3.5 2.8–3.5 <2.8 

Prothrombin zamanı (saniye) veya INR <4 4–6 >6 

  <1.7 1.7–2.3 >2.3 

CPT klasifikasyonu: Child A: 5–6; Child B: 7–9; Child C: 10–15 

   2.     Model of End-Stage Liver Disease (MELD) skoru ( 6–40):  
 

[0.957 × DL (kreatinin mg/dL) + 0.378 × LN (bilirubin mg/dL) + 1.12 × LN (INR) + 0.643] × 10 

INR = international normalized ratio; DL = Doğal Logaritma 

 

 

PRİMER BİLİER SİROZ  

  tanı 40-60 yaş arası konur  

  küçük intrahepatik safra yollarını tahrip eden immünolojik mekanizma ile olur  

Histolojik değişiklikler  

Erken evre: periduktal granülom teşekkülü, lenfosit  infiltrasyonu  

İleri evrede:portal alanda safra yolları kaybolur  

Klinik:  

 Başlangıçta asemptomatik  

 İleri dönemde ilk semptom kaşıntıdır  

 Daha ileri dönemlerde sarılık, osteopeni, ksantomalar gelişebilir  

 En sık klinik bulgu hepatomegalidir  

 Primer bilier sirozun sendromu,Romatoid artrit, CREST sendromu ile birlikteliği olabilir  

 

Tanı:  

 Antimitokondrial antikor pozitifliği (%90)  

 Serumda ALP, kolesterol artışı  

 Direkt bilirubinde artışı  

   Karaciğer biyopsisinde tipik bulgu porati triad bölgesinde mononuklüer infiltrasyondur.  
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Tedavi:  

  UDCA: Hidrofilik safra asididir. KC için toksik hidrofobik safra asidleri yerine geçer. Bilyer 

epitelyumda apopitozisi azaltır. Histolojik ilerleyişi geciktirir.  

  D,K vitaminleri,kalsiyum  

  Azothioprin,klorambusil,kolşisin, metotreksat, siklosporin, takrolismus  

  Kesin tedavi karaciğer transplantasyonudur.  

SEKONDER BİLİYER SİROZ  

Bir kaç yıl süren safra yolları tıkanmasıyla oluşur  

Etiyoloji:  

Koledok taşları,  

safra yolu darlıkları (en sık neden)  

Çocuklara bilier atrezi 

kolanjiosarkom, ampüller karsinom  

sklerozan kolanjit  

koledok kanalına bası yapan kronik pankreatitlerdir  

 

Klinik:  

Primer biliyer siroz gibidir  

Tedavi:  

Tıkanıklığın giderilmesidir 
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BİLİER ATREZİ 

Özellikler 

Bilier atrezi doğumdan sonra 2-3 hafta sonra ortay çıkar.  

Reo Tip 3 sorumlu tutulmakta.  

USG safra kesesi olmaması uyarıcı olmalı. 

Safra yollarının progresif sklerozudur. 

Tanı: 

HIDA sintigrafisi ile safra yolları atrezis kanıtlanabilir.  

Tedavi 

 Kasai op. (Hepatiko-jujenostomi) 

KARDİAK SİROZ  

 En sık romatizmal kalp kapak hastalıkları ile görülen uzun süreli sağ kalp yetmezliğinin 

sonucudur  

   Nut-meg (Hindistan cevizi) karaciğerin en sık nedeni konjestif  kalp yetmezliğidir.  

   Hepatomegali, asit ve splenomegali görülür  

   Protrombin zamanı uzamıştır  

 

WİLSON HASTALIĞI  (HEPATOLENTİKÜLER DEJENERASYON)  

Normalde bakır proksimal ince barsaktan absorbe edilir. Albumine bağlanarak karaciğere taşınır 

seruloplazmine bağlanır ve kana geçer. Bakır normalde safra ile exkrete edilir.  

Wilson hastalığında karaciğer, beyin bazal ganglion, cornea, eklemler başda olmak üzere 

bakır depozitleri izlenir.  

Kromozom 13’de lokalize lizozomal bakır transport edici ATP’az da defekt vardır.  

Siroza yol açabilir. En sık makronodüler tip görülür.  

Çocuklarda kronik aktif hepatit sıkken genç erişkinlerde nörolojik problemler (tremor, 

dizartri, istemsiz hareketler ve demans) sıktır.  

Korneanın, bakır depolanmasına bağlı Kayser-Fleischer halkası oluşur.  

Fulminant hepatit, renal tubulopatiler ve hemolitik anemi izlenebilir.  

Serum bakırı azalmış veya normaldir. Serum seruloplazmin düzeyi düşüktür.  

İdrarla bakır atılımı artmıştır. Kesin tanı karaciğer dokusunda bakır tayiniyledir.  
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Tedavide 

 Penisilamin (bakır şelatörü) 

 Çinko (bakırla yarışıp emilimi azaltır) 

 

KARACİĞERİN VASKULER HASTALIKLARI 

BUDD-CHARİ SENDROMU (HEPATİK VEN TROMBOZU)  

Gebelikte  

Hiperkoagülopatiler (F V Leiden Mutasyonu)  

Tümörlerle  

Karın travmalarında oluşabilir  

Oral kontraseptiflerde riski artırır  

Behçet hastalığı Türkiyede önemli bir sebeptir.  

Semptomlar: 

Hastalarda hepatik ven trombozuna bağlı KC konjesyonu ve sağ üst kadran ağrısı oluşur. 

Hastarda hızlı gelişen asit tipiktir.  

Labaratuar: 

ALT-AST ve bilirubin yüksekliği oluşur. Konjesyona bağlı sentrzonal nekroz oluşur.  

Tanı :  

Anjiografi ile konur.  

 

Tedavi: 

 Şant-Nakil 
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SPLENİK VEN TROMBOZU  

Karın travması  

Tümör, pankreatitler ile oluşabilir  

Semptomlar 

 Özefagus varis kanaması 

Tanı  

anjiografi ile konur  

Tedavi  

splenektomidir  

 

PORTAL VEN TROMBOZU  

Portal ven trombozu varis kanaması yapana dek semptom vermez.  

Sebepleri: 

 İdiopatik (Faktör V leiden) 

 HCC 

 GIS Tm sekonder 

 travma, 

 iatrojenik umblikal ven kateterizasyonu (exchange Tx) 

 omfalit 

 şiddetli pankreatit-apandisit-divertikülit 

 Siroz 

 dehidratasyon 

 Diabetik anne bebeği (polisitemi) 

 ostrojen kullanımı.  

Tanı: 

DSA, BT anjio, Doppler USG, MRA  

KARACİĞER AMİP APSESİ 

 Patojen Entomoeba histolitikadır  

 İshalin endemik olduğu yerde sıktır  

Klinik:  

  Hafif ateş ve sağ üst kadran ağrısı  

  Plöretik göğüs ağrısı  

  gece terlemesi  

  %50 hastada barsak amebiazisi hikayesi vardır  

Laboratuar  

  transaminaz artışı  

  lökositoz  

  bilirubin yükselmesi  

  alkalen fosfataz yüksekliği   
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Tanı:  

CT ve USG  

Serolojik testler %95 vakada pozitiftir 

Amip tedavisi:  

Metranidazol (ve diğer nitroimidazollar) dur. Metranidazol hem doku hem intestinal forma 

etkilidir.  

Emetin: Metranidazole yanıtsız vakalarda emetin kullanılır (sadece doku formuna etkili).  

PYOJENİK KARACİĞER APSESİ 

Genellikle kolanjit sonucudur.  

Apsede en sık bulunan mikroorganizmalar;  

E. coli (en sık)  

Klebsiella,  

Anaeroblar,  

Stafilokokus aureus  

Streptokoklar 

Klinik:  

Ateş, titreme  

Sağ üst kadran ağrısı  

Anoreksia, bulantı  

Kilo kaybı , sarılık  

Hassas hepatomegali 

Yüksek alkalen fosfataz  

Tanı:  

CT veya USG eşliğinde alınan aspirasyon  

Tedavi:  

external drenaj + antibiyotik 

 

HEPATOSPLENİK KANDİDİAZİS  

İmmün yetmezlikli kişilerde görülen dalak veya karaciğerde Candida albicans mantarı içeren 

granülomlardır.  

Semptomlar: 

Sebepsiz ateş,  

Orofarengial kandida bulguları,  

Sağ üst kadran ağrısı, hassasiyet  

Tanı:  

Karaciğer biyopsisi  

USG-BT 

Tedavi:  

Sistemik amfoterisin-B  
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KARACİĞER KİSTLERİ 

Soliter kistler  

  sıklıkla karaciğer sol lobunda  

  Asemptomatik ama infeksiyon, kanama ve yırtılma sonucu ağrı olabilir  

 

Polikistik karaciğer hastalığı  

   değişik büyüklükte çok sayıda kist görülür  

   çoğu vakada asemptomatik  

 hastaların %50 kadarında böbrek kistleri vardır  

 

Kist hidatik  

  Etken E. granulozis veya E.multilokülaris  

Etkenin ağızdan alınıp portal sistemle karaciğere gelmesiyle oluşur.  

Semptomlar 

Bası semptomları (ağrı, sarılık) 

Komplikasyon 

Safra yollarına açılma (kolanjit tablosu, ürtiker) 

Tanı 

 Karaciğer kist hidatiğinin güvenilir tanı yöntemi USG’dir.  

Tedavi 

Albendazol 

USG eşliğinde drenaj veya cerrahi 

 

Peliozis hepatitis  

  Karaciğerin kanla dolu kistleridir  

  Yırtılma sonucu öldürücü kanama olabilir. 

  İlerleyici hepatomegali ve karaciğer yetmezliği görülür 

Etioloji: 

 Tüberküloz, androjen ve oral kontraseptif kullanımı, B.hansalae ile ilişkilidir  

 

HEMOKROMATOZİS 

Tanım 

Otozomal ressesif kalıtsal bozukluktur  

Karaciğer, kalp, pankreas ve diğer organlarda aşırı demir depolanması ile oluşur  

Erkek/ kadın oranı=8/1  
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Klinik:  

   Kronik KC hastalığı, karın ağrısı  

 Hiperpigmentasyon 

 Kalp iletim sistemi bozuklukları  

 Endokrin yetmezlik (hipofiz yetmezliği, DM) 

 Testis ve eklem hastalıkları  

Laboratuar:  

Transferrin saturasyonu %50’den fazladır.  

Serum demiri yüksektir.  

Serum demir bağlama kapasitesi düşüktür.  

Serum ferritini yüksektir ve tarama testi olarak kullanılır.  
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 Tanı: 

Kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konulur.  

Karaciğer biyopsisinde hepatositler ve Kupfer hücrelerinde depolanmış demir görülür. 

 

Hereditary hemochromatosis (HH) 

  HFE-related (type 1)  

    C282Y/C282Y 

    C282Y/H63D 

    Other HFE mutations  

  Non-HFE-related  

    Juvenile HH 

       HJV—hemojuvelin (type 2a) 

       HAMP—hepcidin (type 2b) 

    TfR2-related HH (type 3) 

    Ferroportin-related HH (type 4) 

    African iron overload 

Secondary iron overload 

  Iron-loading anemias 

  Parenteral iron overload 

  Chronic liver disease 

Miscellaneous 

  Neonatal iron overload 

  Aceruloplasminemia 

  Congenital atransferrinemia 

Tedavi: 

 tekrarlayan flebotomiler 

GEBELİKTE KARACİĞER HASTALIĞI 

Kolestaz:  

 gebeliğin son trimesterinde görülür  

 kaşıntı ve sarılık görülür  

 benigndir; doğum sonrası tüm semptomlar kaybolur  

 

Akut karaciğer yağlanması  

 İlk hamileliğin son trimesterinde görülür  

 fulminan karaciğer yetmezliği ve toksemi ile birlikte olabilir  

   Prognoz kötüdür. Ama hemen doğum yaptırılırsa düzelebilir  
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BİLİRUBİN METABOLİZMASI 

Bilirubin ve biliverdin bu pigmentlerdir. Eritrositlerin parçalanması ile oluşan Hemoglobin’in 

“Hem” kısmı önce hem oksijenaz enzimi ile biliverdin, karbonmonoksid ve demire çevrilmektedir. 

 Biliverdin daha sonra da bilirubine dönüşür. Oluşan bilirubin indirekt (suda çözünmeyen) 

bilirubindir. Albumine bağlı olarak karaciğer’e taşınır.  

Karaciğer üstünde bulunan faktör Y ve faktör Z ye bağlanarak indirekt bilirubin karaciğer’e alınır. 

Bilirubin karaciğerde glukronil transferazla glukronillenir. Glukronillenmiş bilirubin suda çözünebilir. 

Buna direkt bilirubin denilmektedir. Direkt bilirubin daha sonra safra salgısına verilir.  

Safraya sekresyon basamağı ATP bağımlı bir basamaktır. Bu basamakta görev yapan 

protein MDR (Multidrug resistans protein)’dir. Bu protein tümör hücrelerinde kemoterapötik ajanın 

hücre dışına atılmasından da sorumludur ve kemoterapatik ajanlara karşı direnç gelişmesinden sorumlu 

tutulmaktadır. Bilirubin sentezinin hız kısıtlayıcı basamağını oluşturur.  

Safra ile gelen bilirubin barsaklarda bakteriler tarafından dekonjige edilerek ürobilinojen ve 

sterkobilinojene dönüşür.  

Sterkobilinojen yoluyla bilirubinin %90’ı atılmış olur geri kalan %10 kısmı ürobilinojen halinde 

absorbe edilir.  

Ürobilinojen portal ven yoluyla karaciğer’e gelir. Burada çok büyük kısmı karaciğer tarafından 

up-take edilir. Küçük bir kısmı (%1) böbreklerden atılır ve idrara rengini verir, Sterkobilinojende 

sterkobiline dönüşür bu da gaitaya rengini verir.  
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BİLİRUBİN METABOLİZMASININ BOZUKLUKLARI 

Direkt bilirubinin hepatositlerden transport bozukluğu 

Rotor sendromu  

Dubin Johnson sendromu (hepatositlerde koyu pigment birikimi vardır.)  

Özellikleri: 

 Rotor ve DJ sendromunda direkt bilirubin hepatosit membranından, safra yoluna 

geçemez. Direkt bilirubinemi ve sarılık dışında hastalar normaldir. 

 

 

İndirek Biluribin artışı (Hepatik bilirubin uptake’inin azaldığı)  

 Gilbert hastalığı (en sık): Hepatosit membranında bulunan Y ve Z protein yoktur. Hastalarda 

indirekt bilirubin yüksektir. Aç kalınca, alkol kullanınca bilirubinemi artar.  Bunun dışında hastalar 

normaldir. 

 Crigler- Najjar sendromu : UDP glukronil transferaz enzimi eksik veya yoktur. Enzim yok ise 

yenidoğan döneminde kernikterus oluşur. 

 

Allagille sendromu  

 Otozomal dominanttır  

 ailevi intrahepatik kolestaz sendromlarından birisidir  

 Beraberinde 

 konjenital kalp hastalığı (Pulmoner stenoz) 

 kemik defektleri (kelebek vertebra, spina bifida) 

 böbrek ve bilier sistem anomalileri vardır 
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KARACİĞER BENİGN TÜMÖRLER 

Karaciğer adenomları  

Oral kontraseptif kullananlarda sık  

Doğurgan kadınlarda görülür  

Asemptomatik olabilir  

Sağ üst kadran ağrısı  

Karın içine yırtılırsa oluşan hemoraji ölüme yol açabilir (Hepatik adenomların içinde santral 

lokalizasyonlu arter bulunur )  

 

Tanı: 

 CT –MR ile karaciğer de kitle görülmesi ile 

 

Tedavi: 

Oral kontraseptiflerin kesilmesi 

Cerrahi 

Cerrahi risk varsa radyofrekans ablasyon 

 

Prognoz  

 İyi 

 Malign transformayon çok nadir 

 

Fokal nodüler hiperplazi ( Fokal Fibrozis) 

 Kadınlarda sıktır. Çoğunlukla semptom vermez. Büyük ve subkapsuler yerleşimli olursa karın 

ağrısı oluşturabilir. 

 lezyon çevreye yayılan ve kitleyi nodüllere bölen merkezi bir bağ dokusu şeklindedir. Bu 

skar içinde kan akımı görülebilir.  

 Klinik seyri benigndir  

Tanı:  

CT ve anjiografide hipervasküler kitle görünümü ile 
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Hemanjiomlar  

   Karaciğerin en sık rastlanan benign tümörüdür (Kavernöz)  

 Kadınlarda sıktır  

 Çoğu asemptomatiktir 

Tanı: 

USG(Hiperekoik), Anjiografi,CT, MRI(T2 hiperintens), karın grafilerinde kalsifikasyon 

 

Tedavi: 

Genelde gereksizdir 

 

KARACİĞER MALİGN TÜMÖRLER  

HCC(Hepatosellüer Karsinom) 

 Erkek/kadın oranı=5/1  

 40 - 60 yaşları arası sıktır  

Risk faktöleri:  

   Siroz  

 Hepatit B ve C enfeksiyonu  

 Aflatoksin  

 Uzun süreli androjen kullanımı  

 Hemakromatozis, Alfa-1 ATT eksikliği (Wilson, otoimmun, PBS da risk artmaz)  

Klinik:  

 Hepatomegali  

 Karaciğer üzerinde üfürüm veya frotman  

 Asit (%50 hastada kanlı)  

 Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı  
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 Stabil sirotik hastada klinik durumda ani bozulma  

   Hastalık sık metastaz yapmaz  

Patoloji 

 Değişik histolojik tip ve diferansiyasyonlar gösterir.  

Ancak diferansiasyon derecesi prognozu etkilemez. 

 

 

Tanı:     

 Alfa-fetoprotein artmıştır  

 CT-MR 

 Karaciğer biyopsisi  

 

Tedavi:  

  Uygun hastalarda KC Nakli (Milan Kriterleri:Tümör < 5 cm, her biri < 3 cm olan 2-3 lezyon, 

ekstrahepatik yayılımın olmaması) 

  KC nakli için aday olmayan hastalarda perkutan ethanol enjeksiyon, radyofrekans 

ablasyon 

Cerrahi rezeksiyon ve lokal ablasyon tedavilerinde 3 yıllık % 50 nüx riski mevcut. 

Cerrahi rezeksiyon, lokal ablasyon, nakil için uygun olmayan hastalarda transarteriel 

kemoembolizasyon (Doksorubusin, sisplatin, mitomisin + Lipiodol- Ethiodol kombine ) 

 

FİBROLAMALLER KARSİNOM 

Genç erişkinlerde (ortalama yaş 23) büyük KC kitlesi olarak ortaya çıkar. 

Hastalarda HCC için risk faktörü bulunmaz. Alfa-feto protein yükselmez. 

Patoloji 

Tümör içinde santral fibrotik skar bulunur. 
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Tedavi 

Cerrahi 

 

HEPATOBLASTOMA  

Hepatoblastoma en sık görülür. Özellikle 3 yaş altında sıktır. Erkeklerde daha sık görülür. 

Hepatosellüler karsonoma ise 4 yaşında ve 12-15 yaş grubunda pik yapar. 

Wilms tümörü olanlarda, adrenokortikal malignensisi olanlarda ve konjenital 

hemihipertrofisi olanlarda hepatik malignensilere sık rastlanmaktadır.  

En sık rastlanan bulgu üst abdomen bölgesinde kitle ve karında genişlemedir.  

Ayırıcı tanıda noroblastoma, hemanjioma, depo hastalıkları düşünülmelidir. Hastaların 

%20’sinde bilirubin ve transaminazlar artmıştır. Hastaların çoğunda serum alfa-feto protein seviyesi 

artmıştır, cerrahi sonrası takipte de önemli markerdir.  

Batın radyografisinde hastaların %30’da tümör dokusu içinde kalsifikasyon vardır. %10 

hastada tanı anında akciğer matastazı vardır.  

Evreleme için abdominal CT yapılmalıdır. Kesin tanı tümör dokusunun histolojik incelemesi ile 

konulur.  

Kesin tedavi cerrahi rezeksiyondur. Hepatoblastoma radyoterapiye dirençlidir. Tümöre etkili 

henüz belirli bir kemoterapi ilacı yoktur, prognoz iyi değildir.  

 

ANJİOSARKOM  

 Nadir bir damarsal tümördür  

 50- 70 yaş arası erkeklerde sıktır  

Etiyoloji:  

Vinil klorür, arsenik, thorotrasta maruz kalmak  

Klinik:  

Nonspesifiktir; tümör yırtılmaya ve kanamaya eğilimlidir  

Tanı:  

CT-MR-Anjiografi 
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KARACİĞER METASTAZLARI  

 En sık görülen karaciğer tümörleridir  

 En çok karaciğere metastaz yapan tümörler:  

 GIS tümörleri (Kolon) 

 Malign melanoma 

 Pankreas, böbrek, akciğer, meme ve over Ca  

 Lenfomalar 

Klinikte  

 sağ üst kadran ağrısı  

 hepatomegali 

ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI  

Genellikle asemptomatik pulsatil kitle ile gelir. Aort çapının > 3 cm olmasıdır.  

Bazı durumlarda açık yırtılmadan haftalar önce kanın sızması nedeniyle karın ve yan ağrısı 

olabilir  

Sebebi aterosklerozdur. En sık infrarenal aort segmentinde olur.  

>5.5 cm den büyük, semptom vermesi, hızlı büyümesi operasyon endikasyonudur.  

