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GASTROİNTESTİNAL S İSTEM 

PANKREAS 

 

PEARSON SYNDROME. 

Sporadic  mitochondrial DNA mutation affecting  

Makrositik anemi , trombositopeni  

Kemik iliğinde ring sideroblast-kemik iliği yetmezliği 

Pankreas yetmezliği-DM 

 

SHWACHMAN-DIAMOND SYNDROME 
Otozomal resesif kalıtım 

Pakreas yetmezliği-nötropeni, kemotaksi defekti 

Tekrar eden piyojenik enfeksiyonlar ölüm nedenidir. 

Trombositopeni ve anemi sıktır. MDS ve lösemiye dönüşüm görülebilir. 

7 kromozom etkilenir. 

 
 
PANKREAT İT 

Etyoloj İ :Akut pankreatitin en sık nedeni safra ta şlarına ba ğlı pankreatittir.   

Tanı :Akut pankreatit tanısı klinik bulgularla konu lur   

Klinik bulgular  

Ağrı : En sık rastlanan bulgu epigastrik a ğrıdır. Ağrı şiddetli ve süreklidir, sıklıkla sırta  

 vurur ve ku şak şeklinde olabilir . Ağrının şiddeti pankreatitin şiddeti ile orantılıdır.  

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 ekzokrin enzimlerden tanı için en yüksek  

özgüllük (spesifisite) lipaz için saptanmı ştır.  

Radyoloji  

BT: Akut pankreatit tanısını koyabilmek için öncelikli ve en güvenilir görüntüleme yöntemidir.  

 

AKUT PANKREAT İTTE HASTALIĞIN ŞİDDETİNİN BEL İRLENMESİ  

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

RANSON KR İTERLERİ 

İlk Başvuruda  

• 55 yaş üzeri 

• Beyaz küre > 16000/mm3 
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• 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 

Serum belirleyicileri  

Serum α2-makroglobulin düzeyi: Nekrotizan pankreatitte serum α2-makroglobulin dü şer (tripsin bağlar).  

CRP seviyesi: Nekrotizan pankreatitte ödematöz pank reatite 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 edi lmektedir .  

Tedavi : 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.  

ERCP: Bilier pankreatitli hastalarda koledokta ta ş varlığında uygulanır.  

Cerrahi Tedavi 

Medikal tedaviye cevapsızlık  

Komplikasyonların gelişmesi: Abse varsa eksternal drenaj  

Hemorajik pankreatit 

Nekroz : pankreasın %50 sinden 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.  

 

 

Pankreatik asit:   

Pankreas salgısının psödokist gibi sınırlanamayarak peritona serbest şekilde akması sonucu gelişir. Tanıda 

parasentez yardımcıdır. Tedavide drenaj yapılır.  
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Kabakulak enfeksiyonunun çocukluk ça ğında en sık  görülen komplikasyonu a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Epididimit             
B)  Pankreatit 
C) Menenjit     
D)  Sensorinöral işitme kaybı 
E)  Parotis bezi taşları 

KABAKULAK  

Vakaların %30-40’ında, enfeksiyon asemptomatik geçirilebilir. Enfeksiyondan sonra ömür boyu ba ğışıklık sa ğlanır.  
İnkubasyon periyodu, 14 -21 gündür.   
Kabakulak virusunun neden oldu ğu klinik enfeksiyonlar şunlardır;  

1) Tükrük Bezi Hastalı ğı 
  En sık parotis bezi tutulur. Şişlik nedeniyle kulak yukarı ve dışa doğru itilmiş ve mandibuler açı silinmiştir.  

2) Meningoensefalit  
  Kabakulağın en sık komplikasyonudur. Ensefalit semptomları çok az görülür. Başağrısı (genellikle hafif), ense sertliği, 

bulantı, kusma ve BOS’ta mononükleer pleositoza neden olur. Genellikle 3-10 günde tam iyileşme görülür.  

3) Pankreatit  
 Kabakulak virusuna bağlı pankreatitin en sık görülen semptomu, karın ağrısıdır.  

4) Orşit, ooforit  
 Orşit daha çok postpubertal erkeklerde görülür. Çocuklarda nadirdir. Enfekte testislerin 1/3’ünde atrofi görülmekle beraber, 

bilateral tutulum ve sterilite nadirdir.     

5) Diğerleri  
  Tiroidit, mastit (özellikle adölesan kızlarda), artrit ve presternal ödem (nadiren disfaji ve seste kalınlaşmaya neden olur) 

de görülebilir.  
  Kabakulak virus enfeksiyonlarının en önemli nörol ojik komplikasyonu, sinirsel sa ğırlıktır. Genellikle 

unilateraldir.  
(Cevap C)  

 

 

KRONİK PANKREAT İT 

Kronik alkolizm: En sık nedenidir.  

Patoloj İ :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 ba ğlı 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 a ğrının nedenleri:  Duktal hipertansiyon  

Laboratuvar ve Radyoloji  

Tanı için kullanılan testler 4 başlıkta toplanabilir.  
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1. Kanda pankreatik ürünlere bakılması  

Pankreatik polipeptid düzeyi:  

Kan tripsin 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  

Endoskopik USG:  Kronik pankreatit tanısında en duyarlı görüntüleme yöntemidir.  

 

Tedavi  

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

Seröz kistadenom: Organın tüm kısımlarında olabilir. Malignite şansı yoktur.  

Müsinöz kistadenom: Ekzokrin pankreasın en sık beni gn tümörüdür .Premalign lezyondur, kistadenokarsinoma 

dönü şme eğilimleri fazladır. Kadınlarda sık görülür,  

DUKTAL ADENOKARS İNOM  

Klinik :Ba şlangıç genelde sinsidir, kilo kaybı, hafif epigastr ik ağrı, bel ağrısı veya depresyon olabilir .Tümör en sık ba ş 

kısmına yerle şir (% 60-70  .Bel ağrısı genelde kötü prognozu gösterir . %20 kadar hastada ise ani gelişen DM ile tanı konur. 
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Sarılıklı hastada a ğrısız hidropik safra kesesi palpe edilmesidir.  Varlığında öncelikle pankreas başı kanserinden 

şüphelenilmelidir.  

Tıkanma sarılıklı hastaya yapılan USG de koledo ğun geni ş, safra kesesinin hidropik saptanması ve ta ş 

görülmemesi de yine pankreas ba şı kanserini dü şündürmelidir.  

Bazen hastalarda migratuvar tromboflebit belirgin bulgu olabilir (Troeussau Sendromu).  

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-ERCP -Endoskopik USG:  

 

 

Tedavi : cerrahidir.  

Küratif cerrahi: Pankreatikoduodenektomi (Whipple  ameliyatı), pilor koruyucu tipte olabilir.  

 

Pankreasın en sık görülen malign tümörü a şağıdakilerden hangisidir?  

A) Duktal adenokarsinoma 

B) Skuamöz hücreli karsinoma 

C) Adenoid kistik karsinoma 

D) Malign mikst tümör 

E) Küçük hücreli karsinoma 

(CEVAP A)  

 

PANKREASIN ADACIK HÜCREL İ TÜMÖRLERİ 

GLUKAGONOMA  

 Pankreas alfa-hücrelerinden kaynaklanır.  

 Prognozu en kötü olan pankreas endokrin hücreli tü mördür. 

Semptomlar 

 Gezici nekrotizan eritem ve ra ş  

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  

Açlık hipoglisemi atakları nedeniyle ba şvuran ve insülinomadan şüphenilen bir hastada kesin tanı koyabilmek için 
öncelikle a şağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Oral glukoz tolerans testi 
B) Uzamış açlık testi  
C) Açlık ve 2. saat tokluk plazma glukozu tayini 
D) Hemoglobin A1c düzeyi tayini 
E) “Mixed meal” testi 
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SAFRA TAŞLARI  

KOLESTEROL TAŞLARI   

PİGMENT TAŞLARI 

Tedavi : Çoğu asemptomatiktir . Diabetes mellitus gibi akut kolesistit riski olan hastalar dışında asemptomatik ta şların cerrahi 

tedavisi gereksizdir  

AKUT KOLES İSTİT:%90-95 safra taşlarının duktus sistikusu tıkaması nedeniyle olur . En sık etken E. colidir  

Klinik: Sağ üst kadranda olan  ve sırta yansıyan ağrı ,Yüksek ateş, lökositoz, bulantı, kusma ,Murphy bulgusu,Sa ğ üst 

kadran hassasiyeti  

Tanı: USG ile kesedeki ta şlar ve perikolesistik sıvı gösterilebilir  

   Sintigrafi sonrası safra kesesinin gösterilememesi  (En sensitif)  

Tedavi :  İV sıvı replasmanı + Anttibiyotik , Laparaskopik kolesistektomi 

Amfizematöz kolesistit: Vakaların %20-30’u diabetli; erkelerde  daha sıktır. Etken Clastridium perfiringens tir. Tedavisi: 

Antibiyotik + acil kolesistektomidir.  

KRONİK KOLES İSTİT 

Semptomlar 

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

Özellikle yemeklerden sonra sağ üst kadran, peri-umblikal a ğrı, 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 olu şur. 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 
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Tedavi : Cerrahi 

 

KOLEDOK TAŞLARI 

Safra kesesinden koledo ğa düşen taşlardır. Bazen kolesistektomi  sonrası koledokta taş oluşabilmektedir. Koledok 

taşları bilier kolik veya kolanjitle semptom verir. 

Bilier Kolik 

Tanım :Sağ üst kadranda kolik a ğrı,Bulantı, Kusma 

Tanı :Klinik 

Tedavi: Spozmolitik 

Kolanjit:Sa ğ üst kadranda kolik a ğrı , Ateş, titreme, sarılık görülür  

Labaratuar: Serum ALP ve transaminazlar yüksektir  

Komlikasyonlar:Kolanjit en sık komlikasyonu, hepati k absedir. 