Duodenuma veya karın içine yırtılma öldürücü olabilir  

Tanı 

USG, BT, anjio 

Tedavi  

cerrahi olarak sentetik bir yama yapılmasıdır  
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MEZENTER ARTER HASTALIKLARI 

 

AKUT MEZENTERİK İSKEMİ  

 Genellikle superior mezenterik arterin emboli ile akut tıkanması sonucu oluşur. 

 Hastada embolinin en sık nedeni atrial fibrilasyondur 

Klinik:  

En sık semptom ani ve şiddetli göbek çevresi ağrıdır .  

Tanı:  

Abdominal anjiografi ile konur; mezenter anjio BT 

Tedavi:  

Embolektomi 

 

KRONİK MEZENTERİK İSKEMİ  

 Mezenter arterdeki aterosklerotik darlık sonucu oluşur. 

Yemeklerden 15-30 dk sonra başlayan ve saatlerce kramp şeklinde süren karın ağrıları  

  Hasta yemek yemekten kaçındığı için kilo kaybı olur  

Tanı:  

Klinik ve abdominal anjiografide en az % 50 daraldığında gösterilmesi iledir 

Tedavi:  

Cerrahi 

Balon anjioplasti, stent 
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İSKEMİK KOLİT  

Kolonun arteriyel kan dolaşımını bozulması  

En sık sigmoid kolon ve özellikle splanknik flexura tutulur  

Bu bölge süperior mezenterik arterin beslendiği alanın bittiği ve inferior mezenterik arterin 

beslediği alanın başladığı bölgedir  

 

Klinik: 

Kanlı ishal, alt karın ağrısı ve kusmadır  

Tanı: 

Yaşlı kişilerde diğer kanlı ishal nedenlerinin ekarte edilmesi iledir.Digital gibi vazospastik ilaç 

kullanımı iskemiyi agreve edebilir. 

Anjiografide vazospazm  

 

Tedavi: 

Barsak istirahati , İV sıvı ve papaverin 
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KARIN ÖN DUVARI DEFEKTLERİ 

 
 

 

1- Omfalosel:   

 

Orta barsağı oluşturan yapıların (midgut), İU dönemde abdominal kaviteye dönüşünden sonra, 

ön karın duvarının yetersiz kapanması sonucu oluşur. Kese içinde barsak, mide, dalak ve KC yer alır. 

Umbilikal kord sağlam değildir ve kesenin orta kısmına tutunmuştur. Sık olarak prematürite, kromozom 

anomalileri, konjenital diyafragma hernisi, GİS ve kardiyovasküler sistem (KVS) anomalileri ile 

beraberdir.  

 

Beckwith-Wideman sendromu:  

Makrozomi, mikrosefali, makroglossi, omfalosel, hiperinsülinizm, hipernefroma, hemihipertrofi, 

inguinal herni ve kulak memesinde tırnak izi gibi çentikler. 
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2- Gastroşizis:  

Ön karın duvarında fakat umblikusun lateralinden kese olmazsızın, barsakların bazen de KC’in 

herniasyonudur. Abdominal kord sağlamdır ve normal yerinden çıkar. 

Tedavide acil cerrahi girişim uygulanır. 

 

 
 

FITIK 

 
 Kasık fıtıklaında erkek, kadın ve çocuklarda en sık görülen tipi indirek ingüinal hernidir. 

 Kasık  fıtıklarını takiben ikinci sıklıkla insizyonel herniler ve sonrasında umbilikal herniler 

görülür.  

ANATOMİ 

İnternal inguinal halka:  

Transversalis fasyasında inferior epigastrik damarların lateralindeki açıklık. İnternal oblik 

abdominalis kası tarafından oluşturulur.  

Eksternal inguinal halka:  

Eksternal oblik kası aponörozunda açıklık  
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İnguinal kanal: Internal ve eksternal açıklıklar arasındaki geçittir.  

Ön duvar: Eksternal oblik kası aponörozu  

Inferior duvar: Inguinal ligaman (Poupart ligamanı) ve refleksiyonu  

Tavan(superior duvar): Konjoint tendon (internal oblik ve transversus abd. kaslarının 

liflerinin oluşturduğu yapı)  

Posterior duvar: Transversalis fasya ve aponörozu. 

 Inguinal kanalın içinden erkeklerde vas deferens, testiküler ve kremasterik arterler, pampiniform 

pleksus venleri, sinirler (ilioinguinal, genitofemoral sinirin genital dalı ve sempatik sinirler) ve 

prosesus vajinalis geçer.  

Kadınlarda ise inguinal kanalın içinden round ligaman geçer.  
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KASIK FITIKLARI  

İNDİREK İNGÜİNAL HERNİ  

Erkek ve kadınlarda en sık rastlanan herni tipidir. E/K=5-10/1  

Direk hernilerden 5 kat daha sık. görülür  

Pediatrik ing. hernilerin yaklaşık tamamı indirektir, inkarserasyon riski yüksektir, %75 

sağdadır ve genelde bilateraldir.  

% 10 oranında bilateral açık prosesus vajinalis bulunabilir. Inmemiş veya inguinal kanalda 

testis, hidrosel varlığı potansiyel olarak indirek herni ile ilişkilidir.  
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DİREK İNGÜİNAL HERNİ  

 Doku zayıflığı nedeni ile Hasselbach üçgeni içinden çıkar.  

 Fıtık kesesi inferior epigastrik damarların medialindedir.  

 Defekt genelde geniş tabanlıdır ve inkarserasyon ve strangülasyon riski daha azdır.  

 Artan yaşla birlikte sıklığı artar, fiziksel aktivite ile de ilişkilidir.  

 

FEMORAL HERNİ  

Ing. ligamanın arkasından, femoral kılıf boyunca femoral damarların medialinde femoral kanala 

fıtıklaşmadır.  

Fizik egzersiz ve gebelikle ilişkilidir.  

Kadınlarda daha sık.  

Inkarserasyon ve strangülasyon riski en yüksek olan herni tipidir.(%30-40)  
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KOMPLET (TAM) HERNİ 

Hem fıtık kesesi, hem de içeriği tamamen defekt dışına uzanmaktadır.  

İNKOMPLET  

Defektin varlığına rağmen fıtık kesesi veya içindekiler defektten tamamen geçmemiştir.  

REDÜKTABL  

Fıtık içeriği abdomene geri itilebilir.  

İNKARSERE (İRREDÜKTABL)  

Fıtık içeriği sıkışmıştır, abdomene geri itilmesi mümkün değildir.  

OBSTRÜKSIYONLU  

inkarsere hernilerde fıtık kesesi içinde kıvrılıp obstrüksiyon yapan barsak ansı mevcuttur.  

STRANGÜLE  

Fıtık kesesi içinde bulunan dokunun kan akımı bozulduğu için iskemi ve nekroz varlığı söz 

konusudur.  

LİTTRE FITIĞI  

Fıtık kesesi içersinde Meckel divertikülünün bulunmasıdır.  

RİCHTER FITIĞI (PİNCEMENT LATERAL)  

Kese içersinde barsağın yan duvarında bir parçasının bulunmasıdır. Obstrüksiyon olmadan 

strangülasyon gelişebilir.  

SLIDİNG HERNİ  

Fıtık kesesinin duvarının tamamen peritonla değil, kısmen kayarak fıtık kesesine eşlik eden 

kolon veya mesane gibi batın içi organlarca oluşturulmasıdır.  

Sağda en sık çekum, solda en sık sigmoid kolon fıtık kesesine eşlik eder. En sık indirek 

ingüinal hernilerde görülür.  
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KARIN TRAVMASI 

Künt karın travmasında en sık yaralanan organ dalaktır. 2. en sık ise karaciğerdir. 

Perforan karın travması (Ateşli silah, delici-kesici alet) en sık yaralanan organ ince 

barsaklardır. 

KKT geçiren hastalarda bazen hafif kanama hemodinamik olarak kompanze edilmekte ve az 

miktarda kan peritoneal irritasyon bulgusu oluşturmamaktadır.  

Bu nedele KKT olan hastalarda öncelikle USG (FAST) yapılmalı ve serbest sıvı yönünden 

inclenmelidir. USG % 90-100 spesifik ve sensitiftir. Tekrar edilebilmesi ve travma odasında 

uygulabilmesi kolaylık sağlar. 

 

USG de serbest sıvı varsa ve hasta stabil ise BT ile organ yaralanması araştırılmalıdır. BT 

özellikle NOM (Non-operatif Menagement) gerektiren hastalar için yol gösterir. 

 

USG serbest sıvı varsa ve hasta hemodinamik instabil ise cerrahi yapılır. 

Diğer taraftan retroperitoneal yaralanma düşünülen ve pelvik kırıkları olan hastalara BT 

yapılmalıdır. 

Yine pankreatik-duedenal yaralanma düşünülen hastalara retroperitoneal inceleme için 

BT yapılmalıdır. 

Peritoneal Lavaj ile USG tanısal değeri eşdeğerdir. Özellikle kafa travmalı, bilinç bulanıklığı 

olan hastalarda, açıklanamayan hipotansiyon durumunda uygulanır. Aspirasyonda 10 ml den fazla 

kan,100.000 /mm3 kan, 500 /mm3 lokosit, 175 U/ml amilaz, safra, yiyecek, bakteri pozitif kriterlerdir.  

NOM yapılacaksa (stabil hasta) ardından BT ile değerlendirilir. Perforan yaralanma 

(yiyecek, safra) varsa, hasta hemodinamik instabil ise acil cerrahi yapılır. 
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DALAK 

Dalak mezodermden köken alır. Vücuttaki en büyük retiküloendotelial organdır. En sık görülen 

embryolojik anomali aksesuar dalak varlığıdır. %14-30 vakada aksesuar dalak görülebilir. %80 i 

dalak hilusunda görülür. Gastrosplenik ve splenokolik ligamanlar, gastrokolik ligaman, splenorenal 

ligaman ve büyük omentumda da bulunabilir. Erişkinlerde karnın sol üst kısmında, diyafram, kolon, sol 

böbrek ve mideye komşudur, ortalama 100-150 gr ağırlıkta, 12x7x5 cm boyutlarda bir organdır.  
Dalak, kapsül ve trabekülaların sardığı pulpadan oluşur. Pulpa ise beyaz pulpa, kırmızı pulpa ve 

marjinal zondan oluşmaktadır.  

Dalağın arteri splenik arter, veni ise splenik vendir. Splenik arter çöliak trunkustan çıkar. Splenik 

ven portal veni oluşturur. Bunlar posterosuperiorda pankreasa yakın komşuluk içerisindedirler.  

Dalağın fonksiyonları:  

1. Filtreleme: Eritrosit, beyaz küre, trombosit, inklüzyon cisimleri içeren hücreleri filtre  

eder. 

Dalak tarafından filtre edilen maddeler: 

 

Normal insanlarda: Eritrosit membranı 

Eritrosit yüzey çıkıntı ve girintileri 

Howell-Jolly cisimcikleri 

Heinz cisimcikleri 

Pappenheimer cisimcikleri 

Akantositler 

Yaşlı eritrositler 

Partiküllüantijenler 

 

Hastalıklı insanlarda: Sferositler, eliptositler 

Orak hücreleri, Hb C hücreleri 

Antikor kaplı eritrositler 

Antikor kaplı trombositler 

Antikor kaplı beyaz küreler 

 

2. Immünolojik:  

 • Opsonizasyon, özellikle kapsüllü mikroorganizmalara karşı opsonizasyondan sorumludur.  

 •  Antikor sentezi, özellikle IgM.  

 • Enfeksiyonlara karşı koruma: Hemofilus ve pnömokoklara karşı.  

 

3. Depolama: Vücuttaki toplam trombositlerin 1/3’ü depolanır. Dalağın anatomik ve fonksiyonel 

olarak değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler:  
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 • Tam kan sayımı,  

 • periferik yayma,  

 • kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi,  

 • direk grafiler  

 • ultrasonografi  

 • bilgisayarlı tomografi  

 • Magnetik rezonans  

 • eritrosit yarılanma ömrü  

 • eritrosit sekestrasyon sintigrafisi  

 • anjiyografi  

 • splenoportografi   

 • immünolojik tetkiklerdir  

Cerrahide en önemli nokta splenektomi endikasyonlarının iyi belirlenmesidir. Çünkü dalak primer 

olarak immünoloji ve hematolojiyi ilgilendiren bir organdır ve çıkarılması önemli immünolojik 

eksiklikleriberaberinde getirmektedir. Her splenomegaliveya hipersplenizm durumu cerrahigerektirmez. 

Splenomegali, dalağın normalden daha büyük olmasıdurumudur, sadece anatomik bir ifadedir. 

Hipersplenizm ise dalağın fazla çalışmasına bağlı ortaya çıkan çeşitli patolojik durumları ifade eden 

genel bir terimdir.  

Cerrahi hipersplenizm kriterleri  

Anemi, trombositopeni, lökopeni veya kombinasyonları  

Kompensatuar kemik iliği hiperplazisi  

Splenomegali  

Splenektomi ile bulguların düzelmesi  

 

 

HIPERSPLENİZM ETYOLOJİSİ  

Primer hipersplenizm: Çok nadir, diğer tanılar ekarte edilerek konulur.tedavide splenektomi 

yapılır.  

Sekonder hipersplenizm: birçok mekanizmaya bağlı gelişebilir.  

Masif splenomegali:  

Masif splenomegali nedenleri olarak KML, agnojenik myeloid metaplazi, malign lenfoma, hairy 

cell lösemi, Gaucher hastalığı, talassemi majör, laşmaniyazis (Kala-azar), sıtma ve enfeksiyöz 

mononükleazis sayılabilir. Masif splenomegalinin olduğu durumlarda dalağın spontan rüptür şansı artar. 

Enfeksiyöz mononükleozisi olan hastalarda dalak çok büyümeden de spontan rüptür görülebilir ve 

spontan dalak rüptürü en çok bu hastalıkta görülür.  
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Splenektomi endikasyonları:  

En sık splenektomi endikasyonu dalak travmasıdır. Elektif splenektomi ise klinikte en sık İTP için 

uygulanır. Splenektomigenelolarak 2 amaçla yapılır. Hastalığın kontrolü amacıyla veya kronik ve ciddi 

hipersplenizm nedeniyle yapılır. Bunların dışında Hodking lenfomasında evreleme amacıyla splenektomi 

yapılabilir.  

 

Splenektomi endikasyonları.  

Hastalığın kontrolü amacıyla  Kronik ve ciddi hipersplenizm nedeni ile:  

Herediter Sferositoz  Hairy Cell Lösemi.  

Eliptositoz  Lenfoproliferatif Hastalıklar (KLL, Non-Hodgkin Lenfoma)  

Otoimmün Anemi  Felty Sendromu  

Tronbotik Trombositopenik Purpura  Agnojenik Myeloid Metaplazi  

Dalak Rüptürü (Spontan Veya Masif 

Travma)  
Talasemi Majör  

Immün Trombositopenik Purpura  Gucher Hastalığı  

Primer Kist Veya Tümörler (Dalak 

Absesi, Ekinokokkal Kist)  
Hemodializ Splenomegalisi  

 Splenik Ven Trombozu (Kanayan Ösofagogastrik Varisler)  

 Orak Hücreli Anemi  

 Hb S/C Hastalığı  

 AIDS  

 

 

DALAK TRAVMALARI  

Künt karın travmalarında en sık yaralanan intraabdominal organdır. Penetran travmalarda da 

sıklıkla yaralanır. Göğsün sol tarafında kırık kaburgaların varlığı daima dalak rüptürünü düşündürmelidir. 

Bazen kapsül altına kanama olup subkapsüler hematom oluşturabilir. Bu da gecikmiş rüptüre yolaçabilir. 

Travmaile kanama arasında geçen asemptomatik süreye Baudet’nin latent periodu denir. Ortalama iki 

hafta kadardır. Aslında gecikmiş rüptür yerine gecikmiş dalak travması tanısı denilmesi daha doğru olur. 

Çünkü künt travmada dalağa yönelik görüntüleme yöntemleri ile erken dönemde tanı konulabilir.  

Dalak travması 4 kademe üzerinden derecelendirilmiştir. 4. derece laserasyon kesin 

splenektomi endikasyonudur. Çocuk ve erişkinlerde dalağın mutlaka korunması gereklidir. Dalak 

travmalı ve intraperitoneal kanamalı hastaların %30-50 kadarında dalak kurtarılabilmektedir. Tercih 

edilen yöntem küçüklaserasyonlarda kompresyon ve sütürile hemostaz, daha büyüklerde splenorafi ve 

parsiyel splenektomidir.  
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Dalak travması sonrasında dalağın intraperitoneal ototransplantasyonuna splenozis veya 

splenik implant denir. Saplı veya sesil koyu kırmızı nodüller olarak görülebilirler, postoperatif 

intraabdominal yapışıklıklara yol açabilirler.  

Dalak intraabdominal diğer ameliyatlar sırasında da yaralanabilir. Özellikle mide, ösofageal 

hiatus, pankreas ve solböbreğe ait cerrahigirişimler risk taşır. Bu şekilde yapılan splenektomilere 

insidental splenektomi denir. Morbidite ve mortalite dalağın hastalıklarına göre daha fazladır. Dalak 

mutlaka korunmalıdır.  

 

Sekonder hipersplenizme neden olan bazı hastalıklar  

• Otoimmün hemolitik anemi:  

Genelde 50 yaş üzerinde görülür, K/E=2/1  

Soğuk ve sıcak antikorlara bağlı olarak eritrosit ömrü kısalmıştır. %50 vakada splenomegali 

görülebilir. Tanıda direk Coombs (+) ve eritrositlerin dalakta artmış sekestrasyonu gösterilir. Tedavide 

öncelikle steroidler ve azathiopürin denenir.  

• İdiopatik trombositopenik purpura:  

Etyolojisihalen bellideğil. Immünolojik mekanizmalar öne sürülmekte. Trombositleriaglütine eden 

antikorların varlığı gösterilmiştir.  

Akut ve kronik formlarıtanımlanmıştır. Akut form sıklıkla çocuklarda ve 16 yaş altında görülür, 

%80 kendiliğinden iyileşir. Kronik form erişkinlerde sık, K/E=3/1.  

Klinikte trombositopeni, kemik iliğinde artmış megakaryositler, peteşi ve ekimozlar, sıklıkla dişeti 

kanaması ve hematüri görülür. Dalak çoğunlukla büyümemiştir.  

Tedavide öncelikle steroidler denenir. %75 remisyon sağlanır. Tedaviye cevap vermeyen, 

komplikasyon gelişen vakalarda splenektomi yapılır. Steroid+cerrahi sonrası remisyon %90 kadardır.  

• Trombotik trombositopenik purpura:  

Immünolojik kökenlidir.Ateş, trombositopenik purpura, hemolitik anemi, nörolojik bozukluklar ve 

renal yetmezlikle karakterizedir. Tanı purpurik lezyondan biyopsi ile konulur.  

En etkili tedavi splenektomi ve steroidlerdir. Plazmafarez ve exchange transfüzyon da sağkalımı 

artırır. Uygun tedaviye rağmen uzun süreli sağkalım %10 dur.  

• Felty sendromu:  

Kronik romatoid artrit, splenomegalive granülositopeniden oluşan bir triaddır. Trombositopeni, 

anemi, bacak ülserleri eşlik edebilir. Ileri vakalarda splenektomi faydalıdır.  

Hiposplenizm:  

Dalağın fonksiyonlarında azalmayı ifade eder, boyutu ile korele değildir. Hiposplenizmli 

vakalarda dalak fonksiyonları yapılamamaktadır. Filtreleme fonksşiyonu olmadığından periferik yaymada 

Heinz cisimcikleri, Howel-Jelly cisimcikleri gibi maddeler görülür.  

Hiposplenizm nedenleri:  

 • Normal yeni doğanlar  

 • Konjenital aspleni  
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 • Yaşlılık  

 • Tekrarlayan sekestrasyon krizleri  

 o Orak hücreli anemi  

 o Esansiyel trombositoz  

 o Sıtma  

 o Splenik arter veya ven trombozu  

 • Otoimmün hastalıklar  

 o Glomerulonefrit  

 o SLE  

 o Romatoid artrit  

 o Sarkoidoz  

 • Tümör veya kistler  

 • Amiloidoz  

 • Postsplenektomi  

Dalak kistleri:  

A. Parazitik: en sık ekinokokal kistler.  

B. Parazitik olmayan  

 1. Primer (gerçek) kistler  

 • Konjenital (mezotelyal)  

 • Neoplastik (dermoid, epidermoid) 

 • Lenfanjiyom, hemanjiyom  

 2. Sekonder (yalancı) kistler  

 • Posttravmatik  

 • Dejeneratif (infarkt ?)  

 • Enflamatuar (abse) 

Dalak absesi:  

Nadir görülür. Sistemik enfeksiyon varlığında (bakteryel endokardit), komşuluk yoluyla veya 

varolan bir lezyonun (hematom, infarkt) enfeksiyonu ile gelişebilir. Tanı ateş, lökositoz varlığı, genel 

durum bozukluğu ve sol üst kadranda dolgunluk ile düşünülür ve görüntülenme yöntemleri ile konulur. 

Tedavi splenektomidir, genel durum bozuksa perkütan drenaj denenebilir ancak kanama riski yüksektir.  

Ektopik dalak:  

Gezici dalak da denilir. Dalağın ligamentöz bağlantıları zayıf, pedikülü uzundur.  