Tedavi:Antibiyotik, Elektif cerrahidir  

Sarılık, 38 °C ate ş ve karın sa ğ üst kadran a ğrısı olan bir hastada öncelikle tercih edilmesi ger eken görüntüleme 
yöntemi a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Abdominal ultrasonografi  
B) Abdomen bilgisayarlı tomografi 
C) Karaciğer ve safra yollarının magnetik rezonansla görüntülenmesi 
D) Endoskopik retrograd kolanjiyografi 
E) Endoskopik ultrasonografi 
 
 

 

SAFRA YOLLARI DARLIKLARI 

Etiyoloji : En önemli nedeni cerrahi olarak koledo ğun yaralanmasıdır   

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 KOLANJ İT:Safra yollarınjn ilerleyici daralması. %70 hastada inflamatuar barsak hastalığı vardır. (UK) 

,kolanjiokarsinom riski artar  

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

Tanı:Biopsi, p-ANCA- ERCP  

Tedavi: Prednisolon, Azotioprin, MTX, Siklosporin -Transplantasyon ursodeoksikolik asit!!!!! 
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Safra tuzuna ba ğımlılık göstermedi ği için özellikle karaci ğer transplantasyonu sonrası tercih edilen ve    

      böbrek transplantasyonunda kurtarma tedavisi olarak da kullanılan kalsinörin inhibitörü ilaç  

      aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Takrolimus 

B) Siklosporin 

C) Siklofosfamid 

D) Mikofenolat 

E) Azatioprin 

(CEVAP A)  

 

SAFRA YOLLARININ K İSTİK MALFORMASYONU  

1. Koledok kistleri:  Sarılık - Kolanjit - Çok sayıda taşla dolu büyük kistlerdir 

Tanı: ERCP-MRCP 

Tedavi : Kist eksizyonu 

 

2. Caroli hastalı ğı : İntrahepatik safra yollarının saküler dilatasyonu  

 Sağ üst kadran ağrısı, kolanjit olabilir  

 Karaci ğer fibrozisi ve portal hipertansiyon geli şebilir  

Tedavi: Nakil 

 

KOLANJ İOKARS İNOM  

  Safra kesesi taşları ile ilgisi yoktur  

   Safra kanallarının en sık görülen malign tümörü ade no Ca’dır  

 Ülseratif kolit,toluen maruziyeti, Clonor şizis sinensis riski arttırır. 

  Klatskin tümörleri: Ana hepatik kanal bifürkasyosunda yerleşen tümörlerdir  

   Çoğu hastada a ğrılı veya a ğrısız sarılık, kilo kaybı, ka şıntı  

Tanı: 

   Serum ALP çok yüksektir  

 Direkt ve total bilirubin yüksek  

 CT veya MRCP tanıya götürür ama ERCP veya PTK tanıy ı kesinle ştirir  
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KARAC İĞER 

  

 

Karaci ğer tarafından sentezlenen a şağıdaki proteinlerden hangisinde akut faz cevabı olar ak artma gözlenmez? 

A) Alfa-1 antitripsin  
B) Seruloplazmin 
C) Fibrinojen  
D) Transferrin  
E) Ferritin 

 

 



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E                                       215 

KARAC İĞERİN İNFLAMATUAR HASTALIKLARI 

HEPATİT 

HEPATİT A (HAV) : Picorna virus (=enterovirus 72=HAV)dur. Zarfsız RNA virüsüdür.  

Fekal oral yolla bula şır. En sık kolestatik viral hepatit etkenidir.  

Pis sularda yetişen midyelerin pişirilmesinden yenmesiyle bulaşabilir .En sık epidemiye  yol açan hepatit virüsüdür. 

Çocuklarda ve gençlerde sonbaharda sıktır.  

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

HCC (hepatoselüler kanser) riski artmaz.  

Çocukta klinik hafiftir; erişkinde daha ciddi ve uzun seyreder. Relapsing hepatit HAV en sık komplikasyonudur.  

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

HEPATİT B (HBV) 

 

 

Hepadna virüs; zarflı, çift zincirli DNA virüsüdür.   

DNA virüsü olan tek hepatit virüsüdür; Dane partikülü içerir  

Kronikleşme taşıyıcılık en sık yenidoğanda görülür.  

Siroz, primer hepatosellüler karsinom ve fulminan h epatit geli şebilir.  

Replikasyon peryodunda viral genom, hepatositin DNA ’sına integre ola bilir. 

 

Common serologic patterns in hepatitis B virus infe ction 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 
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Tedavide : ınterferon,lamivudine,tenofovir,entecavir 

Korunma: A şı ve immunglobulinin birlikte yapılması gereken dur umlar (Kombine profilaksi)  

Kazayla enjektör batan personel 

HBs Ag(+)anneden do ğan yenido ğanlar  

 HBs Ag(+)hastaların sexüel partnerleri  

HBV’nin extrahepatik bulguları: Artralji artrit (serum hastalığına benzer) ,Eritem (ürtiker en sık) Periferik nöropati ,PAN 

,Glomerülonefrit, vaskülit  

x protein: Transaktivasyon göstergesidir. P53 baskılayıp HCC sebep olur. 

 

Kronik HBV enfeksiyonunun patogenezi ve do ğal 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 yüksekli ği) ve karaci ğer biyopsisinde aktif inflamasyon  bulguları ortaya 

çıkar.  
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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 

. İnaktif taşıyıcılarda zamanla HBsAg nin negatifle şmesi  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 ta şıyıcı olarak kalırken,  diğerlerinde viral 

replikasyonun yeniden başlamasıyla HBeAg negatif kronik B hepatiti  gelişir.  
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HEPATİT C :Flavivuruslardan tek zincir RNA virusudur .Posttransfüzyon hepatitlerin %70-90’ından sorumlud ur .Çoğunlukla 

asemptomatiktir; “flu-like” hastalıkla birlikte sarılık ve serum ami notransferazlarında yükselme görülebilir. .En sık 

kronikle şen hepatittir. (% 80-90) 

Extrahepatik manifestasyonları : Artrit ,Aplastik anemi (en sık aplastik anemi yapan virusdu r) Liken planus, Yalancı sifiliz 

testi pozitifliği ,RF, ANA, antitiroid antikorların yalancı 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 atlatmı ş demektir. 