Splenik arter anevrizması:  

Aort anevrizmaları çıkarılırsa en sık intraabdominal anevrizmadır. Kadınlarda daha sık görülür. 

Etyolojide multiparite, inflamasyon - özellikle pankreatit, portal HT ve fibröz displazi etkilidir. Tanı 

genelde insidental olarak konulur, sol üst kadranda direk grafide yüzük şeklinde kalsifikasyon görülebilir. 

Rüptür riski %2, hamile bayanlarda %90 kadardır. Tedavide onarım splenektomiye tercih edilir.  
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Splenektomi:  

Açık veya laparoskopik olarak yapılabilir. Ameliyat öncesi hemofilus influenza ve polivalan 

pnömokok aşısı mutlaka bütün hastalara yaptırılmalıdır. Tercihan ameliyattan 15 gün önce yapılır, 

acilvakalarda ameliyattan hemen sonra yapılır; koruyuculuğu %80’dir. Ameliyat sırasında profilaktik 

olarak penisilin kullanılması postsplenektomi sepsisi büyük oranda önler.  

Splenektomi komplikasyonları:  

Akciğer sol bazalde atelektazi: en sık komplikasyonudur.  

Komşu organ yaralanması, en sık mide büyük kurvatür ve pankreas kuyruğu.  

Postoperatif kanama, genelde yetersiz hemostaza bağlıdır.  

Subdiyafragmatik abse gelişebilir, özellikle dren kullanılması riski artırır.  

Trombositoz: Bazen 1.000.000’u aşan trombositoz olabilir, antikoagülan tedavi gerekir.  

Postsplenektomi sepsis: Çocukluk yaşlarında risk %50 kadar fakat özellikle retiküloendotelial 

sistem hastalığı için splenektomi yapılıyorsa risk daha fazladır. Erişkinlerde ve travmaiçin yapılanlarda 

risk %0.5-0.8, normalpopülasyona göre artmıştır (%0.01). Postoperatif nonspesifik bulgularla başlayıp 

tedavi edilmez ise hızlı ilerleyerek ölümle sonuçlanır. Önlenmesi tedaviden daha önemli. Tedavide 

yüksek doz antibiyotikler verilir. Bazı vakalar postoperatif 2 yıl içinde ortaya çıkabilir.  
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İNTESTİNAL TIKANMA 

İntestinal tıkanıklıklar, cerrahi servislere yatan hastaların en az % 20 kadarını oluştururlar. GİS’in herhangi bir 

seviyesinde olabilir. Önemli olan erken tanı koyup, mümkün olan en az komplikasyonla uygun tedaviyi yapmaktır.  

 

ETİYOLOJİ  

Erişkinlerde intestinal obstrüksiyonun en sık nedenleri:  

Postoperatif adezyonlar: (% 60-80),  

Herniler: (% 15-20)  

Malignansiler: (% 10-15). Ekstramural malignansiler intramurallere göre daha sık 

obstrüksiyona neden olurlar.  

Kolonik obstrüksiyonun en sık nedeni kanserlerdir (% 60), onu % 15 ile divertikülit ve nadiren 

volvulus izler.  

İntestinal tıkanıklıklar, genel olşarak 2 başlık altında incelenebilir.  

1. MEKANİK OBSTRÜKSİYON 

 a. Lüminal obstrüksiyon 

 Mekonyum  

 İnvajinasyon  

 Safra taşları  

 Parazitler (askariazis), baryum, bezoar, fekalitler  

 b. Barsak duvarına ait lezyonlar  

 Konjenital: Atrezi, stenoz, duplikasyon, Meckel divertikülü  

 Travmatik  

 İnflamatuar: Rejyonel enterit, divertikülit, kronik ülseratif kolit  

 Neoplastik  

 Diğer: Striktürler, endometriozis  

 c. Barsak dışı lezyonlar  

 Adezyonlar ve bantlar  

 Fıtıklar, eviserasyon  

 Dış bası ve kitleler: Annüler pankreas, damarlar, abseler, tümör ve LAP.  

 d. Volvulus 

 

2. YETERSİZ PROPULSİF AKTİVİTE 

 a. Nöromüsküler defektler 

 Megakolon  

 Paralitik ileus  

 Spastik ileus  
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 b. Vasküler oklüzyon  

Arteryel, venöz  

PATOFİZYOLOJİ  

Mekaniki ntestinalobstrüksiyon varlığında temel fizyolojik bozukluk, vaskülarizasyonu sağlam 

mekanik olarak tıkalı olan barsakta, tıkanıklığın proksimalinde gaz ve sıvı birikimi ve motilite 

bozukluğudur.  

Öncelikle tıkanıklığın hemen proksimali etkilenir, damarlardan barsak içine sıvı kaybı başlar ve 

olay düzelmedikçe emilimin olabileceği proksimale doğru patofizyolojik olay ilerler. Zamanla proksimal 

segmentler de emilim yapamaz hale gelir ve venöz dönüş bozulur.  

Obstrüksiyonun süresine bağlı olarak ikinci önemli kayıp barsak duvarına olur. Serozadan 

salgılama ile serbest peritoneal sıvı kayıpları oluşur. Gözle görülen net kayıp ise kusma ve nazogastrik 

(N/G) drenajla ortaya çıkan kayıplardır.  

Obstrüksiyon proksimalindekidistansiyondan temeldeluminalsıvıveikinciderecede yutulan hava 

sorumludur.  

Obstrüksiyona bağlı distansiyon arttıkça proksimaldeki anslarda önce sürekli peristaltik aktivite 

başlar, aralıklıolarak sessiz dönemler olur. Distaldekibarsakların motilitesiazalır (inhibitör refleks 

mekanizma). İleri aşamada hem proksimal, hem de distalde peristaltizm durur.  

 

OBSTRÜKSİYON TİPLERİ  

 • Basit obstrüksiyon.  

 • Strangülasyonlu obstrüksiyon: Sıklıkla adezif bantlar, fıtık veya volvulusa bağlı oluşur. 

Mezenterik kan akımını bozarak hızlı şekilde komplikasyonlara ilerler. Lüminal distansiyon sonrası önce 

venöz dönüş, sonra da arteryel kanlanma bozulur. Özellikle endotoksin, ekzotoksin ve toksik hemin 

yıkım ürünleri barsak duvarını aşarak peritona ve damarlara geçerler. Semptomlar obstrüksiyona ve 

emilen toksinlere bağlıdır.  

 • Perforasyonlu obstrüksiyon.  

 • Kapalı anslı obstrüksiyon: Hem afferent, hem de efferent anslar tıkalıdır. Hızlı şekilde 

strangülasyona ilerler. Genelde barsağın mezenteroaksiyel rotasyonuna bağlı görülürler. Hastalarda 

distansiyon belirgin değildir.  

Kolonik obstrüksiyon:  

Genelde volvulusları hariç strangülasyon eğilimleri yoktur. Sıvı ve elektrolit sekestrasyonu ince 

barsağa göre daha yavaş ilerler. Sistemik bozukluklar ince barsak obstrüksiyonuna göre daha hafiftir ve 

geç ortaya çıkar.  

  

Önemli nokta rüptüre kadar gidebilecek aşırı distansiyon gelişmesidir. Eğer ileoçekal valv 

kompetansa, kolonik obstrüksiyon kapalıans obstrüksiyon haline gelir. Distansiyon ciddiboyutlara ulaşır. 

Perforasyon riski çekumda en yüksektir (Laplace Kanunu, Gerilim=Basınç x Çap x π)  
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TANI  

Klinik bulgular:  

İntestinal obstrüksiyonun 4 kardinal bulgusu vardır:  

Karın ağrısı  

Bulantı ve kusma  

Obstipasyon  

Abdominal distansiyon  

İnce barsak obstrüksiyonunun Treitz’a olan mesafesi ağrıdan sonra kusmanın başlama zamanı 

ve niteliği ile tahmin edilebilir. Proksimal obstrüksiyonda kusma hızlı başlar ve fekaloid değildir. 

Krampların sıklığı da fazladır. Kusma ve N/G drenaj hipovolemiye yol açar. Resüsitasyon yapılmazsa 

böbrek yetmezliği ve şok gelişip ölüme yol açabilir.  

Lokalize hassasiyet, ateş, taşikardi ve ciddi lökositozun eşlik ettiği rebound hassasiyet veya 

defans gelişmesi ise strangülasyonu düşündürmelidir. Barsak duvarı canlılığını yitirdikçe motilite 

kaybolur, karında sürekli, yaygın, künt ağrı ve bir bölgede rebound hassasiyet belirginleşir. Strangüle 

veya strangüle olmayan obstrüksiyon ayırımını sağlayan kesin bir muayene veya laboratuar bulgusu 

yoktur.  

Proksimal obstrüksiyonda abdominal distansiyon belirgin olmazken distal obstrüksiyonda 

progresif abdominal distansiyon gelişir. Obstrüksiyonlarda komplikasyon gelişmediği sürece hafif 

hassasiyet dışında bulgu olmaz, istemsiz defans genelde yoktur. Başlangıçta barsak sesleri 

hiperaktifken gittikçe metalik bir tını gelişir ve abdomen daha sessiz bir hal alır.  

 

Laboratuar ve radyoloji:  

İntestinal obstrüksiyon temelde ciddi lüminal ve intramural sıvı kaybı ile karakterizedir, sıvı 

kayıpları 4-8 lt’ye ulaşabilir. Erken dönemde BUN ve kreatinin yüksekliği, hemokonsantrasyon, 

hiponatremi, hipokalemitipik bulgulardır. İdrar dansitesihafif yüksektir (1.025-1.030), proteinüri veya hafif 

asetonüri olabilir. Vücudun kompansasyon eğilimine rağmen hiponatremi, hipokalemi ve hipoosmolarite 

gelişir. İdrarda potasyum atılımına bağlı olarak idrar miktarı normale yakın debiye yükselebilir.  

Dehidrasyon, açlık, ketozis ve alkali sekresyonların kaybı sonucunda genelde görülen tablo 

metabolik asidozdur. Pilor obstrüksiyonu sonucunda ise metabolik alkaloz görülür. Aşırı abdominal 

distansiyon ise diyafram hareketlerini azaltarak solunum asidozu ile metabolik asidozun şiddetini 

artırabilir.  

Basit mekanik intestinal obstrüksiyonda lökositoz gelişmez veya hafif artar (10000-12000) ve 

hafif sola kayma olabilir. 15000-25000 arası lökositoz, belirgin nötrofil (PMNL) hakimiyeti ve immatür 

formların varlığı strangülasyonu düşündürmelidir. 40000-60000 gibi çok yüksek beyaz küre sayımları ise 

primer mezenterik vasküler oklüzyonu düşündürmelidir. Serum amilaz düzeyi yüksek bulunabilir.  

Klinik ve laboratuar verilerinin hiçbirisi strangülasyon tanısı koymada duyarlı değildir. Preoperatif 

değerlendirmede strangülasyon tanısının doğru konma oranı %60-70’tir.  
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İntestinal obstrüksiyon düşünülen hastaya öncelikle ayakta, yatarak direk karın ve PA AC 

grafileri çektirilir. Amaç obstrüksiyon lehine hava-sıvı seviyeleri görmektir. Gastroenteritlerde de küçük 

tabanlı çok sayıda seviye görülebileceği unutulmamalıdır. Mekanik obstrüksiyonda 3 cm den büyük 

çapta hava sıvı seviyesi veren, yay şeklinde dizilmiş ince barsak anslarının görülmesi tipiktir. Ayrıca 

kolonik gaz da görülmez.  

Mekanik tıkanıklarda tomografi de kullanılabilir. Duyarlılık %80-90, özgüllük %70-90 dır. Kapalı 

anslı tıkanıklık ve strangülasyon tanısını da koyabilir. Ayrıca tıkanıklığın nedenini de gösterebilir. Ayrıca 

parsiyel ince barsak tıkanıklığı düşünülen vakalarda baryumlu ince barsak serileri veya enteroklizis 

yapılabilir.  

 

TEDAVİ  

İntestinal obstrüksiyon ile başvuran bir hastaya laboratuar tetkikleri hızlıca yapıldıktan sonra N/G 

tüp takılır ve intravenöz sıvı resüsitasyonu başlanır. N/G tüp dekompresyonu nazointestinal tüple aynı 

derecede başarıya sahiptir. Metastatik neoplastik lezyona bağlı obstrüksiyon varlığında nazointestinal 

tüp dekompresyonu daha başarılıdır.  

Basit mekanik intestinal obstrüksiyon tanısı konan hastalar ilk 24 saat içersinde ameliyat 

edilirlerse mortalite % 1’in altındadır. Kuralolarak obstrüksiyon ne kadar uzun sürdüyse, mevcut 

bozuklukların düzeltilip hastanın resüsite edilmesi de orantılı uzun süre alır. Hastanın genel durumu 

bozuksa sıvı replasmanı yaparken santral venöz basınç bakmak yararlıdır.  

Strangülasyon söz konusu ise hasta en kısa sürede agresif resüsitasyonla ameliyata alınır. 

Herşeye rağmen günümüzde mortalite strangülasyonlu obstrüksiyonda % 20-25’tir.  

Cerrahi girişim:  

4 tip intestinal obstrüksiyonda hasta başvurduğunda mümkün olan en kısa sürede ameliyat yapılır:  

 • Strangülasyon,  

 • Kapalı ans obstrüksiyon,  

 • Kolonik obstrüksiyon,  

 • Erken basit mekanik obstrüksiyon.  

 

Sıklıkla genel anestezi tercih edilir. Ameliyat sırasında eski ameliyat insizyonu varsa kullanılabilir, yoksa 

tercih geniş bir orta hat insizyonudur.  

 

İLEUS  

Mekanik obstrüksiyon olmaksızın barsak motilitesinin bozuk olması veya hiç olmaması 

durumudur. En sık görülen tipi adinamik veya paralitik ileustur. Nadiren spastik ileus ve iskemik 

ileus görülebilir. Spastik ileus ağır metal (kurşun) zehirlenmesi ve porfiride görülür.  

Adinamik ileus en sık postoperatif hastalarda görülür. Ameliyat sonrası en erken geriye dönen ince 

barsk motilitesidir. 24 saat sonra motilite vardır. Mide motilitesi 2 günde, kolon motilitesi 3-4 günde geri 

döner.  
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Eğer ileus uzarsa muhtemel nedenler araştırılmalıdır: Metabolik, septik, mekanik veya 

inflamatuar nedenler bu tabloya yol açabilir. İlaçlardan en sık narkotik analjezikler ileus yapar. 

Hipokalemi, hiponatremi, hipomagnezemi araştırılmalıdır. Ayrıca intraabdominal enfeksiyon, abse, 

fistüller, retroperitoneal hematom, spinal kırıklar, kaburga kırıkları ve pelvik hematomlar da ileusa yol 

açabilirler. Önemli olan ayırıcı tanıyı yapmaktır.  

Adinamik ileus tanısı konmuş ise yaklaşım primer nedene göredir. Parenteral sıvı-elektrolit 

desteği verilir. Gerekirse erythromycin, sisaprid, metoklopramid, betanekol kullanılabilir.  
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PROKTOLOJİ 

ANATOMİ 

Anal kanal gastrointestinal sistemin en distal parçasıdır. Pelvik diyaframda başlar, anüs 

kenarında biter. Cerrahi ve anatomik olarak farklı tanımlanmıştır.  

 

1. CERRAHİ ANAL KANAL 

Anorektal ringden başlar. Bu ring, (puborektalis) rektal tuşede palpe edilebilir. Cerrahi anal kanal 

4 cm uzunluğundadır.  

 

2. ANATOMİK ANAL KANAL 

Dentat (Pektinat) çizgiden başlayıp, anal çıkışta sonlanır. 2 cm. uzunluğundadır. 

 

 

Morgagni kolonları, mukozal kıvrıntalardan oluşmaktadır. İnternal hemoroidal pleksusu örterler. 

Anal kriptalar ve altta anal papillalar vardır. Anal kriptalar 6-10 adettir ve buraya anal bezler 

açılmaktadır. Anal bezler internal sfinkteri geçip, longitüdinal adale tabakasına kadar uzanır. Columnar 

ve skuamoz epitel ile kaplı olup, mukus salgılayan bezlerdir.  
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Anal papilla ve kriptalar arasında dentat çizgi vardır. Bu çizginin üst kısmı otonom sinir sistemi 

tarafından innerve edilir ve ağrı hissi yoktur. Fakat altı, spinal sinirlerle innerve edilir ve ağır hissine 

duyarlıdır.  

Anüste, eksternalveinternalsfinkterler olmak üzereikisfinkter grubu vardır. Ayrıca, external 

sfinkter de subkutanöz, süperfisiyel ve derin komponent olmak üzere 3 kısma ayrılmaktadır.  

• İnternal sfinkter:  

Rektumun iç sirküler kasının devamı olup otonom innervasyonlu, istemsiz düz kastır. Sempatik 

ve parasempatik innervasyonu vardır, her ikisi de inhibitör etkiye sahiptir.  

• Eksternal sfinkter:  

Somatik innervasyonlu, istemli kontrolü olan çizgili kastır.  

Anal Sfinkter Mekanizması  

Anal sfinkterin derin komponenti simfisis pubisten başlar ve rektumu sarıp tekrar simfisis pubise 

yapışır.Orta komponentise, koksiksten başlayıp, rektumu sarar ve tekrar koksikse yapışır. En alt loop 

ise, perineal deriye yapışmaktadır. En üst ve en alt looplar internal pudental sinir tarafından innerve 

edilirken, orta loop, 4. Sakral sinir tarafından innerve edilir.  

Anal Kanal Yüzey Epiteli  

Anal kanal anoderm ile örtülüdür. Pektinat (dentat) çizginin üst kısmı mukoza, alt kısmı ise, 

modifiye deri ile örtülüdür. Pektinat çizgi transizyonel zonu oluşturur. Pektinat çizginin üst kısmında 

mukozal kıvrımlar (8-14 adet) vardır. Bunlara Morgagni kolonları denir ve internal hemoroidal pleksusu 

örter.  

Pektinat çizginin hemen üstündeki 0.5-1.2 cm.’lik bölge, transizyonel bölgedir.  

Pektinate çizgi üzerine, anal glandlar açılır. Bunlar 6-10 tanedir ve buralarda abse ve fistüller 

gelişebilir.  

 

ARTERLER  

Anorektumu besleyen 3 temel arter vardır. Bunlar:  

1. Süperior rektal arter (sup. hemoroidal arter): İnferior mezenterik arterin dalıdır.  

2. Middle rektal arter: Her iki taraf da internal iliak arterin dalıdır. Rektuma, levator ani hizasından 

girer.  

3. İnferior rektal arter: İnternal iliak arterin bir dalı olan internal pudental arterin dalıdır. İskiorektal 

fossadan geçerek sfinkter kası seviyesinde rektuma girer.  

Bir de middle sakral arter vardır, ama anorektum beslenmesinde önemsiz bir payı bulunur.  

 

VENLER  

1. Superior rektal ven (Superior hemoroidal ven)  

2. Middle rektal ven  

3. İnferior rektal ven  
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Superior rektal ven, inferior mezenterik ven aracılığıyla portal sisteme, diğer iki ven ise, kaval sisteme 

dökülür (internal pudental ven ile). Bu iki sistem (porto-kaval) arasında, internal hemoroidal pleksusta anastomozlar 

vardır ve portal hipertansiyonda bu anastomozlar açılıp, internal hemoroidlere yol açmaktadır.  

 

LENFATİKLER  

Arter ve venlere paralelseyreder. Sup. rektallenfatikler daha çok rektumun üst ve orta kısmını drene ederler 

ve paraaortik lenf nodlarına boşalırlar. Pelvis yan duvarları, middle rektal artere paralel seyredip internaI iliak lenf 

nodlarına boşalırlar. Pektinat çizginin altında ise, paraaortik ve inguinal lenf nodlarına drene olurlar.  

 

 

ANAL İNKONTİNANS  

Etyoloji:  

Mekanik nedenler, genelde travmaya bağlı gelişir (en sık obstetrik yaralanma). Nörojenik 

nedenler, pudental sinir yaralanmaları da anal inkontinansa neden olur.  

Ayrıca şiddetli ishal, fekal impaksiyon, radyasyon proktiti ve distal tümörler de inkontinans yapabilir.  

Tanıiçin analmanometrive sfinkteriçin EMG faydalıdır. Endosonografide eksternalsfinkterleri görmek 

amacıyla yapılabilir.  

Tanıya göre sfinkter mekanizması cerrahi olarak onarılır.  

 

HEMOROİD  

Üst anal kanalda vasküler dokulardan zengin, elastik lifler içeren yastıkçıklar vardır. 

Defekasyonda, ıkınma ile bu damarlı yapılar şişer ve anal kanal epitelinin travmaya uğramasını önlerler. 

Bu yapılara hemoroid adı verilir. Bu damarlı yapılar üç tane olup, saatin 3, 7 ve 11 hizasındadır. Yastık 

görevi yaparlar.  

 

PATOGENEZ  

Yastıkçıklara travma en önemli mekanizmadır. En önemli etkenler: Sert gaita, uzun süreli 

ıkınma, artmış abdominal basınç ve pelvik tabanın desteğinin yetersiz olmasıdır.  

Az posalı ve sert kıvamlı yiyecekler sonucu konstipasyon ve sert kıvamlı gayta oluşur. Bunu 

atabilmek için hastanın her defasında şiddetli ıkınması gerekir. Bu da vasküler yapıların aşırı dolmasına 

neden olur. Sert kıvamdaki gayta pasaj sırasında mukozayı travmatize eder. Lamina propriada kanama 

olur ve bu parlak kırmızı renkte, gaita üzerinde görülebilir. Ayrıca bölgede hematomlar da meydana 

gelir. Bu durum sürekli olarak tekrarlarsa, anal yastık ve vasküler yapılar hasara uğrar. Analkanaldan 

prolabe olur. Başlangıçta bu prolapsus kendiliğinden redükte olabilirken, zamanlairredüktablolur ve 

hastanın bunu parmaklarıile yerine yerleştirmesigerekir. Stromayı oluşturan destek doku genişleyip uzar 

ve prolabe olan kısım devamlı kanar. Konstrükte sfinkterin dışına çıkan bu kısım strangüle olur. 
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Damarlarda trombus gelişir ve ağrı ortaya çıkar. İnternal hemoroidlerde sıklıkla defekasyonu takiben 

görülen ağrısız ve parlak kırmızı renkte kanama vardır. Eğer prolabe olursa, anal bölgede ıslaklık hissi 

yapar. Vaka kronikleştikçe enflamasyon ve trombus nedeniyle ağrı ortaya çıkar. Rektal dolgunluk hissi, 

mukuslu akıntı yaparlar.  

İNTERNAL HEMOROIDLERIN SINIFLANDIRILMASI  

Tip 1. Sadece kanama yapar  

Tip 2. Kanama, sarkma, spontan redükte olur  

Tip 3. Kanama, sarkma, manüel redükte olur  

Tip 4. Kanama, prolabe ve inkarsere, redükte olmaz. Kesin cerrahi endikasyondur.  

Eksternal hemoroidler  

İnferior rektal venlerin dilatasyonu sonucu oluşur. Genellikle asemptomatiktirler. Uzun süreli 

dilatasyon ve tekrarlayan tromboza bağlı büyürler. Tromboze olunca meydana gelen ağrı ile farkına 

varılır. Anemi, süpürasyon, ülserasyon ve strangülasyon, diğer olasıbulgulardır. Eksternal hemoroidler 

pektinat çizginin altında olurlar ve anoderm ile örtülüdürler.  

İnternal hemoroidler pektinate çizginin üzerinde ve mukoza ile örtülü, zengin damarsal 

yapılardır. En önemlisemtomu dışkılamayıtakiben görülen kanamadır. Venöz dolaşım bozulunca ödem, 

arteriyel dolaşım bozulunca da gangren oluşur ve internal hemoroidi olan hasta ağrıdan şikayetçi 

olabilir. Perianal bölgede ıslaklık, irritasyon ve örtücü epitelde laserasyon olur.  

Mikst hemoroidler  

Bu iki tipin bir arada bulunmasına denir.  

 

 

Tedavi:  

1. Konservatif Tedavi: Hastaya posalı yiyecekler, laksatifler ve sıcak oturma banyoları önerilir. Acılı, 

baharatlı yiyecekler vazodilatasyon yaptığından diyetten çıkarılır.  
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 2. Elastik ligasyon  

 3. Fotokoagülasyon  

 4. Skleroz  

 5. Kriyocerrahi ve koterleme  

 6. Eksizyonel hemoroidektomi: 3. ve 4. derece internal hemoroidler için  

 7. Trombektomi ve eksizyon Tromboze hemoroidlerde trombus çıkartılabilir, ama tekrarlama 

riski yüksek olduğundan GAA ve LAA hemoroidektomi yapılması tercih edilir. Pleksuslar tam çıkartılırsa, 

rekürrens olmaz.  

 

Hemoroidlerde operatif tedavi endikasyonları şunlardır:  

 1. Internal hemorrhoid prolapsusu  

 2. Ağrı  

 3. Trombus ve kanama  

 4. Diğer anal malformasyonlarla birlikte görülen büyük hemoroidler  

 

ANAL FİSSÜRLER  

Anal fissürlerin üç komponenti vardır. Bunlar:  

 1. Hipertrofiye anal polip  

 2. Sentinel skin tag (deri çıkıntısı)  

 3. Ülser (fissür). Genellikle orta hastta bulunur. En sık posterior orta hatta görülür.  

 

 Kadın/erkek oranı 1’dir. % 90-95’i arka orta hatta bulunur. Geri kalanı da ön orta hatta bulunur. 

Çünkü, buralardaki deri relatif olarak daha immobildir ve angülasyon vardır. Dışkının travmatizan etkisi 

buralarda daha fazla olur.  

Olaylardan yine çoğunlukla düşük posalı yiyecekler ve konstipasyon sorumludur. 
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Akut ve kronik formları vardır. Akut formda yüzeyel bir yırtık vardır, ama çok ağrılıdır. 

Endürasyon ve ödem vardır. Ülser küçüktür. Dışkılamayı takiben damla tarzında kanama görülebilir. 

Medikal tedaviye iyi cevap verir.  

Kronik formda ise, tekrarlayan travmalar sonucu genellikle derin, internal sfinktere kadar uzanan 

fissürler vardır. Muayene sırasında sıkı bir anal sfinkterin varlığı tespit edilir.  

Defekasyon sırasında ağrı olur. Bu ağrı nedeniyle spazm ortaya çıkar ve rektum yukarı doğru 

çekilir. Bu angülasyonu daha da artırır. Böylece dışkının travmatize edici etkisi de artar. Hasta 

defekasyon yapmak istemez. Spazmın da sonucu ile konstipasyon olur ve sert dışkı daha çok travmaya  

neden olur. Böylece kısır bir döngüye girilir ve hastalık ilerler.  

Klinik tanı kolaydır. Glutealar ayrılınca fissür görülüp tanı konur.  

Anal fissürler aynı zamanda bazı diğer sistemik hastalıklarla birlikte görülebilir. Bu açıdan 

dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu hastalıklar, oldukça önemlidir. Bize bu konuda yardımcı olan en önemli 

bulgu, hastanın genel kliniği ve fissürün atipik lokalizasyonudur (orta hatta olmayıp, multiple oluşu).  

Bunların başlıcaları:  

 1. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı: Fissürler birden fazladır ve orta hatta değildirler.  

 2. Epidermoid Ca: Anal fissür orta hatta olmayabilir.  

 3.Tüberküloz  

 4.Syphilis  

 5.Lösemik infiltrasyon  

 6.HİV  

 

Tedavi:  

Önce medikaltedavidenenir. Akut ve travmatik analfissürlerde etkiliolur. Fissür oluşumundaki 

kısır döngüyü ortadan kaldırmak, temel prensiptir. Bu nedenle hastaya analjezik verilir. Posalı 

yiyecekler, laksatifler ve sıcak oturma banyoları tavsiye edilir. Medikal tedavi başarılı olmazsa, cerrahi 

tedavi yapılır. Çeşitli cerrahi teknikler uygulanır. Bunlar içinde en çok tercih edileni subkutan 

sfinkterotomidir. LAA yandan internal sfinkter kesilir. Fissüre dokunulmaz, böylece dışkı pasajı 

kolaylaştırılır ve travmatik etkisi ortadan kalkar. Fissür 10-15 günde kendiliğinden iyileşir.  

Ayrıca, fissürektomi ve GAA parmakla anal kanal dilatasyonu da yapılıp kontrolsüz şekilde 

adaleler yırtılabilir.  

Sistemik hastalıklarla birlikte olan anal fissürlerde ise, öncelikle altta yatan patolojiye yönelik 

tedavi uygulanmalıdır.  

Anal fissür ameliyatlarından birisi olan fissürotomi ise, çok eski bir tekniktir.  
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PERİANAL ABSELER  

Anorektalabseler, sık görülürler. Sebep genellikle analbezlerdekienfeksiyondur. İntersfinkterik 

planda yayılır. En sık perianalbölgeye yerleşir. Ayrıca nadiren bartolin beziabsesi, enfekte sebase kist, 

pilonidal abse, prostatit gibi enfeksiyonlar da anorektal boşluklara ilerleyip abse oluşumuna neden 

olabilmektedir.  

Anorektal abselerde sebebi bilinmeyen ateş olur. Iskiorektal ve perianal abselerde dışarıdan 

kırmızılık görülür. Rektal tuşede kistik kitle palpe edilebilir. Ayrıca hapşırma, öksürme ve oturma ile artan 

ağrı vardır.  

 

AT NALI ABSESİ  

Enfeksiyon posterior orta hattaki bir anal bezden yayılır. Iskiorektal fossaya geçer ve her iki 

tarafta, bilateral perianal şikayetlere neden olur.  

 

SUPRALEVATÖR ABSE  

Tanısı zor olduğundan, önem arzeder. Hastadaki tek bulgu, sebebi bilinmeyen ateştir. Vajinal ve 

rektal tuşede hassasiyet ve fluktuasyon veren bir kitle tespit edilebilir.  

 

İNTERSFİNKTERİK ABSE  

Rektum çevresinde künt bir ağrı vardır. Şişlik ve endürasyon tespit edilemez. Rektal tuşede 

yumuşak ve hassas bir kitle tespit edilebilir.  

TEDAVİ  

İnsizyon ve cerrahi drenaj yapılır. Parmakla abse içine girilip septalar yırtılır ve adjuvan 

antibiyotik, pansuman ve sıcak oturma banyoları verilir (10 gün).  

İntersfinkterik abse: İnternal sfinkterotomi  

Perianal ve iskiorektal abse: Perianal deriden drenaj  

Supralevator abse: Transanal internal drenaj  
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FİSTÜLLER 

Abselerin bir sekeliolarak görülür. Drenajsonrası%50 abseiyileşir, %50 fistülgelişir. İnternal ve 

eksternal ostiumları vardır. Bu ostiumlar arasında enflamatuar bir traktus bulunur. Nadiren fissüre, 

Crohn hastalığına, radyoterapi veya spesifik enfeksiyonlara bağlı olabilir.  

Klinik olarak sık sık abse oluşumu ve bunun drenajı şikayeti vardır. Perineal bölgede ıslaklık ve 

irritasyon olur.  

Fistüller: 4 tip fistül vardır.  

 1. İntersfinkterik: en sık görülür.  

 2. Transsfinkterik  

 3. Suprasfinkterik  

 4. Extrasfinkterik,  

 

TEDAVİ  

Medikal tedavisi yoktur. Tedavi mutlak cerrahidir ve 2 tipe ayrılır.  

 1. Fistülotomi: Fistül boylu boyunca açılıp iyileşmeye bırakılır.  

 2. Fistülektomi: Fistül, çepeçevre eksize edilir ve geri kalan yara iyileşmeye bırakılır.  

 

ANAL KANAL KANSERLERİ  

Dentat çizginin altında perianal derinin en dış sınırına kadar keratinize skuamöz hücreli 

karsinom görülür. Tedavisi küçük lezyonlarda lokal eksizyondur.  

Bazal hücreli karsinom: Nadirdir.  

Epidermoid karsinom: Dentat çizginin üzerindeki 6-12 mm geçiş zonundan köken alır. Hücre tipi 
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non-keratinize skuamöz, bazaloid veya tranzisyonel olabilir. Kadınlarda daha sıktır. Küçük lezyonlar 

lokal eksize edilebilir, büyük kitleler için cerrahi ve kemoradyasyon önerilmekte.  

Adenokarsinom: Aslen rektum karsinomunun uzantısıdır.  

Malign melanom: Deri ve gözden sonra 3. sık görülme yeridir. Anal kanal kanserlerinin % 1-3 

kadarını oluşturur. Sıklıkla dentat çizgiye komşudur. Tedavisi cerrahi ve immünoterapidir.  
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CERRAHİ HASTADA BESLENME 

Enteral yol ilk düşünülmesi ve mümkün olduğunda kullanılması gereken yoldur.   

 Enteral beslenme için nazofaringeal, gastrostomi ve jejunostomi ile tüp beslenmesi 

kullanılabilir.  

 Hastanın enteral beslenmeyi tolere etmesi infüzyon hızı, ozmolalite ve verilen solüsyonun 

kimyasal yapısına bağlıdır.  

 Parenteral yol ise sınırlı oral alımı olan ya da hiç ağızdan beslenemeyen hastalarda 

kullanılır.  

 

TPN Endikasyonları:  

Genel olarak bir hasta 7 gündür ağızdan beslenemiyorsa, gelecek 7 gün içerisinde 

ağızdan beslenmeye geçilemeyecekse ya da son 2 haftada %7 kilo kaybetmişse total parenteral 

beslenme (TPN) düşünülmelidir.  

TPN endikasyonları: 

1. Ciddi GİS anomalileri olan yenidoğanlar (atrezi, trakeoösofageal fistül, gastroşizis, omfalosel) 

2. GİS yetmezliğine bağlı gelişme geriliği olan bebekler (kısa barsak, enzim eksikliği vs) 

3. Pankreatik fistüller ve yüksek debili proksimal GİS fistülleri 

4. Kısa barsak sendromu olan erişkinler (rezeksiyon veya enterik fistüller) 

5. Yüksek GİS obstrüksiyonu 

6. Uzamış paralitik ileusu olan cerrahi hastalar veya medikal nedenlere bağlı ileusu olan 

hastalar. 

7. Barsak boyu normal ancak sekonder malabsorpsiyonu olan hastalar (Sprue, Crohn, ülseratif 

kolit, pankreatik yetmezlik) 

8. Fonksiyonel GİS bozukluğu olan erişkinler (anoreksia nervoza, SVO, idiopatik diyare) 

9. Oral ya da enteral beslenmeyi tolere edemeyen hastalar. 

10. Masif metabolik ihtiyacı olan hastalar (şiddetli travma, yaygın yanıklar, çoklu kırıklar) 

11. Aktif intestinal hastalık (Crohn, ülseratif kolit, tbc) 

12.Fekal kontaminasyonun problem olduğu hastalar (para ve kuadriplejikler, dekübit ülseri    

varlığı) 

13. Tedavi başarısı için beslenme gereken malignansi hastaları 

14.Akut böbrek yetmezliği tedavisi alan hastalar (dokulardan katabolizma ile hücreiçi anyonların       

salınımını azaltmak için) 

Kontrendikasyonlar: 

1. Hastanın tedavisi için spesifik bir amacın olmaması 

2. Kardiyovasküler instabilite veya düzeltilmesi gereken ciddi metabolik bozukluk varlığı 

3. Sağlam ve beslenmeye uygun GİS varlığı 
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4. Kısa süreli TPN düşünülen beslenme durumu iyi hastalar 

5. 8 cm’den daha kısa barsağı olan bebekler (uzun süreli tedaviyle de başarı yok) 

6. Kesin deserebre veya beyin ölümü gerçekleşmiş hastalar 

 

PARANTERAL NÜTRİSYONUN KOMPLİKASYONLARI 

METABOLİK KOMPLİKASYONLAR  

Elektrolit anormallikleri  

Çinko eksikliği.  

Parenteral beslenme sırasında en sık görülen eser mineral eksikliğidir. Diffüz ya da 

parmaklar arasında görülen ekzamatoid rash, deri pililerinin koyulaşması ve nörit ile karakterizedir.  

 

Bakır eksikliği 

Bakır eksikliğine bağlı mikrositik anemi görülebilir.  

 

Krom eksikliği 

Uzun süre TPN alan hastalarda görülebilir. Glukozun yeterli kullanımı için krom 

gereklidir. Krom eksikliğine bağlı glukoz intoleransı, periferik nöropati ve ensefalopati gelişebilir.  

 

Esansiyel yağ asitlerinin eksikliği  

Yağsız parenteralbeslenmeler uzun sürerse essensiyel yağ asitlerinin, özellikle de linoleik asit 

eksiklikleri gelişebilir. Deride kuruma, pulpul soyulma ve saçlarda dökülme ile karakterizedir.  

 

Hiperglisemi.  

En tehlikeli metabolik komplikasyonu olup, genellikle glukoz infüzyonuna hızlı başlanması 

nedeni ile gelişir. (Kan glc 80-110 mg/dl arasında tutulması komlikasyon risikini azaltır) Bunun 

dışında en sık neden sepsistir. Sepsisin en erken bulgusu olup diğer bulgulardan 24 saat önce gelişir.  

 

Hiperozmolar nonketotik koma.  

Kan şekerinin çok yüksek düzeylere çıktığı, buna bağlı gelişen ozmotik diürez sonucu 

dehidratasyon, ateş ve komaya neden olarak fatal seyredebilen bir komplikasyondur.  

 

Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma. 

 İçeriğine bağlı olmaksızın TPN alan hastalarda ALT, AST, GGT ve AP düzeylerinde artış 

görülür. Hiperbilirubinemi nadiren görülür ve genellikle sepsise ikincil gelişir. TPN’ye bağlı olarak 

karaciğerde yağlanma da gelişir  
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Beslenme durumunun değerlendirilmesi ve nütrisyonun takibi  

Serum albumin düzeyi. 

  Serum proteininin önemli kısmını albumin oluşturur. yarıömrünün uzun olması nedeni ile akut 

durumlarda beslenme dengesi için iyi bir parametre değildir.  

 

Serum prealbumin düzeyi. 

 Yarıömrü kısa olduğu için akut değişiklikleri göstermede ve beslenme desteğinin takibinde 

faydalıdır.  

 

Serum transferrin düzeyi.  

Beslenme durumunun değerlendirilmesinde serumdaki miktarının az olması nedeni ile 

avantajlı bir parametredir.  

 

Retinol bağlayan protein. 

  Kısa yarı ömrü nedeni ile vücuttaki protein değişikliklerini en kısa sürede yansıtabilen, 

malnütrisyonun en özgün parametrelerinden biri olarak kabul edilmektedir.  

 

İmmünolojik testler.  

Malnütrisyon immün sistemi, özellikle de hücresel immüniteyibaskıladığıiçin tüberkülin, kandida 

ve streptokinaz antijenlerine karşı deri testleri nütrisyonun değerlendirlmesi için kullanılabilir.  

 

Nitrojen dengesi.  

Hastanın nütrisyonel durumunun değerlendirilmesinde ve sağlanan desteğin takibinde altın 

standart, protein olarak alınan azot miktarından kaybedilen azot miktarının çıkarılması esasına 

dayanan nitrojen dengesidir.  

 

GIS FİSTÜLLERİ 

FİSTÜL NEDENLERİ  

Geçirilmiş operasyon  

Fistül gelişme riski en yüksek olan operasyonlar kolon girişimleridir, safra yolları 2. olarak 

takip eder.  

Travmalar 

İntraabdominal enfeksiyon 

Granulamatoz barsak hastalıkları 

GİS fistülleri, debilerine göre yüksek ve düşük debili fistüller olarak tanımlanırlar.  

Günlük debisi 500 ml’ye kadar olan fistüller, düşük debili, >500 ml ise yüksek debili fistül olarak 

tanımlanırlar.  
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Tanı:  

Genellikle, dren ya da kesi yerinden intestinal kapsamın geldiğinin görülmesi ile konur. Fistül 

varlığının gösterilmesi için metilen mavisi kullanılabilir. Fistül tanısı en iyi şekilde kontrastlı grafiler ile 

konulur (fistülografi). Tanı için iyotlu kontrast maddeler kullanılır.  

Fistül ne kadar yukarı barsak segmentine ait ve debisi ne kadar yüksekse mortalite ve 

morbidite de o kadar yüksektir.  

GİS fistüllerinin en önemli komplikasyonları, sepsis, malnütrisyon ve koroziv intestinal 

kapsamın yaptığı deri lezyonlarıdır (safra yanığı).  

 

Tedavi:  

Sıvı-elektrolit tedavisi:  

Kayıplar karşılanmalıdır. Kaybedilen sıvılar, idrar volümü, kan elektrolit ölçümü, kan pH’sı 

dikkate alınarak sıvı-elektrolit tedavisi düzenlenmelidir.  

Sepsis tedavi edilmelidir.  

Bu amaçla antibiyotikler başlanmalıdır.  

 Nütrisyonel destek:  

İnce barsak fistüllerinin kapatılmasında enteral ve parenteralbeslenmenin başarıları aynıdır, 

parenteral beslenmenin komplikasyonları daha fazladır.  

Enteral beslenme kolokütan fistüller, düşük debili ileal fistüller, enteral yolla distaline ulaşılabilen 

düşük debili proksimal jejunal veya mide, ösofagus fistüllerinde tercih edilmelidir.  

Parenteral beslenme ise enteral beslenmeye intolerans, duodenal - jejunal fistüller, yüksek 

debili ileal fistüller, pankreatik fistüllerde uygulanır.  

Somatostatin tedavisi:  

Somatostatin analoğu olan octreotide yüksek debili proksimal fistüllerde ve pankreatik 

fistüllerde standart olarak uygulanır.  

 

 Cerrahi:  

Medikal tedaviyle 4-6 hafta içinde iyileşmeyen fistüllerde cerrahi tedavi endikasyonu vardır.  

 

Spontan iyileşmeyi olumsuz etkileyen faktörler:  

 Fistül traktının çok kısa (<2.5 cm) olması  

 Fistül traktının epitelize olması  

 Aktif granülamatöz barsak hastalığının bulunması  

 Abse, yabancı cisim varlığı  

 Distal barsak segmentinde tıkanıklık olması  

 Radyasyon enteritinin olması  

 Nütrisyonun (-) dengede olması  

 Fistül traktusunda tümör varlığı  
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CERRAHİDE KOMPLİKASYONLAR 

KARDİYAK KOMPLİKASYONLAR 

Aritmiler:  

Postoperatif yaşlı hastalarda kronik ve akut aritmiler sık görülür. Yüksek riskli hastalarda 

postoperatif 3-5. günlerde sıklıkla atral fibrilasyon ortaya çıkar. Bunun nedeni hücrelerarası sıvının 

damar içine geçmeya başlaması ve kalbin preloadunu artırmasıdır.  