Klinik Gidi ş : %50 kronik karaciğer hastalığı gelişir , %30 siroz %15 hepatosellüler karsinom  

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

hepatasteatoz  

Tedavi  : Sofosbuvir (nukleotid analo ğu), ledipasvir (viral fosfoprotein inhibitör)  

 

 

HEPATİT D (HDV) :Defektif bir RNA virusudur.  Tek başına replike olamaz, HBV varlığına ihtiyaç duyar,Kronik Hepatit B 

olan hasta e ğer HDV ile enfekte olursa (superenfeksiyon) %90-100  fulminan hepatit geli şir.  Fulminan hepatit riskinin en 

fazla olduğu hepati HBV+HDV superenfeksiyonudur .HBV+HDV başlangıçtan itibaren beraber ise buna ko-enfeksiyon den ir. 

Bu klasik kronik hepatit gibi seyreder. 

 
HEPATİT E (HEV) : Bir Calicivirus, zarfsız RNA virusudur  %1-2 fulminant hepatite yol açar. Hamilelerde bu oran %20’dir.  

 

İLAÇLA OLU ŞAN KARAC İĞER HASTALIĞI 

REYE SENDROMU  

Özellikler: Su çiçeği ya da influenza A geçiren hastalara aspirin  verilmesiyle oluşur. 
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Fizyopatoloji : Bu hastalarda doğuştan mitokondri iç zar defekti vardır.  ASA bu oksidatif-fosforilasyonu bozup bu defekti 

belirgin hale getirir.Akut KC yetmezli ği olu şturur.  

Patoloji :Karaciğerde mikroveziküler  yağlanma oluşur . Buna ba ğlı beyin ödemi meydana gelir. Hastalarda sarılık ol uşmaz. 

Sarılık olmamasının sebebi bilurubin  dönüşümünün normal  olmasıdır. 

 

Karaci ğerde yağlanma nedenleri 

KC'de ya ğlanma 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 
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ALKOL İK HEPAT İT 

 
 

 

Klinik :   

ateş, sarılık,  hepatomegali, karaci ğer 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 AST-ALT artar,albumin azalır.  

Tanı: 

Karaci ğer biyopsisi bulgularına dayanır. büyük damlacıklı karaciğer yağlanması PMNL infiltrasyonu ,hyalin birkimi 

ve Mallory cisimci ği  

ALKOL İK OLMAYAN KARAC İĞER YAĞLANMASI: Fatt-food tarzı beslenme, obeziteye  bağlı gelişir. Uzun dönemde nadirde 

olsa siroz oluşturabilir. ALT, GGT yüksektir.  

Alkole ba ğlı olmayan ya ğlı karaci ğer hastalı ğının geli şiminde günümüzde kabul edilen dizge a şağıdakilerden 
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hangisidir? 

A) Karaciğere: yağ asidi girişi artışı → insülin direnci → oksidatif stres 
B) İnsülin direnci →→→→ karaci ğere yağ asidi giri şi artı şı →→→→ oksidatif stres  
C) Oksidatif stres → insülin direnci → karaciğere yağ asidi girişi artışı 
D) Karaciğere yağ asidi girişi artışı → oksidatif stres → insülin direnci 
E) İnsülin direnci  → oksidatif stres → karaciğere yağ asidi girişi artışı 

 
 

OTOİMMÜN HEPATİT : 

Genç kadınlarda sıktır. İlk semptom amenore , kıllanma olabilir.  

 HLA-DR3 (+) ,Artrit meydana gelebilir  

Metildopa, minosiklin, izoniasid, nitrofruntoin, hidralazin otoimmun hepatite neden olabilir. 

Laboratuar: 

   Tip 1 :  ASMA (anti-smooth muscle antibodies), ANA (+) , antiactin, antiasialoglycoprotein reseptor antikor 

Tip 2:  LKM antikoru ( antiliver/kidney/microsomal antibodies), anti–liver sitozol 1 antikor 

 Tedavi:   

İmmün süpresyon(steroid, azotiopürin, mikofenolat, siklosporin), Nakil 
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Karaci ğerde santral ven çevresinde hepatositlerin nekrozuy la karakterize akut bir hepatoselüler zedelenme göz lenmesi 

durumunda a şağıdaki etiyolojik faktörlerden hangisi dü şünülmelidir? 

A) Bakteriyal  

B) İskemik  

C) Viral 

D) Metabolik  

E) İmmünolojik 

 

KARAC İĞER SİROZU 

 
Tanım 

 Siroz karaci ğerin geri dönü şsüz 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 KOMPL İKASYONLARI  

Asit 

Etiyoloji: 

Albümin sentezinde azalma ve bunun sonucunda sıvıla rın damar dı şına çıkması,NO artmı RAA aktive olması 

Tanı: 

fizik muayene ve USG ile tanı konur  

Komplikasyon: 

spontan bekteriyel peritonit gelişebilir  

Parasentezde;  serum albüminin asit albümininden 1.1 gr/dl fazla o lması portal hipertansiyon göstergesidir.(SAAG) .  

  

NOT:  

SAAG 1.1 den büyükse portal HT, Nefrotik S, KKY dü şünülür.  

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

Tedavi : Sodyum kısıtlaması,  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 öl üm nedeni olan üst gastrointestinal kanamaların en sık 

sebebidir  

Tanı: Endoskopi  ile konur.  

Tedavi:  

Akut Kanamada  

Sürekli iv vazopressin (koroner spazm nedeni ile anjina pektorise neden olabilir) 

Somatostatin  

Sengstaken-Blakemore tüpü   

Endoskopik skleroterapi veya band ligasyonu  

Transjuguler intrahepatik portasistemik şant (TIPS) 

Uzun süreli  

Beta bloker (propranalol) proflaksi 

 Varislerin tümü kaybolana dek yapılan skleroterapiler 

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

Aşağıdakilerden hangisinin karaci ğer sirozu zemininde geli şen akut varis kanaması tedavisinde yeri yoktur? 

A)  Band ligasyonu-skleroterapi 
B)  Somatostatin 
C)  Propranolol  
D)  Vazopresin 
E)  Gram(-) mikroorganizmalara etkili antibiyotik Profilaksisi 

 

Hepatorenal sendrom:  Şiddetli karaciğer yetmezliği olanlarda gelişen böbrek yetmezliğidir. (Oligüri ve azotemi) . Böbrekler 

morfoloji olarak normal. 

Tedavi: Diyaliz, KC nakil 
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Tanı: Oligüri , kan üre ve kreatinin düzeyinde artış  

Aşağıdakilerden hangisi hepatorenal sendromun tanı krit erlerinden biri de ğildir?  

A) Kronik ya da akut karaciğer yetmezliği ve portal hipertansiyon varlığı 
B) Ultrasonografık görüntülemede renal parankimal h asar bulguları  
C) Serum kreatinin > 1.5 mg/dL 
D) idrar sodyumu < 10 mmol/L 
E) Plazma volüm ekspansiyonu sağlandıktan sonra düzelmeyen serum kreatinin değeri 

Koagulasyon bozuklukları  

Hepatopulmoner sendrom : 

İntrapulmoner vasküler şantlara bağlı ortaya çıkar 

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

 

 

 

Portosistemik Ensefalopati 

  Amonyak artı şına bağlı görülen MSS semptomlarıdır. 

konfüzyon, ruhsal durumda değişme 

 oryantasyon bozuklu ğu, uykuya e ğilim 

 flepping tremor (hepatik ensefalopatinin en iyi fi zik 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  
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Aşağıdakilerden hangisi kronik karaci ğer hastalarında nitrojenöz ensefalopatiyi presipite  eder? 

A) Hipoksi  
B) Hipoglisemi 
C) Hipotiroidizm  
D) Anemi 
E) Hipokalemi  

 

 
PORTAL H İPERTANSİYON  

 Normalde 10 cm’su olan portal basıncının artışıdır.  

ETYOLOJ İ: 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 önem li bir  nedeni) 

  

b. Sinüzoidal 

 En sık neden viral hepatitlere ba ğlı 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 

 

 

BAKTER İYEL PERİTONİTLER  

Patogenez  

   Primer (spontan) veya sekonder olarak geli şebilir.  

   Primer bakteriyel peritonitler altta yatan assit ze mininden geli şir.  
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   Primer spontan bakteriyelperitonitler de erişkinde en sık neden E. coli dir. 

 Çocukta  ise assitin en sık nedeni nefrotik sendromu oldu ğu için en sık spontan bakteriyel peritonit etkeni 

Pnömokoklardır . Sekonder bakteriyel peritonitlerde en sık infeksiyö z etken ise Bacteroides fragilistir.  

Tanı:  parasentez, lökosit sayımı (500 lokosit veya 250 notrofil)   

 

Tedavi : 3. kuşak sefalosporin, ampicillin/sulbactamProflaksi ( siprofloksasin, TMP+SMX) 

 Spontan bakteriyal peritonitin ampirik tedavisinde  ilk aşamada aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmalıdır? 

A) Amoksisilin  B) Klaritromisin 
C) Seftriakson   D) Metronidazol 
    E) Eritromisin 
 

 

KC yetmezli ğinin Derecesi  

Child Skoru(A-B-C)İle hesaplanır 

Bilirubin, Albumin, Asit, Ensefalopati , PT, Beslen me durumu paremetreleridir. 

Karaci ğer revervini belirlemede kullaılan testler,  indosi anin (ICG) klirensi, galaktoz klirensi, lidokain kl irensi 

(MEGX e çevrimi), Tc 99 mGSA 

 

 

KC YETMEZL İĞİNDE 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 
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PRİMER BİLİER SİROZ  : 

Tanım 

Küçük intrahepatik safra yollarını tahrip eden immünoloji k mekanizma ile olur  

Klinik:  

İleri dönemde ilk semptom ka şıntıdır .  Daha ileri dönemlerde sarılık, osteopeni, ksantomalar gelişebilir  En sık 

klinik bulgu hepatomegalidir  

 

Tanı:   

Antimitokondrial antikor pozitifli ği (%90). Karaci ğer biyopsisinde tipik bulgu porati triad bölgesinde  

mononuklüer infiltrasyondur.  