Perioperatif en sık görülen aritmi atrial fibrilasyondur. Cerrahi açıdan hem aritminin 

medikasyonu, hem de antikoagülan tedavi sıkıntı oluşturur. Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri 

uygun şekilde kullanılmalıdır. Digoksin kullanımı ve takibi oral beslenmeyen ve böbrek yetmezlikli 

hastalarda daha zordur.  

Diğer ventriküler aritmiler ve taşiaritmiler daha az oranda görülür.  

İskemi:  

Aterosklerotik hastalar özellikle risk altındadır. Pre ve perioperatif hipertansiyon da iskemi etkeni 

olabilir. Perioperatif hipertansiyon ayırıcı tanısında aterosklerotik hastalar dışında serebrovasküler 

olaylar, renal arter stenozu, aorto-oklüzif hastalıklar veya nadiren feokromositoma düşünülmelidir.  

 

PULMONER KOMPLİKASYONLAR  

Clinical risk factors for postoperative pulmonary complications.  
Upper abdominal or cardiothoracic surgery  

Prolonged anesthesia time (> 4 hours)  

Age > 60 years 

Chronic obstructive pulmonary disease 

Congestive heart failure 

Tobacco use (> 20 pack-years) 

Impaired cognition or sensorium 

Functional dependency or prior stroke 

Morbid obesity 

Low serum albumin level  

Obstructive sleep apnea 
 
 

 
Atelektazi:  

Postoperatif ateş başlığı altında tartışılacaktır.  
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Aspirasyon:  

Nadir görülür. Yüksek miktarda aspirasyon varlığında komplikasyonlar pnömoni ve 

pnömonitistir. Yeterli oksijen desteğinin verilmesi önemlidir. Hospitalize hastalarda aspirasyon 

pnömonisinin mortalitesi % 70-80 civarındadır. Antibiyotikler enfeksiyon varlığında önerilir. Akciğer 

hijyeni sağlamak için sık bronkoskopi ve lavajlar önerilir.  

Pnömoni:  

Üriner sistem enfeksiyonlarından sonra 2. sıklıkta görülen hastane enfeksiyonudur. Mekanik 

ventilatöre bağlı hastalarda en sık görülen hastane enfeksiyonudur. Hastanede gelişen pnömonilerde 

antibiyotik uygulamasında özellikle psödomonas ve asinetbaktere yönelik tedbir alınmalı, kültür 

sonucuna göre antibiyotik spektrumu daraltılmalıdır.  

ARDS VE AKUT AKCİĞER HASARI  

Farklı nedenlere bağlı olarak akciğerde interstisyel veya alveoler-kapiller membranda hasar 

meydana gelebilir. Aşırı inflamatuar hasarla seyreden birçok durum ARDS gelişmesine yol açabilir.   

Proteinden zengin sıvı intravasküler kompartmandan alveollere sızmaya başlar. Normal 

şartlarda bu sıvı akciğer lenfatikleri tarafından uzaklaştırılır. Fakat bazen alveoler-kapiller membran 

hasarı ciddi boyutta olup sıvı lenfatikler tarafından uzaklaştırılamaz ve non-kardiyak pulmoner ödem 

gelişir. Tablo akut solunumun yetmezliğinden ARDS’ye kadar uzanabilir.  

 

  Çoklu Organ Yetmezliği Etyolojisi  

İnfeksiyon  Peritonit ve intraabdominal infeksiyon, pnömoni, endokardit, menenjit  

İnflamasyon  Pankreatit  

Doku hasarı  Çoklu travma, yanık  

İskemi  Şok, mezenter vasküler oklüzyon  

İmmün reaksiyonlar  Otoimmün hastalık, transplant rejeksiyonu  

İyatrojenik faktörler  Kan transfüzyonu, TPN  

İntoksikasyonlar  Salisilat, arsenik  

İdiopatik  Feokromositoma, TTP  

ARDS tanısı için gerekli kriterler:  

1. ARDS gelişimine yol açabilecek bir etken ya da hastalığın varlığı  

2. Pulmoner arter oklüzyon basıncının (PAWP) 18 MM Hg’den düşük olması.  

3. Sağ kalp yetmezliğine ait (sol kalp yetmezliğine ikincil de olabilir) hiçbir kanıt olmaması.  

4. Akciğer grafisinde bilateral diffüz infiltrasyonların olması.  

5. PAO
2 
/ Fİ O

2
 oranının 200’den küçük olması.  

Akut akciğer hasrında da benzer kriterler geçerlidir, ancak PAO
2 
/ Fİ O2 oranı 200-300 arasındadır.  
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ARDS (Akut solunum yetmezliği sendromu)’de oluşan bulgular:  

• Hiperventilasyon  

• O
2
 desteğine yanıt vermeyen hipoksi  

• Akciğer kompliansında azalma  

• Hipokarbi/Normokarbi  

• Kalp debisi düşer  

• Yama tarzında veya diffüz infiltrasyonlar  

• Nonkardiyak pulmoner ödem  

 

Etyolojisinde, enflamatuar mediatörlere bağlı olarak pulmoner mikrovasküler permeabilitenin 

artmasıvelenfatiklerin taşıyabileceğinden fazla sıvının alveolar-kapiller bölgede birikerek ventilasyon ve 

perfüzyonu bozması tanımlanmıştır. Bu biriken sıvı hyalinizasyon ve tip 2 alveolar hücre proliferasyonu 

sonrası gelişen fibrozis nedeni ile akciğer esnekliğini azaltır.  

Tanı, hipoksi, infiltrasyonlar ve akciğer kompliansının azalmasının gösterilmesi ile konulur. 

Tedavide ise uygun monitörizasyonla sıvı replasmanı ve PEEP ventilasyon denenir.  

Pulmoner Tromboembolizm  

Pulmoner emboli kardiyovasküler nedenlerden kaynaklanan en sık üçüncü ölüm nedenidir.  

Hastanede yatan hastalarda önlenebilen ölümlerin muhtemelen en sık nedenidir.  

Hastalık asemptomatik minör emboliden masif emboliye bağlı ani ölüme kadar geniş bir spektrum 

gösterir.  

Pulmoner embolilerin %85-90’ı alt ekstremite venlerinden, kalanı da sağ kalp veya diğer 

venlerden gelişir. Emboli bir kez gelişip, pulmoner kan akımı kesilince bu bölgede ventilasyon/ perfüzyon 

oranıyükselir. Akciğer buna pıhtıdakitrombositlerden salınan serotoninin neden olduğu 

bronkokonstruksiyonla cevap verir. Ventilasyon-perfüzyon ilişkisinin bozulması hipoksemiye neden olur. 

Vasküler sistemdeki %30’dan fazla kayıp ortalama pulmoner arter basıncında yükselmeye neden olur. 

Sistemik basıncın azalması içinse tıkanmanın %50’den fazla olması gerekmektedir. 

  

MAJÖR PULMONER EMBOLiDEKi KLiNiK SEMPTOM VE BULGULARIN SIKLIĞI  

Dispne  Ari  Takipne  %88  

Anksiyete  %60  Taşikardi  %63  

Plevral ağrı  %60  P2 artışı  %60  

Öksürük  %50  Ral  %51  

Hemoptizi  %27  S3 veya S4  %47  

Senkop  %22  Plevral sürtünme Sesi  %17  
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Klinik:  

Semptom ve bulgular primer olarak embolinin büyüklüğüne ve daha az olarak da hastanın 

kardiyopulmoner performansına bağlı olarak gelişir. Pulmoner embolisi olduğu doğrulanan hastaların 

%33’ten daha azında venöz trombozun klinik belirtilerini gösterir. Hastaların büyük çoğunda göğüs 

ağrısı ve dispne gelişir. Diğer erken semptomlar arasında takipne, terleme ve anksiyete bulunur. 

Hemoptizi hastalığın geç dönemlerinde görülür ve pulmoner infarktose işaret eder. Majör embolisi olan 

hastalarda taşikardi, pulmoner ikinci sesin artışı, siyanoz ve juguler venlerin belirginleşmesi gibi 

bulgular gözlenir. Daha nadir olarak da wheezing, plevral sürtünme sesi, hafif ateş ve ventriküler gallop 

ritmi olabilir.  

Ayırıcı tanıda özefagus perferasyonu, pnömoni, septik şok ve miyokard infarktüsü 

düşünülmelidir.  

 

Tanı:  

Pulmoner emboli tanısını koymanın en güvenilir yöntemi pulmoner arteriografidir. Diğer tanı 

yöntemlerinden EKG’nin primer önemi miyokard infarktüsünü ekarte etmektir. Pulmoner embolide 

EKG’de sıklıkla spesifik olamayan ST ve T dalgası değişiklikleri gözlenir. Akciğer grafisi pnömoni, 

pnömotoraks, özefagus perforasyonu ve konjestif kalp yetmezliği gibi diğer olasılıkları ekarte etmede 

faydalanılır. Pulmoner embolinin nadir bir sonucu olan pulmonerinfarktlar akciğer grafisinde kama 

şeklinde dansite görünümüne neden olur. Arteriyel kan gazları analizinde hipoksemi ve hipokapni gelişir. 

Santral venöz basıncın düşük olması büyük olasılıkla pulmoner emboliyi ekarte eder. Çünkü masif 

embolili hastalarda sağ ventrikül yüklenmesi ve sağ atrial basınç yükselmesi saptanır.  

Pulmoner embolide en sık kullanılan tanısal test akciğer perfüzyon sintigrafileridir. Normal bir 

sintigrafi major pulmoner emboliyi ekarte eder, ancak sintigrafide saptanan her anormallik pulmoner 

emboliyi doğrulamaz. Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi ile birlikte yapılıp, değerlendirildiğinde tanısal 

doğruluk oranları yükselir. Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi şüpheli olduğunda selektif pulmoner 

anjiografi yapılmalıdır.  

Tedavi:  

Tedaviyi ve prognozu belirleyebilmek için pulmoner emboliler 4 dereceye ayrılarak incelenir. 

Minör emboliler tek başına antikoagülan tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilirler. Parsiyel 

tromboplastin zamanını(PTT) normalin en azikikatıuzatacak şekilde sürekli heparin infüzyonu ve çoğu 

zaman, yanı sıra oral antikoagülasyona da başlanır.  

Yeterli antikoagülan tedavi trombozun ilerlemesini durdurur ve rekürens olasılığı da %5’in altına 

düşer.  

Durumu kritik hastalarda doku plazminojen aktivatörü veya ürokinaz gibibir fibrinolitik tedavi 

endikasyonu vardır. Ancak bu yüksek maliyetli ve sık olarak kanama komplikasyonuna neden olan bir 

tedavidir.  

Antikoagülan tedavinin değişik kontrendikasyonlar nedeni ile kullanılamadığı durumlarda 

reküren emboliyi önlemek için mekanik koruma önlemleri uygulanmalıdır. Fibrinolitik tedavi cerrahi 

embolektomi gereğini de çoğu zaman ortadan kaldırır.  
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YARA AYRILMASI 

Yara ayrılması (dehiscence) fasiyal tabakada ayrılmadır, sıklıkla abdomende izlenir. Bununla 

beraber eviserasyon peritoneal içeriğin fasyal ayrılma alanından dışa çıkmasını ifade eder. Yara 

ayrılması 45 yaş altında %1.3 ve 45 yaş üstü hastalarda %5.4 oranında oluşur.  

Pek çok hasta özelliği fasiyal yara ayrılmasından sorumludur, fakat yara ayrılması genellikle 

teknik nedenlerle oluşur.  

Malnütrisyon, hipoproteinemi, morbid obesite, immün yetmezliklerle birlikte maliniteler, üremi, 

diyabet (özellikle de kan glikoz düzeylerinin yeterli kontrol edilemediklerinde), artmış abdominal basınçla 

birlikte öksürme ve uzak enfeksiyonlar riski artıran faktörlerdir. Asit varlığı yara açılmalarının insidansını 

arttırır.  

 
Yara açılmalarını etkileyen lokal faktörler içinde kanama, enfeksiyon, aşırı dikiş materyali ve 

zayıf teknik sayılır. insizyondan dışarı stoma çıkarılması durumunda ayrılma oranı artmaktadır. Yara 

iyileşmesini bozan bütün faktörler riski ayrıca etkiler.  

 

Klinik Belirtiler  

Eviserasyon olmadan yara ayrılması yaradan somon rengi drenajın “klasik” görünümü ile 

yakalanabilir ki bu dördüncü veya beşinci postoperatif gün civarında vakaların yaklaşık %85 kadarında 

oluşur. Böylesi bir sıvı görünümünde hasta ameliyat odasına geri götürülmeli ve steril şartlar altında yara 

açılmalıdır. Yara ayrılması cilt dikişlerinin alınmasını takiben görünür hal alır ve abdominal içeriğin 

eviserasyonu gerçekleşir. Eğer eviserasyon gerçekleşirse nemli steril havlular dışarı çıkan barsakların 

veya omentumunun üzerine uygulanır ve hasta ameliyathaneye geri götürülür. Yara ayrılması geç 

dönemde insizyonel fıtık olarak gelir.  

 

Tedavi  

Bazı durumlarda eğer eviserasyon yok ise hastanın steril tıkayıcı yara örtüleri ve bağları ile 

operasyonsuz tedaviedilmesitercih edilirken postoperatif fıtık kabullenilir. Dehisensin onarımına 

yaklaşımlar farklıdır, fakat genellikle tamamen kapatılmasını kapsar. Perioperatif (tercihen geniş 

spektrumlu) antibiyotikler verilmelidir. Postoperatif fıtıkinsidansıkesin değildir fakat muhtemelen %30’ 

ların üzerindedir.  

 

ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU 

İntraabdominal basınçta ileri düzeyde basınç artışına bağlı olarak gelişir. Çoklu sistem travması, 

termal yanıklar, retroperitoneal yaralanma, retroperitoneal bölge cerrahisi abdominal kompartman 

sendromuna yol açan öncelikli faktörlerdir. Ayrıca majör pankreatik hasar, abdominal aort anevrizması 

rüptürü ve ince barsaklarda multipl yaralanmalar da riski artıran diğer faktörlerdir.  

Bulgular ilerleyici abdominal distansiyonu takiben havayolu basınçlarında artma (mekanik 

ventilatörde), oligüri ve anüriye gidiş, takiben ortaya çıkan intrakraniyel hipertansiyondur. Bunların 
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nedeni diyafragma elevasyonu ve venöz sistem üzerindeki artan basınç nedeni ile vena kava ve renal 

venlerdeki dönüşün bozulmasıdır.  

Tanı, intraabdominal basıncın 25-30 mmHg üzerinde olduğunun gösterilmesi ve diğer klinik 

bulgularla konulur.  

Tedavide ise insizyon varsa açılması, insizyon yoksa abdomenin fasya açılarak rahatlatılması 

ve basıncın düşürülmesi öncelikli stratejidir.  

TERMOREGÜLASYON PROBLEMLERİ 

Hipotermi:  

Vücut iç sıcaklığının 35
0 

C altında olmasıdır. Ciddi hipotermi, trombosit ve pıhtılaşma bozukluğu 

nedeni ile koagülopatiye yol açar. Ayrıca aritmiler de gelişebilir. Primer problemin tedavisi ile birlikte 

hastanın çeşitli yöntemlerle ısıtılması (ısıtıcı battaniyeler, sıcak intravenöz veya intraperitoneal sıvılar) 

en önemli yaklaşımdır.  

 

Hipertermi:  

Vücut iç sıcaklığının 38.6
0

C üzerinde olmasıdır. Hiperpireksiise sitokin aktivasyonu nedeniile 

SIRS’s bağlı olarak vücut iç sıcaklığının yükselmesi olarak tanımlanır ve hipertermiden ayrılır.  

 

CERRAHi HASTALARDA YüKSEK VüCUT ISISI NEDENLERi  

HİPERTERMİ  HİPERPİREKSİ  

Çevresel  Sepsis  

Malign hipertermi  Enfeksiyon  

Nöroleptik malign sendrom  İlaç reaksiyonu  

Tirotoksikoz  Transfüzyon reaksiyonu  

Feokromositoma  Kollajen-vasküler hastalıklar  

Karsinoid sendrom  Neoplastik hastalıklar  

İyatrojenik  Sahtecilik sendromu  

Santral/hipotalamik cevap   

Pulmoner emboli   

Adrenal yetmezlik   

  

 

 

 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                                   992 

POSTOPERATİF ATEŞ  

CERRAHİ GİRİŞİM SIRASINDA BAŞLAYAN ATEŞ  

1-Transfüzyon reaksiyonu: Kan veya kan ürünlerinin transfüzyonu sırasında aniintraoperatif ateş, 

abondan kanama veya ürtiker meydana gelir.  

 

Tedavi:  

Kan veya kan ürününün transfüzyonu kesilir.  

Kalan kan ürünü hemen kan bankasında analiz edilir, hastadan kan ve idrar örneği alınır.  

İntravenöz serum fizyolojik ile hidrasyon yapılır.  

Mannitol ile osmotik diürez oluşturulur.  

Vital bulgular takip edilir ve stabilize edilmeye çalışılır.  

2-Ameliyat sırasında lokalize bir absenin peritoneal kaviteye ani olarak açılması sonucu septisemi  

3-Malign hipertermi 

 

POSTOPERATİF İLK 24 SAATTE GÖRÜLEN ATEŞ  

1- Atelektazi  

A-Predispozan faktörler  

Uzun süreli immobilizasyon 

Genel anestezi altında uzun süren girişimler 

Sigara kullanımı 

Kronik obstrüktif akc hastalığı  

Kanser  

Obesite  

Üst abdomen cerrahisi, özellikle splenektomi 

İleri yaş ve beslenme problemleri 

B-Tanı  

Tanı için iyi bir fizik inceleme, kan sayımı, PAAC grafisi sıklıkla yeterlidir. 

C-Tedavi  

Hastanın öksürmesi ve derin nefes alıp vermesi istenir.  

Solunum fizyoterapisi ve PEEP uygulanır.  

Eğer mukoid bir tıkacın yaptığı obstrüksiyon varsa bronkoskopi yapılır  

2- Daha nadir nedenler:  

Klostridyal infeksiyonlar, A grubu streptokok infeksiyonları, yabancı gibi.  
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POSTOPERATİF İLK 72 SAATTE GÖRÜLEN ATEŞ  

Katetere bağlı sepsis,  

Tedavi:  

Kateter çekilir  

Parenteral antibiyotik. tedavisi başlanır.  

Süpüratif tromboflebit varsa ven eksize edilir.  

POSTOPERATİF İLK 72 SAATTEN SONRA GÖRÜLEN ATEŞ  

Akciğerler: Pnömoni cisim aspirasyonları  

Üriner sistem infeksiyonu: Idrar sondası varlığında, sondanın kaldığı her gün % 5 oranında 

artar.  

Venler - Tromboflebit  

Yara yeri infeksiyonu, intraabdominal ve intratorakal infeksiyonlar. Stafilokokkal yara 

infeksiyonları sıklıkla postoperatif 3. günden sonra ortaya çıkar. 

 

POSTOPERATİF 1 HAFTA SONRA GÖRÜLEN ATEŞ  

Bir hafta sonra oluşan ateş, ilaç alerjisinin sonucu olmadığı sürece, hemen her zaman ciddi 

komplikasyonların işaretçisidir.  

Geç enfeksiyonlar anastomoz kaçağının, anastomoza komşu anastomoz apsesinin veya 

antibiyotikler tarafından baskılanmış derin yara enfeksiyonunun sonucu olabilir.  

 

TRANSFÜZYON 

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ  

1. Tam kan:  

Tam banka kanı:  

Taze tam kan: Alındıktan sonra 24 saat içinde alıcıya verilen kandır. Endikasyonu çok 

nadirdir. Trombositler ve FV, FVIII yeterlidüzeyde bulunsa da spesifik ürünlerdeki kadar fazla 

değildir.  

2. Eritrosit süspansiyonu 

a. Ekonomiktir. Plazması ve trobositleri başka hastalara verilebilir.  

b. Yıkanıp da konursa antijenite özellikleri azalır. Allerjik reaksiyıonlar minimal olur.  

c. Volümü azdır. Bu nedenle kalp ve böbrek yetmezliği olan hastalarda rahatlıkla kullanılabilir.  

3.  Donmuş eritrosit süspansiyonu: ATP ve 2,3 DPG düzeyleri daha iyi korunur. Acil durumlarda 

kullanmaya uygun değildir. Önceden sensitizasyonu bulunan hastalar için kan saklamak amacı ile 

kullanılır.  

4.  Taze plazma: ABO uyumluluğu gerekir.  
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5.  Taze donmuş plazma: Faktörler için kullanılır. Enfeksiyon geçiş riski tam kan veya eritrosit 

süspansiyonu ile hemen hemen aynıdır.  

6.  Trombosit süspansiyonu: Trombositten zengin plazma veya trombofarezile hazırlanan 

trombosit konsantresi şeklinde olabilir. Tam kana benzer şekilde allerjik reaksiyonlar ve infeksiyon 

geçişine yol açabilir.  

7.  Kriyopresipitat: Uzun süre saklanabilir.  

9.  Albumin ve faktör konsantreleri: Albumin konsantrelerinin önemli avantajı hepatit riskinin 

olmamasıdır.  

10.  Kuru fibrinojen  

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI  

Oksijen taşıma kapasitesinin artırılması:  

Oksijen taşıma kapasitesi temelde eritrositlerin fonksiyonudur. Bu nedenle hastanın genel 

durumunu ciddi şekilde bozan akut anemiler varlığınde transfüzyon yapılması uygundur.  

Hb: 10 gr/dl, Hct: % 30 altında ise, ameliyat öncesi transfüzyon gerekliliği olabilir.  

Kronik anemisi olan hastalarda Hb düzeyi 7 gr/dl altına inmediği sürece, kardiyak debide ciddi 

artış olmayacağı için transfüzyon endikasyonu yoktur. Anemi varlığı ile ameliyat sonrası insizyon 

açılması ve yara infeksiyonu gelişmesi açısından direk bir ilişki yoktur.  

Volüm replasmanı:  

Cerrahi hastalarda kan ve kan ürünü transfüzyonunun en sık endikasyonu kan 

volümünün yerine konmasıdır. Fakat gerçek volüm açığının hesaplanması çok zordur. Sağlıklı bir 

erişkin 500 ml. kan kaybını çok rahat tolere edebilir.  

1 litreye kadar olan kan kayıplarında transfüzyona ihtiyaç duyulmaz. 

Cerrahi hastalarda % 20’ye kadar kan kayıpları kristalloid çözeltilerle yerine konulur, % 50’ye 

kadar kan kayıpları kristalloid çözeltiler ve eritrosit süspansiyonları, % 50’nin üzeri kayıplar ise kristalloid 

çözeltiler, eritrosit süspansiyonları, albumin ve plazmalar ile tedavi edilmeye çalışılır.  

Trombositlerin yerine konması:  

Akkiz ya da konjenital trombositopenilerde gerekir.  

4. Pıhtılaşma faktörleri replasmanı:  

PT ve PTT monitörizasyonu ile kullanılır. En sık kullanılan ürün taze donmuş plazmadır.  

 

MASİF TRANSFÜZYON  

Masif transfüzyon tek seferde 2500 ml den fazla transfüzyon yapıldığında veya 24 saatte 5000 ml 

üzerinde transfüzyon için kullanılan terimdir.  

Masif Transfüzyon Komplikasyonları:  

1.  Trombositopeni: dilüsyonel veya fonksiyonel bozukluk  

2.  Faktörlerde düşme: Özellikle FV, FVIII ve FXI.  

3.  pH’da düşme: Rutin alkalinizasyona gerek yoktur.  

4.  Sitrat toksisitesi ve hipokalsemi: Hızlı masif transfüzyon, ciddi hipotansiyon varlığı ve 
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karaciğer yetmezliği (siroz ve küçük çocuklarda) varlığında daha kolay gelişir. Bu durumlarda 

sitrat karaciğer tarafından metabolize edilemeyerek birikir ve kaniçindeki Ca’u bağlar. Sonuçta 

hipokalsemi ortaya çıkar. Bu nedenle hızlı transfüzyonlarda, çocuklarda ve karaciğer 

hastalıklarında  Ca yönünden dikkatli olunmalıdır.  

5. Hb-oksijen disosiasyon eğrisinde sola kayma  

6.  Hiperkalemi: Banka kanından gelen K, hasta ciddi oligürik olmadığı sürece önemli bir problem 

yaratmaz. Masif kan transfüzyonunun (hematoloji ve dahiliye kaynaklarına göre) en tehlikeli 

komplikasyonu hiperkalemidir.  

7. Dolaşım yüklenmesi ve hipervolemi  

8. DİK  

9. Hipotermi: Kanın ısıtılarak verilmesi pH düşmesini de azaltıcı etkiye sahiptir.  

10. Hemolitik transfüzyon reaksiyonu ve infeksiyon geçiş riski de her ünite transfüzyonla artar.  

 

TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI  

Hemolitik reaksiyonlar:  

Sıklıkla grup uyuşmazlığı sonucu ortaya çıkar. Taşikardi, hipotansiyon, hemostaz bozuklukları 

ve ATN ortaya çıkar. En sık tespit edilen objektif bulgular hemoglobinüri ve oligüridir.  

Allerjik reaksiyonlar ve ateş:  

En sık görülen gruptur, bütün transfüzyonların % 1 kadarında görülür. Genelde ürtiker ve kan 

ürünü verilmesinden 60-90 dakika sonra ortaya çıkan ateş ile hafif şiddette görülür. Nadiren anafilaktik 

reaksiyonlar olabilir. 

Bakteriyel sepsis: 

 40 C sıcaklıkta üreyebilen koliformlar veya psödomonas türleri en sık etkendir. Septik şok ve 

aşırı kanama tablosuna yol açabilirler.  

Emboliler:  

Venöz hava embolisi transfüzyon komplikasyonlarından birisidir. Sağlıklı bir erişkin 200 ml’ye 

kadar hava embolisini tolere edebilir. Ciddi hava embolisi varlığında bulgular venöz basınç artışı, 

siyanoz, hipotansiyon, taşikardi ve bayılmadır.  

Tedavi için hasta sol yanına yatırılır, baş aşağıda ve bacaklar yukarıda tutulur. Arteryel 

embolide ise tablo daha ciddidir, retinal arterlerde hava kabarcıkları görülebilir.  

Tromboflebit:  

8 saati aşan infüzyonlar varlığında gelişme riski yüksektir. Alt ekstremitede risk kollara göre 

daha fazladır.  

Hipotermi:  

Soğuk transfüzyon yapılmasına bağlıgelişir,ısıtıcıların kullanılmasıbu durumu önler. Özellikle 

çocuklarda daha önemlidir.  
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İnfeksiyöz hastalık geçişi:  

Viral Hepatitler: Transfüzyon sonrasıen sık ölümcül komplikasyondur. Her bir ünite kan 

transfüzyonu başına hepatit riski % 0.035 tir. En sık geçiş oranı batılı ülkelerde hepatit C’dedir. 

İmmünizasyonun yetersiz olduğu toplumlarda transfüzyonla en sık geçişin hepatit B olduğu 

bildirilmektedir.  

Sıtma: Kan ve eritrosit süspansiyonları dışında plazmalar ile geçebileceği de gösterilmiştir. En 

sık geçişi görülen Plasmodium malariae’dir  

 Syphilis: Özellikle trombosit süspansiyonları ile geçer, çünkü diğer kan ürünlerinin saklanam 

sıcaklığı spiroketleri öldürür.  

Gram (-) ler: Daha çok saklama sürecinde kontaminasyona bağlı olarak kanda ürerler.  

CMV: Açık kalp cerrahisi sonrası daha sık görülür. İntraselüler olduğu için öncelikle hücresel 

birimleri içeren ürünlerle bulaşır.  

AIDS (1/225.000 risk)  

Chagas hastalığı  

             Brusella 

ŞOK 

“Periferik dolaşım yetmezliği” ya da “yetersiz doku perfüzyonu” olarak tanımlanabilir. 

“Dolaşım sistemi yolu ile hücrelerin metabolik gereksinimlerini karşılayabilecek yeterli doku 

perfüzyonunun sağlanamamasıdır.” 

Şokun Sınıflandırılması: 

1- Hipovolemik şok 

2- Septik şok 

3- Kardiyojenik şok 

4- Nörojenik şok 

 

Hipovolemik şok 

Dolaşımdaki kan hacminin kaybına bağlıdır ve cerrahide en sık karşılaşılan şok tablosu, 

hipovolemik şoka sebep olan hemorajik şokdur. 

Septik şok  

Enfeksiyonlar ve toksinlere bağlı olarak başka faktörlerin yanısıra periferik vasküler yatak 

direncinin azalması nedeni ile hemodinami bozulur ve organlarda perfüzyon bozulur. 

Kardiyojenik şok 

 Genellikle aterosklerotik koroner arter hastalığı ya da miyokard infarktüsüne ikincil, kalbin 

pompa gücünün yetersizliği sözkonusudur. 

Nörojenik şok 

Beyin, beyin sapı ya da spinal kord düzeyindeki patoloji ve buna bağlı olarak ciddi 

vazodilatasyon ve hipotansiyon nedeni ile perfüzyon yetmezliği vardır. 
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HİPOVOLEMİK ŞOK 

Hipovolemik şokta, doku perfüzyonunun bozulmasının temel nedeni kan hacminin 

azalması nedeni ile kalp dolma basıncının (preload) ve dolayısıyla da atım hacminin düşmesi ve 

sonuçta bu yolla kalp debisinin azalmasıdır. 

Etiyoloji: Hipovolemik şoka yol açabilecek derecede intravasküler hacim azalmasının nedeni, ani 

ve fazla miktarlardaki kanamalar ya da aşırı sıvı kayıpları olabilir. 

 

HİPOVOLEMİK ŞOK NEDENLERİ 

1. Kanama (Hemorajik Şok) 

Ağır GIS kanamalar, aort anevrizması yırtılması, travmatik dış kanamalar, retroperitoneal 

kanamalar. 

2. Akut Plazma Kaybı 

a- Geniş yanıklar gibi dış kayıplar 

b- Peritonit, pankreatit, intestinal obst. gibi nedenlerle büyük miktarda intraabolominal sıvı 

kayıpları 

3. Akut Ekstrasellüler Sıvı Kaybı 

a- Kusma ve ishal ile dış kayıplar 

b- D. Mellites, D. Insipidus, fazla diüretik kullanımı, akut böbrek yetmezliğinin diürez dönemi gibi 

aşırı idrar ile sıvı kayıpları. 

 

Klinik Bulgular: 

Belirtiler periferik kan akımının azlığına ve sempatoadrenal aktivitede artışa bağlıdır. 

Ekstremiteler soluk ve soğuktur. Nabız hızlı ve yüzeyeldir, extremiteler de nabız genellikle 

alınamaz. 

CVP düşüktür, venler boş ve kollabedir. 

Kapiller dolaşım azalmış ve kapillerlerin dolması gecikmiştir. 

Solunum hızlı ve yüzeyeldir. 

Vücut ısısı düşmüştür. 

Hastada bulantı hissi ve baş dönmesi vardır. Bazen yalnızca şoka bağlı olarak kusar. Bir 

kısmında ise şiddetli susuzluk hissi görülebilir. 

Bilinç değişiklikleri: Erken dönemde heyecan, huzursuzluk ve korku hali vardır. Şokun 

derinleşmesi ile huzursuzluk, kısa zamanda yerini halsizlik, apati ve uyku haline dönüşür. Zamanla 

koma gelişir. 

Şokun Evreleri: 

1. evre: (Kompanse şok dönemi): 

Anksiyete vardır. Klinik bulgular şiddetli değildir. Organ işlevlerine ait bozukluklar yoktur. 

2. evre: (Dekompanse şok dönemi): 

Vital organların perfüzyonları bozulmuştur. Kan basıncı düşmüş ve nabız filiform hale gelmiştir. 

Deri terli, soğukv e soluktur. 
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3. evre: (Irreversbl evre):  

Ileri derecede vazokonstrüksiyon ve kalp debisi düşüklüğü vardır.Hipoksi, asidoz, toksik 

maddeler ve serbest  lizozomal enzimlerin etkisi ile arter basıncı vital organların ihtiyacını sağlayamaz 

hale gelmiştir.  

Böbreklerde ATN, GIS’de mukozal kanamalar meydana gelir. Bakteri ve toksinlerin GIS’den 

absorbsiyonuna bağlı olarak sepsis gelişimi kolaylaşır. Myokardial iskemi ve kontraktilitenin 

azalması ile hipotansiyon ve kalp debisi düşüklüğü meydana gelir. 

 

TEDAVİ 

1. Sıvı Tedavisi: 

Gereken sıvı miktarını gereken hızda verebilmek için yeterli sayıda ve genişlikte damar yolu 

açılmış olmalıdır. 

Sıvı tedavisinde genel kural olarak hasta ne yitirdiyse replasman da aynı türde sıvı ile 

yapılmalıdır. Kan kayıplarında 1500 ml yi aşmayan kayıplar dengeli tuz solüsyonları ile 

karşılanabilir. 

Hipotansif bir yaralıya acil koşullarda uygulanacak en uygun tedavi 1000-2000 ml ilk yarım saatte 

gidecek şeklinde dengeli tuz solüsyonlarının (Ringer laktat ya da SF) verilmesidir. 

Ringer laktat, pH’sının arteriel pH’ya yakın olması, içerdiği laktatın laktik asit miktarını 

artıracağı yerde (yeterli karaciğer perfüzyonu sürüyorsa) karaciğerde hızla bikarbonata 

metabolize edilmesi nedeni ile daha avantajlı olabilir. 

Ancak K+ içermesi nedeni ile böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmediği şokun geç 

dönemlerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. 

Verilen sıvı miktarı kaybedilenden mutlaka daha fazla olmalıdır. 

 

Htc’in % 30’un ( Hemoglobin < 7 gr/dl) altına indiği durumlarda kanın O2 taşıma kapasitesi 

belirgin olarak azalır. Bu nedenle 1500 ml’den daha yüksek olan kan kayıplarında kan transfüzyonu 

yapılmalıdır. 

 

Plazma genişleticileri ve yapay O2 taşıyıcı sıvıların rolü: sıvı resüstasyonu için kullanılabilirse 

de şoktaki hastanın tedavisinde üstünlükleri olmadığı anlaşılmıştır. 

Dallı polisakkarit makromoleküllerinden üretilen 40.000 ve 70.000 moleküler ağırlıklı dekstranlar 

ve hidroksietillenmiş amilopektinin hipovolemik hastalarda pek bir yararı yoktur. 

2. Vazoaktif İlaçlar: 

Hipovolemik şokta erken dönemde kan basıncı yükseltmek amacı ile vazokonstriktör ilaçların 

kullanımı kontrendikedir. 

Santral vende basınç yeterince yükseltildikten sonra arteriel kan basıncı ve periferik dolaşım 

yeterli değilse kalbin kontraktilitesini artıran dopamin, dobutamin, izoproterenol gibi ajanlar 

kullanılabilir. 
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3. Pulmoner Destek ve O2 Tedavisi: 

Şoktaki tüm hastalara maske ile % 40-50 konsantrasyonunda O2 verilmelidir. Ventilasyon yetersiz 

ise ya da oksijene rağmen arteryel hipoksi varsa entübasyon ve ventilasyon desteği gereklidir. 

 

SEPSİS VE SEPTİK ŞOK 

Tanımlar: 

Enfeksiyon: Normal olarak steril olan konaksı dokunun mikroorganizmalar ile invazyonuna 

verilen inflamatuar cevaptır. 

Bakteriyemi: Kanda canlı bakterinin bulunmasıdır. 

Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu (SIRS): Aşağıdakilerden iki ya da 

daha fazlasının varlığı halinde SIRS’den bahsedilir. 

1- Ateşin 38 C’den yüksek olması ya da 36 C’den düşük olması 

2- Kalp atım hızının 90/dk’dan yüksek olması 

3- Solunum hızının 20/dk’dan yüksek olması veya PaCO2 < 32 mm Hg 

4- BK’nin 12.000/mm3 ya da 4000/mm3 düşük olması ya da % 10’dan daha fazla band formunun 

olması. 

Sepsis: SIRS ve bakteriemi beraber olmasıdır. 

Septik Şok: Sepsisteki hastada yeterli sıvı resüstasyonuna rağmen hipotansiyonun ve 

perfüzyon bazokluklarının devam etmesidir. 

Multiorgan Disfonksiyonu Sendromu: Hastada bozulmuş organ 

fonksiyonlarının olmasıdır. 

Multiorgan Yetmezliği Kriterleri: 

1. Hepatobilier: Bilirübin seviyesinin 2.9 mg/dl ve SGPT seviyesinin 70 IU/l yüksek olması. 

2. Solunum: pAO2/FiO2 oranı < 280 

3. Santral sinir sistemi: Herhangi bir sedasyon uygulanmamasına rağmen Glaskow Koma 

Skorunun < 14 olması 

4. Metabolik: Baz eksikliğin 10 mmol/lt yüksek olması 

5. Renal: Normal kalp dolum basıncının olmasına rağmen ve hastada 500 ml. sıvı verilmesine 

cevapsız oligüri (< 0.5 ml/kg/st) olması 

6. DİK: Trombosit sayısının % 25’den fazla azalması ve protrombin zamanının % 20’den fazla 

artması. 

 

Septik Şokta Etiyoloji: 

En sık rastlanan etkenler gr (+) ve gr (-) bakterilerdir. 

Gr (+) enfeksiyonlardan masif sıvı kaybına yolaçan enfeksiyonlar nekrotizan fasiit, bakteriyemisiz 

potent ekzotoxin ile olan enfeksiyonlar (Clastrodium) ya da stafilokok, steptokok ve pnömokokların 

yolaçtığı fulminan enfeksiyonlardır. 
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Gr (-) sepsisin en sık nedenleri ise, genitoüriner sistem enfeksiyonları, solunum yolları 

enfeksiyonları ve intraabdominal enfeksiyonlardır. 

Gr (-) sepsiste aerobik en sıkı etken E. coli, anaerobik olarak ise en sık etken bakteroides 

suşlarıdır. 

 

Septik şok ayrıca klinik belirtilerine göre 3 evreye ayrılabilir: 

1- Kırmızı şok (Hiperdinamik) : Hipotansiyon, periferik vazodilatasyon (NO bağımlı) vardır. 

Kalp debisi artmıştır. 

2- Final fazı: Kardiovasküler instabilite vardır. 

3- Beyaz şok: Hipotansiyon, düşük kalp debisi, takipne, koma, kardiak arrest vardır. 

 

Tedavi: 

Sıvı Tedavisi: Volüm replasmanı-idrar volümü, CVP, pulm kama basıncı. 

Kardiovasküler Destek: CVP’nin yükseltilmesi birincil amaçtır. Gerekirse kalp debisini artırmak 

için dopamin, dobutamin, izoproterenol verilebilir. 

Antibiyotik 

Solunum Desteği 

Aktive Protein C ( Drotrecogin) sepsiste DIK ve mortaliteyi azaltır. 

 

KARDİYOJENİK ŞOK 

Sol ventrikül MI veya ventriküler aritmilere sekonder gelişir.  

Hastada Tansiyon düşük, taşikardi vardır. CVP artmıştır.  

PCWP artar. PCWP artmasının nedeni sol ventrikül fonksiyonu bozulunca kan atılamaz ve kalp 

içinde volüm birikir. Diyastol sonu hacim artar. PCWP, diyastol sonu basıncı gösterdiğinden artar. 

 

Tedavi 

 Dopamin-Dobutamin 

İntraaortik Balon pompası 
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NOROJENİK ŞOK 

Sempatik blokaj oluşturan ve torasikolomber bölgeyi etkileyen medulla spinalis travması 

sonucu oluşur. 

Sistemik vazodilatasyon sonucu tansiyon düşer. CVP azalmıştır. 

 Ancak kalbe gelen sempatik liflerde blokasyona uğradığından taşikardi olmaz. Bradikardi olur. 
Tedavi 

 Sıvı replasmanı 

Sempatikomimetik ilaçlar 

 

TRAVMAYA (STRES) SİSTEMİK YANIT 

Kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH):  

Ağrı, korku, anksiyete veya emosyoneluyarısonucu hipotalamustaki paraventriküler nukleusa 

giden nöral sinyaller CRH sentezine yol açar. Travmatik dokular da CRH salgılayabilir.  CRH da 

hipotalamik-hipofizer portal sirkülasyon yoluyla ön hipofize ulaşır. CRH, adenilat siklaz ve cAMP yoluyla 

ön hipofizden ACTH’nın üretim ve salınımının majör uyaranıdır. 

 

CRH salınımını uyaran faktörler:  

• Anjiotensin II  

• Nöropeptid Y  

• Serotonin  

• Asetilkolin  

• IL-1  

• IL-6  

• Antidiüretik hormon  

• Korku, anksiyete  

 

CRH salınımını baskılayan faktörler:  

• GABA  

• Substans P  

• Atrial Natriüretik Peptid (ANP)  

• Endojen Opioidler  

• L-Arjinin  

Sirkülasyondaki glukokortikoidler hipotalamusa negatif feedback olarak potent sinyaller gönderir 

ve CRH’nın sentez ve salınımını azaltır.  
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Adrenokortikotropik hormon (ACTH):  

ACTH; CRH uyarısı ile ön hipofiz bezinde sentezlenir, depolanır ve salınır. Sağlıklı ve stres 

altında olmayan insanlarda ACTH sirkadyan ritim ile salınır. En yüksek değerine gece geç saatlerde 

ulaşır ve bu yüksek düzey güneş doğuşundan hemen öncesine kadar sürer. Travmada bu ritim dramatik 

bir şekilde değişir veya bozulur.  

Çoğu travmada ACTH ve CRH seviyeleri yükselir ve bu yükselme travmanın şiddetiyle doğru 

orantılıdır.  

 
Travmada ACTH salınımını uyaran mediatörler:  

• Ağrı  

• Anksiyete  

• Vazopressin  

• Anjiotensin II  

• Kolesistokinin  

• VİP  

• Katekolaminler  

• Proinflamatuar sitokinler  

Glukokortikoidler:  

Kortizol; fizyolojik stres sonrası yaşam için esas olan major glukokortikoiddir. Yanık 

hastalarında sirkülasyondaki yüksek kortizol seviyeleri 4 haftadan fazla, yumuşak doku travması ve 

hemorajik hastalarda ise 1 haftaya varan süre boyunca yüksek kalır. Hemoraji sonrası kortizol seviyeleri 

kan volümü düzeldikten sonra ancak normal düzeyine dönmektedir. Enfeksiyon gibi bir arada olan 

sistemik streslerde ve travma sonrası kortizol düzeyleri daha uzun süre yüksek kalmaktadır.  