 

 

Tedavi: UDCA  ,Azothioprin,klorambusil,kol şisin, metotreksat, siklosporin, takrolismus  
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 SEKONDER B İLİYER SİROZ  

Bir kaç yıl süren safra yolları tıkanmasıyla oluşur  

Etiyoloji:  

Koledok taşları,  

safra yolu darlıkları (en sık neden)  

Çocuklara bilier atrezi 

Klinik: Primer biliyer siroz gibidir  

Tedavi: Tıkanıklığın giderilmesidir 

 

 

 

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 kanıtla nabilir.  

Tedavi: 

Kasai op. (Hepatiko-jujenostomi)   
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WİLSON HASTALIĞI  (HEPATOLENTİKÜLER DEJENERASYON)  

Normalde bakır proksimal ince barsaktan absorbe edilir. Albumine bağlanarak karaciğere taşınır seruloplazmine ba ğlanır ve 

kana geçer.  Bakır normalde safra ile exkrete edilir.  

Wilson hastalığında karaci ğer, beyin bazal ganglion, cornea, eklemler başda olmak üzere bakır depozitleri izlenir. 

Çocuklarda kronik aktif hepatit sıkken genç eri şkinlerde nörolojik problemler (tremor, dizartri, is temsiz hareketler ve 

demans) sıktır.  

Korneanın, bakır depolanmasına bağlı Kayser-Fleischer halkası oluşur.  

Fulminant hepatit, renal tubulopatiler ve hemolitik anemi izlenebilir.  

Serum bakırı azalmı ş veya normaldir. Serum seruloplazmin düzeyi dü şüktür.  

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

Tedavide:  Penisilamin (bakır şelatörü), Çinko  (bakırla yarışıp emilimi azaltır) 

 

 

KARAC İĞERİN VASKULER HASTALIKLARI 

BUDD-CHAR İ SENDROMU (HEPATİK VEN TROMBOZU)  

Semptomlar: 

Hastalarda hepatik ven trombozuna bağlı KC konjesyonu ve sa ğ üst kadran a ğrısı olu şur. Hastarda hızlı geli şen 

asit tipiktir.  

Labaratuar : 

ALT-AST ve bilirubin yüksekliği oluşur. Konjesyona ba ğlı sentrzonal nekroz olu şur.  

Tanı :  

Anjiografi ile konur.  

Tedavi : 

Şant-Nakil 

SPLENİK VEN TROMBOZU  

Semptomlar: 

Özefagus varis kanaması 

Tanı : 

anjiografi ile konur  
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Tedavi : 

splenektomidir  

 

PORTAL VEN TROMBOZU  

Portal ven trombozu varis kanaması yapana dek semptom vermez.  

Tanı: 

DSA, BT anjio, Doppler USG, MRA  

KARAC İĞER AMİP APSESİ 

Patojen  

Entomoeba histolitikadır  

Klinik :  

Hafif ate ş ve sağ üst kadran a ğrısı ,Plöretik göğüs ağrısı ,gece terlemesi  

Laboratuar : 

transaminaz artışı ,lökositoz ,bilirubin yükselmesi   

Tanı:  

CT ve USG ,Serolojik testler %95 vakada pozitiftir 

Amip tedavisi:  

Metranidazol  (ve diğer nitroimidazollar) dur. Metranidazol hem doku hem intestinal forma etkilid ir. Emetin : 

Metranidazole yanıtsız vakalarda emetin kullanılır (sadece doku formuna  

 

PYOJENİK KARAC İĞER APSESİ 

Genellikle kolanjit sonucudur. Divertiküler hastalık, apandisit diğer sebepler arasındadır.  

Apsede en sık bulunan mikroorganizmalar; E. coli (en sık)  

Klinik : Ateş, titreme ,Sağ üst kadran a ğrısı ,Kilo kaybı , sarılık Yüksek alkalen fosfataz  

Tanı: CT veya USG eşliğinde alınan aspirasyon  

Tedavi : external drenaj + antibiyotik 

 

HEPATOSPLEN İK KAND İDİAZİS: 

 İmmün yetmezlikli kişilerde görülen dalak veya karaci ğerde  albicans mantarı içeren granülomlardır.  

Semptomlar: Sebepsiz ateş, Orofarengial kandida bulguları, Sağ üst kadran a ğrısı, hassasiyet  

Tanı: Karaciğer biyopsisi -USG-BT 

Tedavi : Sistemik amfoterisin-B  

 

 

 

KARAC İĞER KİSTLERİ 

Soliter kistler : sıklıkla karaciğer sol lobunda .Asemptomatik ama infeksiyon, kanama ve yırtılma sonucu ağrı olabilir  

Polikistik karaci ğer hastalı ğı : 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 ve ELISA (Ekinokok antijen testi) 

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  
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HEMOKROMATOZ İS 

Tanım 

Otozomal ressesif kalıtsal bozukluktur  

Karaci ğer, kalp, pankreas ve di ğer organlarda a şırı demir depolanması ile olu şur 

Klinik :  Kronik KC hastalığı, karın ağrısı , Hiperpigmentasyon Kalp iletim sistemi bozuklukları , Endokrin yetmez lik 

(hipofiz yetmezli ği, DM), Testis ve eklem hastalıkları  

Laboratuar: Transferrin saturasyonu %50’den fazladır. Serum demiri yüksektir. Serum demir ba ğlama kapasitesi dü şüktür. 