Kortizol, metabolizmanın major effektörüdür. Epinefrin ve glukagonun etkilerini potansiyalize 

ederek hiperglisemiye neden olur. Glukoneogenezi aktive eder. Periferde yağ dokusu ve kaslarda 

insülinin reseptörlerine bağlanmasını engeller. İskelet kasında proteolizi uyarır ve laktat salınımını 

arttırır. Kortizol ayrıca lipolizi stimüle eder ve glukozun yağ dokusu tarafından alımını engeller. Sonuç 

olarak enerjiiçin uygun ve kullanışlıkaynak oluşturur ve hepatik glukoneogeneze substrat sağlar (laktat, 

amino asitler, serbest yağ asitleri, TG, gliserol).  

Kortizol yetmezliği olan hastalarda, klinik tablodaki bulantı, kusma, ateş, güçsüzlük gibi 

semptomlara ek olarak hipoglisemi, hiponatremi ve hiperkalemi gibi objektif bulgular oluşur, hastanın 

genel durum bozukluğu sıvı resüsitasyonuna cevap vermeme eğilimindedir. Ancak hiponatremi ve 

hiperkalemi genellikle mineralokortikoid yetmezlik nedeniyle gerçekleşse de kortizol aktivitesinin kaybı 

da elektrolit dengesizliğine neden olur. Daha çok yaşlı hastalarda ve özellikle steroid tedavisi alan 

hastalarda görülme şansı daha fazladır.  

Glukokortikoid yüksekliği lenfopeni, monositopeni, eozinopeni ve nötrofiliye neden olur. 

İmmunolojik değişiklikler timik involüsyon, NK ve sitotoksik T hücrelerindeki fonksiyonel azalmaya bağlı 

hücresel immun cevapta yavaşlamadır. Ancak nötrofil ve makrofajların fagositoz fonksiyonlarında 

azalma yapmaz.  
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Glukokortikoidler; immünositlerin proinflamatuar sitokin sentezini ve sekresyonunu inhibe 

eder, IL-10 sentezini artırır. Bu etki; glukokortikoidlerin travmaya cevapta önemlinegatif baskılayıcı 

regülasyonudur.  

 

Makrofaj İnhibitör Faktör (MİF):  

Glukokortikoid antagonisti olup önhipofizde üretilir. Salınınca sistemik etkiyle 

glukokortikoidlerin immünsüpresif etkilerini antagonize eder. Lokalolarakinflamatuar bölgedeki T 

lenfositlerinde de üretilir.  

 

Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) ve Tirotropin (TSH):  

TRH, TSH’ın önhipofizdeki sentez, depolanma ve salınımının temel uyaranıdır. TSH da tiroid 

bezinden T4 üretimini stimüle eder. Tiroid hormonları, glukozun hücre içine taşınmasını ve 

oksidasyonunu uyarır.   

Travma sonrası T3 seviyeleri düşer ve TSH’ta kompansatuar yükselme olmaz.  

Major travma sonrası serbest T3 ve TSH düzeyleri azalır ve periferde T4’ün T3’e dönüşümü 

bozulur. Bu bozulma; kortizolün inhibitör etkisi ve T4’ün inaktif form olan rT3’e dönüşümünün artmasıyla 

açıklanmaktadır. Proinflamatuar sitokinler de bu etkiye neden olabilir. Yüksek rT3, düşük total T4 ve 

T3 seviyeleri akut travmanın karakteristiği olup ‘’ötiroid hasta sendromu ‘’ veya ‘’non-tiroidal 

hastalık’’ diye adlandırılır. Total T4 düzeyleri travma sonrası düşerken, serbest T4 konsantrasyonu aynı 

kalır. Ciddi travması olan ve kritik hastalarda serbest T4 konsantrasyonunun düşmesi yüksek 

mortalite göstergelerindendir.  

Hipertiroidi veya tiroid hormon tedavisiyle oksijen tüketimi hızlanır. Deneysel olarak cerrahi veya 

kimyasalyolla tiroid hormonunun düşürülmesinin hücreselve hümoralimmunitede azalmaya yol açtığı 

gösterilmiştir. Monosit, NK ve aktive B lenfositler TSH reseptörü taşır. İn vitro TSH’a maruz kalan B 

lenfositlerin immünoglobulin sekresyonunda hafif bir artma olmaktadır.  

Büyüme Hormonu (GH):  

Hipotalamik büyüme hormonu salgılatıcı hormon (GHRH) hipotalamo-hipofizer portal 

sirkülasyonla önhipofize ulaşarak GH sekresyonunu özellikle de uyku süresince stimüle etmektedir. 

Otonom stimulasyon, tiroksin, AVP, ACTH, α-MSH, glukagon ve seks hormonları da GH hormon 

salınımını etkiler.  

GH sekresyonunu arttıran uyaranlar:  

• Fiziksel egzersiz  

• Uyku  

• Stres  

• Hipovolemi  

• Hipoglisemi  

• Düşük yağ asidi  

• Yüksek aminoasit düzeyleri.  
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• T4  

• Seks hormonları  

GH salınımını azaltan uyaranlar:  

• Hiperglisemi  

• Somatostatin  

• Hipertrigliseridemi  

• ß-adrenerjik stimülasyon  

• Kortizol  

Streste GH’un rolü protein sentezinin ve yağ asidi mobilizasyonunun arttırılmasıdır. 

Karaciğerdeki hepatik ketogenez GH tarafından indüklenir. Glukoz seviyesini yükseltmek üzere insülin 

salınımını ve glukoz oksidasyonunu azaltır.  

Travma sonrası GH’nın protein sentezleme etkisi kısmen insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-I, 

eski adıyla somatomedin C) yoluyla olur. Bu hormon amino asit alımını ve hücresel proliferasyonu arttırır 

ve proteolizisi KC ve iskelet kasında engeller. IL-Iα, TNF-α ve IL-6’nın IGF-I’in etkilerini inhibe ettikleri 

gösterilmiştir. Karaciğer en önemli IGF-I kaynağıdır.  

Major cerrahi, anestezi ve travma sonrası sirkülasyonda GH artışı meydana gelir. Protein 

sentezinde düşme ve negatif nitrojen balansı ise IGF-I seviyelerinin düşmesine bağlıdır.  

GH ile tedavi pediatrik yanık hastalarında klinik gidişi iyi yönde etkiler.  

Travmalı yetişkin hastalarında kullanımının yararıiseispatlanamamıştır. IGF-I cerrahi sonrası 

katabolik etkiyi azaltır. GH ve IGF-I’in immunostimülatör ve dokuda proliferasyonu arttırma etkileri 

vardır.  

 

Somatostatin:  

Gastrik antrum hücreleri ve pankreatik D hücreleri gibi çeşitli hücrelerce salınır. GH, TSH, renin, 

insülin ve glukagonun inhibitörüdür. Travmaya cevaptaki rolü net bilinmemektedir.  

Gonadotropin ve Seks Hormonları:   

Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) veya diğer adıyla LHRH, hipotalamustan salınıp ön 

hipofizden FSH ve LH salınımını uyarır. Bu hormonların uyarımı CRH, progesteron, östrojen, androjen 

ve prolaktin tarafından bloke edilebilir.   

LH ve FSH ciddihastalık, stres, major cerrahi, travma sonrasıazalırlar. LH ve FSH’ın azalması 

sonucu olarak östrojen ve androjen sekresyonu azalır. Bu CRH’nın LH ve FSH üzerindeki inhibitör 

aktivitesine bağlı olup travma-cerrahi stres sonrası bildirilen libido azalması ve menstrüel 

düzensizliğinin nedeni olarak kabul edilmektedir.  

Yüksek östrojen seviyeleri ile seyreden hastalarda komplikasyon olarak enfeksiyona 

predispozisyon yer alır.   

Androjenin de immunsupresif etkisi olup kastrasyon sonrası immun fonksiyonlarda eksojen 

androjen ile geriye dönebilen bir artma gözlenir.  
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Prolaktin:  

Hipotalamustan salınan GnRH ve dopamin ön hipofizden prolaktin salınımı üzerinde baskılayıcı 

etki gösterir. Travma sonrası prolaktin seviyelerinde yükselme görülürken çocuklarda azaldığı 

kaydedilmiştir.  

Kadınlarda majör cerrahi ve travma sonrası amenorenin sebebi hiperprolaktinemidir. 

Prolaktin de GH gibi immunostimulatördür.  

Deneysel çalışmalarla prolaktin inhibisyonununda enfeksiyona yatkınlık, lenfosit 

proliferasyonunda düşme, IL-2 ve INF-α üretiminde azalma ve makrofaj fonksiyonlarında düşme olduğu 

gösterilmiştir.  

Endojen Opioidler:  

Artmış opioid seviyeleri; major operasyon veya yaralı hastalarda görülür. ß-endorfinin ağrı 

algılanmasında azalma gibi bir rolü vardır. Ayrıca serotonin aracılıklı yolla hipotansiyona yol açabilirler. 

Tersi olarak enkefalinler hipertansiyonu indüklerler.  

Opioid reseptörlerinin uyarılması GİS’te peristaltizmi azaltırken, sıvı sekresyonunu inhibe eder.  

ß-endorfin ve morfin, hiperglisemiye neden olur ve hem insülin, hem de glukagon salınımını 

arttırırlar. Sürrenal medulladaki reseptörleri aracılığı ile de katekolamin salınımının düzenlenmesinde 

etki ederler.  

Endorfinler; immün sistemi, NK hücrelerinin sitotoksisitesini, T lenfosit blastogenezini ve IL-I 

aktivitesini arttırırlar. Makrofaj-monosit ve lenfosit diferasyon ve proliferasyonunu inhibe ederler.  

 

Arjinin Vazopressin (AVP) :  

Antidiüretik hormon (ADH) da denen vazopressin; ön hipotalamusta sentezlenip arka hipofize 

transfer edilir. Normal şartlarda ADH için majör uyarı; hipotalamusun sodyuma duyarlı reseptörleri 

tarafından algılanan yükselmiş plazma ozmolaritesidir. ADH için ayrıca KC veya portal 

sirkülasyonda ekstra-serebral ozmo reseptörler olduğuna dair deliller vardır.  

ADH salınımını artıran uyaranlar:  

. • ß-adrenerjik agonistler  

. • Anjiotensin-II stimülasyonu  

• Opioidler  

• Anestezik ajanlar  

• Ağrı  

• Artmış glukoz seviyeleri  

Sol atriumdaki gerim reseptörleri, baroreseptörler ve kemoreseptörler dolaşımdaki efektif  volümün %10 

veya üzerindeki azalmasına duyarlıdır ve AVP salınımına neden olur. α-adrenerjik agonistler, ANP 

(atrial natriüretik peptid) ADH salınımını inhibe eder.  

AVP böbrekte distal tübül ve toplayıcı kanallarda serbest su reabsorbsiyonuna neden 

olur. Periferde splanknik yatakta vazokonstrüksiyon yapar.  
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Travmada bu sebeple meydana gelen splanknik sirkülasyondaki azalmayla iskemi/reperfüzyon, 

barsak bariyerinin bozulmasının başlıca etkenidir.  

AVP molar bazda glukagondan daha güçlü olarak hepatik glukoneogenez ve glikojenolizi 

indükler. AVP travma, açık kalp ameliyatı ve öteki major cerrahilerde artar. Bu artış yaralanma sonrası 

bir hafta boyunca sürer.  

Uygunsuz ADH sekresyonu sendromu (SIADH)’nda ADH fazla salınır ve idrar çıkışının 

düşmesine neden olur ve üre konsantrasyonu artar. Dilüsyonel hiponatremi meydana gelir. Tanı için 

hastanın övolemik olması gerekir. Normovolemik bir hastada plazma osmolaritesi 275mosm/kg 

altında ve idrar osmolaritesi ve idrar sodyumunun yüksek olması SIADH için tanı koydurucudur. 

SIADH genellikle kafa travması ve yanık hastalarında görülür.  

ADH yokluğunda dilüe idrar artışı ile karakterize santral diabetes insipitus (Dİ) gelişir. Genellikle 

komadaki hastalarda oluşur. Tedavi edilmeyen Dİ hastalarında poliüri, hipernatremi ve hipovolemik şok 

gelişebilir.Tedavide su ve vazopressin verilir.  

Oksitosin:  

Oksitosin de AVP gibi arka hipofizden salınır. Yapısal olarak benzerler ancak oksitosinin 

travmaya cevaptaki rolü bilinmemektedir.  

OTONOM SİSTEM HORMONLARI 

Katekolaminler:  

Katekolaminlerin stres ve cerrahiye cevapta önemli fizyolojik etkileri vardır. Ciddi cerrahi sonrası 

görülen hipermetabolik durum adrenerjik sistem aktivasyonuna bağlıdır. Major katekolamin olan 

epinefrin ve norepinefrin travma sonrası plazmada çok hızlı yükselir. Her iki katekolaminin travma 

sonrası paternleri birbirine paraleldir. Plazmadaki norepinefrinin çoğu sempatik aktivite süresince 

sinaptik uçtan kaynaklanır. Epinefrinin tamamı ise adrenal medulladaki kromaffin hücrelerin 

sekresyonundan kaynaklanır.    

Katekolaminler; çeşitli hücre popülasyonlarını metabolik, hormonal ve hemodinamik olarak 

etkiler.  

Epinefrin karaciğerde glikojenoliz, glukoneogenez, lipoliz ve ketogenezi aktive eder. Bunun da 

nedeni insülini düşürüp glukagonun yükselmesini sağlamasıdır. Epinefrin, adipoz dokuda lipolizi uyarır 

ve iskelet kasının insülin aracılıklı glukoz alımını inhibe eder. Sonuçta strese bağlı hiperglisemi meydana 

gelir.   

Katekolaminler; tiroid-paratiroid homonları ve renini indüklerken, aldosteron sekresyonunu 

inhibe eder. İmmün sistem üzerinde farkedilebilir etkileri vardır. Örneğin lökositler üzerinde ß-reseptör 

sayısını arttırır ve bu şekilde intrasellüler cAMP artışına neden olurlar. Bu da immün cevabın 

azalmasına neden olur.   

Kortizole benzer şekilde demarjinasyonu engelleyerek nötrofili yaparlar ve ayrıca lenfositoza 

neden olabilirler.   
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Aldosteron:  

Adrenal bezin zona glomerulozasında sentez edilip salınır. Anjiotensin-II, hiperkalemi ve 

aldosteron stimulating faktör (ASF; önhipofizden salınır) aldosteron salınımını uyarırlar. Ancak travmalı 

hastada en potent uyarı ACTH tarafından yapılır.  

Aldosteronun majör fonksiyonu sodyumu koruyup, potasyum ve hidrojen eliminasyonunu 

sağlayarak intravasküler volümü korumaktır. Major etkisi böbrekte olmakla beraber barsak, tükrük 

bezleri, ter bezleri, vasküler endotel ve beyinde de etki gösterir.  

Aldosteron eksikliği olan hastalarda hipotansiyon, hiperkalemi meydana gelir. Aldosteron 

fazlalığında ise ödem, hipertansiyon, hipokalemi ve metabolik alkaloz gelişir.  

ACTH normal seviyesine döndükten sonra aldosteron salınımı anjiotensin-II tarafından sağlanır. 

Aldosteron salınımı sirkadyan ritimle kortizol tarafından etkilenir. Bu ritmin travmalı hastada kaybolduğu 

düşünülür..  

 

Renin-Anjiyotensin:  

Renin; jukstaglomerular apparatta sentez ve depo edilir. Bu afferent nörojenik reseptör, 

jukstraglomerular hücre ve makula densayı içerir. ACTH, AVP; glukagon, PG, K, Mg ve Ca renin 

aktivasyonu ve salınımına neden olur.  

 

Jukstaglomerular hücreler; kan basıncı düşüklüğüne renin sekresyonuyla cevap veren 

baroreseptörlerdir.  

KC’de sentezlenen anjiyotensinojen böbreklerde renin katalizörlüğünde anjiotensin-I’e 

dönüştürülür. Anjiotensin-I de akciğerde anjiotensin konverting enzim tarafından anjiotensin-II’ye çevrilir.  

Anjiotensin-II potent vazokonstrüktördür ve aldosteron ve vazopressin sentezine neden olur. 

Kalp hızını ve myokard kontraksiyonunu arttırır. Adrenal medulladan epinefrin salınımına neden olur. 

CRH salınımını arttırır ve sempatik sistemi aktive eder. Renin-anjiotensin sistemi travmaya cevap olarak 

volüm dengesini  sağlamak için aktive olur.  

 

İnsülin:  

Normal metabolizmada glukoz, insülin için majör uyarandır. Diğer uyaranlar aminoasitler, 

serbest yağ asitleri, keton cisimleridir. Epinefrin ve sempatik stimülasyoninsülin salınımınıinhibe eder. 

Salınımı azaltan diğer faktörler; somatostatin, GİS hormonları, ß-endorfin ve IL-1’dir.  

Periferde kortizol, östrojen ve progesteron glukoz uptakini azaltır. Travma sonrasında insülin 

üretimi ve fonksiyon bozukluğunun net sonucu strese bağlı gelişen hiperglisemidir.  

İnsülin genel anabolik etki gösterir; hepatik glukogenezi, hücre içine glukoz girişini kolaylaştırır. 

Yağ dokusunda lipogenez ve protein sentezi yapar.  
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Travmalı hastada insülin salınımı bifaziktir;  

Erken faz; travmadan birkaç saat sonra görülür ve insülin salınımının relatif süpresyonunu gösterir 

(katekolamin ve sempatik stimülasyonun etkisini yansıtır).  

Geç faz; inatçı hiperglisemiyle seyreden normal veya aşırı insülin yapımına dönüşle karakterizedir. 

Bu fazda periferde insüline direnç mevcuttur.  

İnsülin/glukoz oranı sağkalım ve mortalite hakkında fikir verir.   

Glukagon:  

Pankreatik α-hücrelerinden salınır. İnsülin gibi glukagon salınımı da substrat, otonomik nöral 

uyarı ve diğer hormonlarla olmaktadır.  

Glukagon daha çok katabolik rol oynamaktadır. Egzersiz ve plazma glukoz konsantrasyonu, 

glukagon için primer uyarandır. Hepatik glikojenolizi ve glukoneogenezisi uyarır. İnsüline karşın, 

glukagon ketogenezisi ve yağ dokusunda lipolizi kolaylaştırır. Travma sonrası glukagon salınımı 

başlangıçta azalır, ancak 12 saat sonra normale döner. 24. saatte glukagon seviyesi normalin çok 

üzerindedir ve 3 gün boyunca yüksek kalabilir.  

 
Akut Faz Proteinleri:  

Sentezleri özellikle IL-6 tarafından uyarılır. Yaralanmanın göstergesi olarak kullanılabilirler. 

Klinik uygulamada en sık CRP kullanılır. Güvenilirliği eritrosit sedimentasyon hızına göre çok daha 

yüksektir.  

SIVI TEDAVİSİ  

Sıvı replasmanı aslında kombine sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesini içerir. Hastanın idame 

sıvısı ve elektrolitleri dışında replasmanı etkileyebilecek diğer vücut sıvısı kayıplarının da iyi bilinmesi 

gerekir. Cerrahide özellikle gastrointestinal sıvı kayıpları ve böbrek fonksiyon bozuklukları dikkatli 

yaklaşım gerektirir.  

  

 GASTROiNTESTiNAL SIVILARIN ELEKTROLiT iÇERiKLERi   

Salgı  Volüm (ml/gün)  Na (mEq/L)  K (mEq/L)  Cl (mEq/L)  HCO3-(mEq/L)  

Tükrük  1500 (500-2000)  10 (2-10)  26 (20-30)  10 (8-18)  30  

Mide  1500 (100-4000)  60 (9-116)  10 (0-32)  130 (8-154)  - 

Duodenum  100-2000  140  5  80  - 

İleum  3000 (100-9000)  140 (80-150)  5 (2-8)  104 (43-137)  30  

Kolon  - 60  30  40  - 

Pankreas  100-800  140  5 (3-7)  75 54-95)  115  

Safra  50-800  145  5 (3-12)  100 (89-180)  34  
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Sıvı tedavisi planlanırken hücredışı sıvı kayıpları öncelikle dengeli elektrolit çözeltileri ile 

yapılmalıdır. Oksijenizasyonu bozacak derecede ciddi kan kayıpları öncelikle kan verilerek tedavi 

edilmelidir. Tedavi sıvılarının belirlenmesinde kaybın tipide önemlidir, gastrointestinal kayıplarda organa 

göre dikkatli monitörizasyon ve replasman gereklidir.  

Ameliyat sırasında ekstra kayıplar olmadığı sürece ortalama sıvı replasman miktarı 0.5 L/saat 

civarında tutulmalıdır, dengeli kristalloid çözeltileri yeterlidir. Dengeli kristalloid çözelti olarak öncelikle 

laktatlı Ringer veya serum fizyolojik tercih edilir. Laktatlı Ringer çözeltisinin enflamatuar cevabı fazla 

uyardığına dair veriler mevcuttur. Karaciğer rezervi düşük olan hastalar ve şiddetli asidozu olan 

hastalarda laktatlı Ringer çözeltisi kullanımı asidozu şiddetlendireceği için uygun değildir.  