Serum ferritini yüksektir ve tarama testi olarak kullanılır.  

 

 

 Tanı: 

Kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konulur.  

Karaci ğer biyopsisinde hepatositler ve Kupfer hücrelerinde  depolanmı ş demir görülür. 

Tedavi:  tekrarlayan flebotomiler 

 

GEBEL İKTE KARAC İĞER HASTALIĞI 

Kolestaz :  gebeliğin son trimesterinde görülür  ka şıntı ve sarılık görülür  

 benigndir; doğum sonrası tüm semptomlar kaybolur  

Akut karaci ğer yağlanması  

 İlk hamileli ğin son trimesterinde görülür  

 fulminan karaciğer yetmezliği ve toksemi ile birlikte olabilir  

   Prognoz kötüdür. Ama hemen do ğum yaptırılırsa düzelebilir  

 Aşağıdaki hastalıklardan hangisi gebelikte en sık  görülür? 

A) Kolelitiazis 
B) Kolestaz 
C) HELLP sendromu 
D) Viral hepatit  
E) Gebeliğin akut yağlı karaciğer hastalığı 

 
 
 

BİLİRUBİN METABOL İZMASI 

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 karaci ğer’e taşınır .  
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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.  

 

 

 

BİLİRUBİN METABOL İZMASININ BOZUKLUKLARI 

Direkt bilirubinin hepatositlerden transport bozukl uğu 

Rotor sendromu  

Dubin Johnson sendromu (hepatositlerde koyu pigment  birikimi vardır.)  

Özellikleri:Rotor ve DJ sendromunda direkt bilirubi n hepatosit membranından, safra yoluna geçemez.  Direkt bilirubinemi 

ve sarılık  dışında hastalar normaldir. 

 

İndirek Biluribin artı şı (Hepatik bilirubin uptake’inin azaldı ğı)  

 Gilbert hastalı ğı (en sık):  Hepatosit membranında bulunan Y ve Z protein yoktur. Hastalarda indirekt bilirubin 

yüksektir. Aç kalınca, alkol kullanınca bilirubinemi artar.  Bunun dı şında hastalar normaldir.  

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

kernikterus  oluşur. 
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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 

 

KARAC İĞER BENİGN TÜMÖRLER 

Karaci ğer adenomları  

Oral kontraseptif k ullananlarda sık  

Doğurgan kadınlarda görülür  

Asemptomatik olabilir  

Sağ üst kadran a ğrısı  

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

bulunur )  

Tanı: CT –MR ile karaci ğer de kitle görülmesi ile 

Tedavi :Oral kontraseptiflerin kesilmesiCerrahi 

 

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 ba ğ dokusu şeklindedir. Bu skar içinde kan akımı 

görülebilir.  

 Klinik seyri benigndir  
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Tanı:  

CT ve anjiografide hipervasküler kitle görünümü ile 

Hemanjiomlar  

   Karaci ğerin en sık rastlanan benign tümörüdür (Kavernöz)  

 Kadınlarda sıktır  

 Çoğu asemptomatiktir 

 

Tanı: 

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

 

Tedavi : 

Genelde gereksizdir 

 

KARAC İĞER MAL İGN TÜMÖRLER  

HCC(Hepatosellüer Karsinom) 

Risk faktöleri:  

   Siroz  

 Hepatit B ve C enfeksiyonu  

 Aflatoksin  

 Uzun süreli androjen kullanımı  

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

Klinik:  

 Hepatomegali  

 Karaciğer üzerinde üfürüm veya frotman  

 Asit (%50 hastada kanlı)  

 Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı  

 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  
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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 KARS İNOM 

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

Hastalarda HCC için risk faktörü bulunmaz. Alfa-feto protein y ükselmez.  

Patoloji 

Tümör içinde santral fibrotik skar bulunur. 

 

Tedavi 

Cerrahi 

 

Altta yatan karaci ğer hastalı ğı olmayan genç eri şkinlerde karaci ğerde genellikle tek, bazen kapsüllü 

multinodüler bir kitle şeklinde ortaya çıkan, sitoplazmalarında hiyalin glo büller ve PAS (+) inklüzyonlar 

bulunabilen eozinofilik, poligonal hepatosit trabek ülleri ile karakterize lezyon a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Kolanjiyokarsinom 

B) Fibrolamellar karsinom 

C) Fokal nodüler hiperplazi 

D) Karaciğer hücreli adenom 

E) Hepatoblastom 
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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 geni şlemed ir.  

Kesin tedavi cerrahi rezeksiyondur. Hepatoblastoma radyoterapiye dirençlidir . Tümöre etkili henüz belirli bir 

kemoterapi ilacı yoktur, prognoz iyi değildir.  