Sıvı replasmanı yaparken kardiyopulmoner hemodinamik parametreler ve renalfonksiyonlar, 

asit-baz dengesi çok iyi takip edilmelidir.  

  Cerrahi hastalarda sıvı elektrolit bozuklukları dışında böbrek yetmezliği de sık görülebilen bir 

durumdur. Tanı genelde uzun süreli oligüri ve dolaşım stabilize edildikten sonra üreminin 

biyokimyasalolarak gösterilmesiile konulur. Akut böbrek yetmezliğinin en sık nedenihipovolemiye bağlı 

prerenal azotemidir.  

Etyolojiye bağlı olarak prerenal, intrarenal veya postrenal olabilir. Postoperatif dönemde akut böbrek 

yetmezliği gelişimine katkıda bulunan faktörler travma, sepsis, kardiyopulmoner by-pass, renal 

transplantasyon, ürolojik cerrahi, vasküler hastalık, önceden böbrek hastalığı varlığı, ilaçlar ve radyolojik 

kontrast maddeleridir. Tanısının hızlı şekilde konup uygun tedavinin planlanması çok önemlidir.  

 

CERRAHiDE SIK KULLANILAN REPLASMAN SIVILARININ iÇERiKLERi  

Solüsyon  Katyonlar (mEq/L)  Anyonlar (mEq/L)  

 Na  K  Ca  Mg  Cl  HCO3 mOsm  

Hücredışı sıvı  142  4  5  3  103  27  280-310  

Laktatlı Ringer  130  4  3  - 109  28 *  273  

% 0.9 NaCl  154  - - - 154  - 308  

% 3 NaCl  513  - - - 513  - 1026  

% 5 Dekstroz  - - - - - - 253  

% 5 Dekstroz içinde % 0.45 

NaCl  

77  
- - - 

77  
- 

407  

* Laktat olarak (karaciğerde bikarbonata dönüştürülür)  
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KONTAMİNASYON VE İNFEKSİYON RİSKİ AÇISINDAN CERRAHİ 

YARALARIN SINIFLANDIRILMASI 

1. Temiz Yaralar:  

Beklenen infeksiyon oranı en fazla % 1-3. (tiroidiktomi, fıtık ameliyatı, kalça protezi, kalp ve damar 

cerrahisi vb).  

• Dezenfektanla uygun şekilde hazırlanmış deriye yapılan insizyonlardır  

• Elektif şartlarda, primer kapatılmış ve drene edilmemiş kesilerdir.  

• Asepsi kuralları bozulmamıştır,  

• GIS, GÜS veya solunum yollarına kesinlikle girilmez.  

• İnflamasyon yoktur, travmatik değildir.  

2. Temiz Kontamine Yaralar:  

Beklenen infeksiyon oranı en fazla % 3-4.  

• GIS, GÜS veya solunum yollarının kontrollü olarak, kontaminasyon minimum olacak şekilde 

açıldığı durumlardır.  

• Appendektomi  

• Orofarenkse, vajene girilmesi  

• İnfekte olmayan temiz idrar varlığında GÜS’e girilmesi (nefrektomi vb)  

• İnfekte olmayan temiz safra varlığında safra yollarına girilmesi (kolesistektomi)  

• Cerrahi teknikte minör bozulma  

• Mekanik drenaj olabilir.  

3. Kontamine Yaralar:  

Yaranın majör kontaminasyonu söz konusudur. Beklenen infeksiyon oranı en fazla % 5-10.  

• Açık, taze travmatik yaralar.  

• Gastrointestinal sistem içeriğinin operatif alana veya yaraya akması.  

• Enfekte idrar varlığında GÜS’e, enfekte safra varlığında safra yollarına girilmesi.  

• Cerrahi teknikte majör bozulma  

• Pürülan olmayan inflamasyon olan insizyonlar.  

 

4. Enfekte ve Kirli Yaralar:  

Deride yara oluşmadan önce yerleşik infeksiyon vardır. Beklenen infeksiyon oranı % 40-50 veya 

daha yüksektir.  

• Operasyon sırasında akut pürülan bakteriyel inflamasyon mevcut.  

• Ölü doku, yabancı cisim ya da fekal kontaminasyon içeren veya tedavisi gecikmiş travmatik yara.  

• Organ perforasyonu mevcut.  
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Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullanımı:  

Kontrollü klinik çalışmalarında belirliameliyatlardan sonra gelişeninfeksiyonlarıninsidansının 

profilaktik antibiyotik kullanımı ile önemli boyutlarda azaltılabildiği gösterilmiştir. Morbidite, hastanade 

kalış süresi ve muhtemelen sepsise ikincil mortalite de bu sayede azalmaktadır.  

Yara infeksiyonu riskini belirleyen en önemli faktör kontaminasyonun boyutlarıdır. 

Kontaminasyon ekzojen ya da endojen olabilir. Cerrahi infeksiyonlarda endojen kaynak daha önemli 

olup GIS en önemli odaktır.  

İnfeksiyonların önlenmesi için, antibiyotikler dışında ameliyathane ortamında uygun 

havalandırma ve sterilizasyon tekniklerinin kullanılması, el yıkama ve antisepsiye özen gösterilmesi, 

kolonizasyonu azaltmak için hastaların hastanede yatış süresinin kısa tutulması, hastaların insizyon 

öncesi deri hazırlığının hemen ameliyat öncesi ameliyathanede yapılması önemli yaklaşımlardır.   

 

Profilaksi:  

Kontaminasyon sürecinde kolonizasyon olmadan önce bakterinin elimine edilmesi veya 

kolonizasyon meydana gelmişse infeksiyon gelişmeden önce antibiyotiklerin kullanılmasıdır.  

Profilaktik antibiyotik uygulaması ameliyattan hemen önce başlanmalıdır. Daha erken başlanması 

gereksiz, ameliyattan 3-4 saat sonra verilmesi ise yetersizdir.  

Profilakside amaç öncelikle temiz kontamine ameliyatlarda infeksiyonun önlenmesidir. Tüm 

temiz kontamine ve kontamine ameliyatlar ile protez kullanılan temiz ameliyatlarda profilaksi 

yapılmalıdır.  

Antibiyotiklerin profilaksi amacı ile kullanımında prensipler:  

Potansiyel infeksiyon ajanları tanımlanabilmeli ve bu ajanlara etkili antibiyotikler profilakside 

kullanılmalıdır. Girişim yapılacak organın florası ve uygulanacak ameliyata göre en sık patojen 

organizmanın tahminine göre profilaksi uygulanmalıdır.  

Kullanılacak ilacın toksisitesi ve yan etkisi az olmalıdır. Antibiyotik profilaksisinin yararları 

tehlikelerinden fazla olmalı ve ve ilaç ucuz olmalıdır.  

Antibiyotik tek ve tam terapötik dozda, intravenöz olarak ameliyattan (İnsizyon yapılmadan) 30-

60 dak. önce verilmelidir.  

4 saati geçen veya antibiyotiğin yarılanma ömrünün 2 katından uzun süren ameliyatlarda ikinci 

doz antibiyotik verilmelidir.  

Antibiyotikler kısa süreli ve primer olarak perioperatif kullanılmalıdır. Ameliyattan önce verilen 

tek doz genellikle yeterlidir. Postoperatif ilk 24 saat içinde 2 veya 3 doz daha antibiyotik yapılabilir, 24 

saatten daha sonra vermenin gereği yoktur.  

İnfeksiyon sık olduğunda ve infeksiyonun sonuçları kötü olacaksa profilaktik antibiyotik kullanımı 

uygundur.  
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Ameliyat tipi    Olası patojen  Antibiyotik tercihi  

  TEMİZ   

Kardiyak  

(Prostetik kapak, by-

pass, açık kalp 

cerrahisi, pacemaker)  

 
S. epidermidis, S. aureus, gram 

(-) enterik basiller  
Sefazolin, vankomisin*  

Kardiyak 

olmayan torasik  

  S. aureus, S. epidermidis, 

streptokoklar, gram (-) enterik 

basiller  

Sefazolin, sefuroksim veya 

vankomisin*  

Vasküler  

(aorta cerrahisi, 

vasküler protez, kasık 

insizyonu) İskemi 

nedeniyle alt ekstremite 

ampütasyonu  

 S. epidermidis, S. aureus, gram 

(-) enterik basiller S. aureus, S. 

epidermidis, gram (-) enterik 

basiller, klostridyumlar  

Sefazolin, vankomisin* 

Sefazolin, vankomisin*  

Beyin cerrahisi  Kraniyotomi   S. aureus, S. epidermidis  Sefazolin veya vankomisin*  

Ortopedik  
Eklem protezleri, kırıklar 

için fiksatörler  

 
S. aureus, S. epidermidis  Sefazolin veya vankomisin*  

  TEMİZ KONTAMİNE   

Baş-Boyun  

Oral kavite ve farinkse 

girilmesi, farenjektomi, 

larenjektomi  

 
S. aureus, streptokoklar, oral 

anaeroblar  
Sefazolin veya klindamisin  

Abdominal  Gastroduodenal  
 Gram (-)enterik basiller, gram 

(+) koklar  

Yüksek risk varsa sefazolin, 

sefoksitin  

 
Safra yolları  

 Gram (-)enterik basiller, 

enterokoklar, klostridyumlar  
Yüksek risk varsa sefazolin  

 

Kolorektal  

 
Gram (-)enterik basiller, 

anaeroblar  

Oral: Neomisin ve eritromisin 

Parenteral: Tikarsilin-

klavulonat, Sefoksitin  

 
Appendektomi  

 Gram (-)enterik basiller, 

anaeroblar  
Sefoksitin  

 İntestinal obstrüksiyon    Ampisilin-Sulbaktam  

  KİRLİ   

 Organ perforasyonu   Gram (-)enterik basiller,  Sefoksitin veya klindamisin 

   enterokoklar, anaeroblar  gentamisin  

 Travmatik yara   S. aureus, Grup A Strep,   

   klostridyumlar   

 Hayvan ısırıkları   Pastorella multosida  Amoksisilin/klavulonik asit  

     

 

Baş-Boyun Ameliyatlarında Profilaksinin Yeri:  

Tiroidektomi, paratiroidektomi, tükrük bezi ameliyatları ya da radikal boyun diseksiyonunda 

infeksiyon riski % 2’nin altında olduğundan antibiyotik profilaksisine gerek yoktur.  
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Oral ve farinks mukozasının açıldığı durumlarda ve onkolojik ameliyatlarda infeksiyon riski % 

28-78 arasında olduğu için bu tür hastalarda profilaksi yapılmalıdır. En sık önerilen antibiyotik 

“sefazolin”dir.  

Santral sinir sitemi için yapılan kraniyotomiler temiz cerrahi yaralara örnek olmasına rağmen 

saçlı derideki stafilokokkal kolonizasyon nedeni ile sefazolin profilaksisi uygulanır.  

 

Toraks Kalp ve Damar Cerrahisinde Profilaksinin Yeri:  

Kalp ameliyatlarında en sık patojen ajan staph epidermidis, staph aureus, difteroidler ve enterik 

gr (-) basillerdir. Profilaksi uygulanır ve en sık sefazolin tercih edilir. Allerji varsa vankomisin kullanılabilir.  

Damar cerrahisinde, vasküler protez uygulanıyorsa, iskemi nedeni ile alt ekstremite 

amputasyonu uygulanıyorsa profilaksi yapılmalıdır. Sefazolin kullanılır. Dirençli stafilokok ya da allerjik 

durum varsa vankomisin kullanılabilir.  

Akciğer cerrahisi yapılacak hastalarda infeksiyon riskini artıran faktörler:  

• 65 yaş üstü  

• Obes hastalar  

• Kronik bronşit ve bronşektazi varlığı  

• Solunum fonksiyon bozukluğu  

• Amfizem  

• Sigara alışkanlığı  

 

Ösofagus Cerrahisinde Profilaksinin Yeri:  

Ösofagus mukozasının açıldığı durumlarda infeksiyon, mediastinit ve sepsis oranı 

yükseldiğinden profilaksi yapılmalıdır. Sefozolin primer olarak tercih edilmelidir.  

Gastroduodenal Cerrahide Profilaksinin Yeri:  

Normal mide asiditesi patojen bakterilerin kolonizasyonuna izin vermez. Mide asiditesinin 

baskılandığı durumlarda midede bakteriyel kolonizasyon gelişebilir ve bu tip durumlarda cerrahi sonrası 

infeksiyon riski belirgin şekilde artar (% 25).  

Gastroduodenal cerrahide profilaksi gerektiren durumlar:  

• Üst GİS kanaması  

• Mide asiditesinin azalması (Gastrik ülser, aklorhidri, mide kanseri, antasid veya H2 reseptör 

blokörü kullanımı)  

• Pilor obstrüksiyonu  

• Morbid obesite için yapılan gastrik by-pass ameliyatları  

 

Safra Yolları Cerrahisinde Profilaksinin Yeri:  

Safra yolları cerrahisinde infeksiyon riski doğrudan safrada bakteri bulunmasına ve safra stazına 

bağlıdır. Safra stazı bulunan hastalarda postoperatif yara infeksiyon riski ciddi şekilde artmaktadır.  
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Safra kesesi ve safra yolları cerrahisinde profilaksi gerektiren durumlar:  

• 70 yaş üzerindeki hastalar  

• Akut kolesistit olması ya da son 2 ay içinde akut kolesistit atağı geçirilmiş olması  

• Koledokolitiazis olması  

• Tıkanma sarılığının olması  

• Ikincil safra yolu girişimi olması  

• Acil cerrahi girişimler  

• Diyabet ve obesite durumlarında profilaksi yapılmalıdır.  

 

İnce Barsak Operasyonları ve Appendektomide Profilaksi:  

Appenolektomi sonrasıyarainfeksiyonu insidansı% 5’den fazla olduğundan profilaksimutlaka 

yapılmalıdır. Etken en sık gr (-) basiller (özellikle E. coli) olduğundan sefoksitin tercih edilmelidir. Perfore 

olmayanlarda tek doz profilaksi yeterli iken perforasyon veya abse saptanması halinde antibiyotiğe 

tedavi dozunda devam edilmelidir.  

Proksimal ince barsak ameliyatlarında profilaksi endikasyonu yoktur. Distal ileum florası kolon 

florasına benzerlik gösterdiğinden profilaksi yapılmalıdır.  

 

Kolorektal Cerrahide Profilaksi:  

Ameliyat sonrası infeksiyon riski en yüksek olan girişimler olması nedeniyle profilaktik antibiyotik 

uygulamasının kesin endike olduğu ameliyatlardır. Antibiyotik profilaksisinin yanısıra mekanik barsak 

temizliği de yapılmalıdır. Anaeroblara etkili 2. kuşak sefalosporin (sefoksitin) veya 3. kuşak sefalosporin 

(sefaperazon + sulbaktam) ve/veya metranidazol kombinasyonu tercih edilir.  

 

Enfektif Endokordit Profilaksisisi:  

Bakteremiye yol açabilecek her tür cerrahi girişimde risk altındaki hastalara profilaksi 

uygulanması gerekir. Cerrahi girişimler, diş çekimleri ve endoskopiler risk oluşturan durumlardır.  

Profilaksi endikasyonu olan hastalar:  

Protez kapakçıklar, akut romatizmal ateş hikayesi ve romatizmal kapak hastalığı, mitral valv 

prolapsusu, konjenital kalp hastalıkları, ASD (ostium primum), VSD, ilaç bağımlıları, vasküler greft 

varlığı. Komplikasyonsuz ASD ve mitral regürjitasyona yol açmayan mitral valv prolapsusu varlığında 

profilaksiye gerek yoktur.  

Bakteremiriski düşük girişimlerde oral antibiyotiklerle profilaksi verilebilir. Ameliyattan 1 saat 

önce 3 gr ve 6 saat sonra 1,5 gr amoksisilin, allerji varsa eritromisin kullanılabilir. Riski yüksek GİS ya da 

üriner sistem cerrahisi yapılacaksa, prostetik kapak varsa Ameliyattan yarım saat önce ve 8 saat sonra 

Amoksisilin 2 gr, Gentamisin 1,5 mg/kg IV olarak verilir. Dirençli suşlar varlığında vankomisin tercih 

edilir.    
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DİYARE VE KONSTİPASYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR  

  GIS’de motilite bozukluğu oluştuğunda kullanılan ilaçlardır.  

ANTİDİYAREİK İLAÇLAR  

1. Opioidler 

Opyum tentürü (%1 morfin içerir) 

Difenoksilat (Meperidin türevi) 

Kodein (Analjezik, antitüsif etkiside var)  

Loperamid (Meperidin türevidir) 

Paregorik eliksirler 

2. Kitle oluşturan ilaçlar  

 Kaolin 

 Pektin 

Bizmut bileşikleri  

 

Opiyatlar kalın barsakta spazm yaparak peristaltik hareketleri inhibe ederek ve sıvı 

salgılanmasını inhibe ederek diyareyi düzeltirler.  

Difenoksilat meperidin türevidir. Bağımlılık etkisini engellemek için içine atropin katılır.  

LAKSATİF VE PURGATİF İLAÇLAR  

Laksatifler, feçesin yumuşamasına neden olarak konstipasyona engel olan ilaçlardır.  

Purgatifler (müshiller) ise feçesin sulu kalmasına neden olarak genellikle istem-dışı bir 

şekilde hızla atılmasına ve kalın barsağın boşalmasına yol açan ilaçlardır.  

Purgatifler düşük dozda laksatif olarak da kullanılabilirler.  

Etki mekanizmalarına ve şiddetine göre 5 grupta toplanır 

1. Yumuşatıcı laksatifler;  

 Lubrikanlar (Vazelin, gliserin, zeytin yağı, pamuk yağı)  

 Nemlendiriciler (Doküzat tuzları)  

2. Kitle oluşturanlar;  

 Metilselüloz 

 Sodyum karboksimetil selüloz 

 Psyllium tohumları  

 Agar  

 Kepek 

 Sterculia gomu ekstreleri 

 Basorin 

3. Osmotik laksatif pürgatifler;  

 Mg sülfat 

 Na fosfat 

 Mg sitrat 

Mg hidroksit 
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 Sorbitol 

 Mannitol 

 Laktitol monohidrat 

4. Stimülan laksatif pürgatifler;  

 Hint yağı  

 Bisakodil 

 Senozid A ve B, senokot, kasleara sagrada  

 Dantron 

 Senokot 

 Laktuloz 

 Fenolftalein 

 Jahap 

Bisakodil, Na/K ATPaz’ı inhibe ederek GIS epitelinde Na emilimini azaltarak purgatif etki 

yapar. Bisakodil proktitis yapabilir.  

Hint yağıda ince barsakta risinoleik aside dönüşerek Na/K ATPazı inhibe etmek süretiyle 

etki gösterir.  

Laktuloz, karaciğer komasında da kullanılır, disakkarittir. Peristaltik hareketleri artırır ve 

osmotik etki gösterir.  

EMETİKLER VE ANTİEMETİKLER  

Kusma (Emezis) başka GIS olmak üzere çeşitli yerlerden gelen uyarılarla oluşan bir refleks 

olayıdır.  

Genellikle başlangıçta bulantı olur.  

Kusma merkezi medulla oblangatada 4. ventrikül tabanındaki CTZ (chemoreceptör trigger 

zone)’dir.  

Kusma merkezi aynı zamanda vestibüler sistem, farenks ve GIS, beyin sapı ve kortikal 

yapılardan gelen uyarılardan etkilenir.  

 

EMETİKLER  

  Zehirlenme durumunda mideyi boşaltmak için kullanılır.  

Emetikler;  

 Apomorfin  

 İpeka şurubu 

 

Apomorfin 

Morfinden sentez edilir. Yapıca dopamine benzer.  

CTZ’daki dopamin 2 reseptörünü uyarır.  

5-10 dakika kusturur. Parenteral kullanılır.  

Naloksan emetik etkisini kısmen antagonize eder.  

En sık yan etkisi uyuşukluk ve sedasyondur. Yüksek dozda solunum depresyonu ve dolaşım 

yetmezliği.  
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İpeka  

Bir kez 20 ml oral verilir.  

20 dakika içinde kusturur.  

Kusturucu etkisi içerisinde emetin adı verilen alkaloidin mideyi tahriş edici etkisine 

bağlıdır.  

6 aylıktan yukarı çocuklarda kullanılır.  

Apomorfinin aksine çocuklarda erişkinlere göre daha az toksiktir.  

SSS depresyonu ve Kardiyotoksik etkileri vardır. (Yüksek dozlarda)  

ANTİEMETİKLER  

1. Antihistaminikler  

 Dimenhidinat 

 Difenhidramin 

 Prometazin 

 Sinarisin 

Meklizin (antiemetik etkisi en uzun süren) 

2. Benzamid türevleri ve benzerleri 

 Metoklopramid 

 Sisaprid 

3. 5-HT3 serotonin reseptör blokörleri; 

 Ondansetron  

 Granisetron 

 Tropisetron  

4. Nöroleptik ilaçlar 

 Domperidon 

 Droperidol  

 Proklorperazin klorpromazin 

 Flufenazin 

 Perfenazin 

 Haloperidol 

5. Kannabinoidler 

 Dronabinol 

 Nabilon 

6. Fenotiazinler 

 Proklorperazin 

7. Glukokortikoidler 

Deksametazon 

Metilprednizolon 

8. Benzodiazepinler 

Alprazolam  

Lorazepam 
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9. Skapolamin  

10. Trimetobenzamid 
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