 

KARAC İĞER METASTAZLARI  

 En sık görülen karaci ğer tümörleridir  

 En çok karaci ğere metastaz yapan tümörler:  

 GIS tümörleri (Kolon) 

 Malign melanoma 

 Pankreas, böbrek, akciğer, meme ve over Ca  

 Lenfomalar 

Klinikte  

 sağ üst kadran ağrısı  

 hepatomegali 

ABDOM İNAL AORT ANEVR İZMASI  

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  

En sık sebebi aterosklerozdur.  En sık infrarenal aort segmentinde ol ur. DM, hipertansiyon, marfan, Ehler-Danlos 

diğer sebeplerdir. Endokardit sekonder mikotik anevrizma, karın travması ve konjenital nadir sebeplerdir. 

7 cm den büyük olması rüptür risk yıllık % 20 dir. 6 ayda 0.5 cm den fazla  büyüme, kadın  cinsiyet rüptür riskini artırır. 

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

Duodenuma veya karın içine yırtılma öldürücü olabilir. Rüptüre olursa şok tablosu gelişir. 

Tanı 

USG, BT, anjio 

Tedavi  

cerrahi olarak sentetik bir yama yapılmasıdır  

Ani başlayan şiddetli karın ve bel ağrısı ile bayılma sonucu şok tablosu içinde acil servise getirilen 70 yaşında bir erkek hastanın 

öyküsünden koroner bypass ameliyatı geçirdiği öğreniliyor. 

Bu hasta için en olası tanı a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Lomber disk hernisi  

B) Akut kolesistit 

C) Aort anevrizması rüptürü   

D) Piyelonefrit 

E) Kolanjit 
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SPLENİK ARTER ANEVR İZMASI 

Tanım 

Splenik arter anvrizması en sık organ anevrizmasıdır.  

Kadınlarda 4 kat sık 

Rüptür nadir, ancak mortalitesi yüksek. 

Portal hipertansiyon olanlarda daha sık 

Gebelikte  rüptüre olursa fetal ve maternal mortalite artar. 

Asemptomatik veya sol üst kadran ağrısı yapar. 

Tanı: 

BT-anjio 

Karın grafisinde anevrizmada kalsifikasyon 

Tedavi : 

Asemptomatik olgularda, 2 cm den büyükse opere edilir. 

 

MEZENTER ARTER HASTALIKLARI 

 

AKUT MEZENTER İK İSKEMİ  

 Genellikle superior mezenterik arterin emboli ile akut tıkanması sonucu olu şur. 

 Hastada embolinin en sık nedeni atrial fibrilasyon dur 

Klinik :  

En sık semptom ani ve şiddetli göbek çevresi ağrıdır .  

Tanı:  

Abdominal anjiografi ile konur; mezenter anjio BT  

Tedavi :  

Embolektomi 

Akut mezenterik iskeminin en sık görülen nedeni a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Arteryal emboli  

B) Arteryal tromboz 

C) Nonoklüzif mezenterik iskemi 

D) Venöz tromboz 

E) Venöz emboli 
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KRONİK MEZENTERİK İSKEMİ  

 Mezenter arterdeki aterosklerotik darlık sonucu ol uşur. 

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

  Hasta yemek yemekten kaçındı ğı için kilo kaybı olur  

 

 

Tanı:  

Klinik ve abdominal anjiografide en az % 50 daraldığında gösterilmesi iledir 

Tedavi :  

Cerrahi 

Balon anjioplasti, stent 

 

İSKEMİK KOL İT – NONOKLUZ İV MEZENTER İSKEMİ 

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 DEFEKTLER İ 

 
 

 

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. 

 

2- Gastro şizis:  

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

Abdominal kord sağlamdır ve normal yerinden çıkar. 

Tedavide acil cerrahi giri şim uygulanır. 
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AĞIZ LEZYONLARI 

Lökoplaki   

epidermiste  kalınlaşma ve hiperkeratoz oluşturan, mukozal yama yada plaklar halinde beyaz, iyi sınırlı  lezyonları 

içerir. Mikroskopik olarak epitelialdisplaziden-in situ kar sinoma kadar de ğişen bulgular saptanır.  

Eritroplazi (Queyrat eritroplazi)   

kötü sınırlı, kırmızı, yüzeyden kabarık olabilen lezyonlardır. Sıklıkla 6-7. dekatta, en sık olarakta a ğız tabanı, 

yumu şak damak ve dilin ventrolateral sınırında izlenir . Belirgin epitelial displazi  gösterir ve malign transformasyon oranı 

%50’nin üzerindedir.  

Hairy lökoplaki 

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

 

Oral kavite ve dil karsinomları 

Özellikler: 

Hemen hepsi skuamöz hücreli karsinomdur.  

Risk faktörleri;  

lökoplaki, eritroplaki, tütün kullanımı (özellikle pipo), aşırı alkol kullanımı, HPV tip 16,18 ve 11, kronik iritasyon, liken 

planus,  radyasyon, Plummer-Vinson send .dur (siderofajik displazi, Paterson-Kelly send.).  

 

Klinik 

En sık çıktı ğı bölgeler, alt duda ğın lateral sınırları yani vermilion sınırı, a ğız tabanı, hareketli dilin lateral 

sınırıdır.  

Ameloblastom: 

 odontojenik epitel kaynaklıdır, sıklıkla kistik, yavaş büyüyen, lokal agresif karakterde, 3-4. dekatın benign bir 

tümördür. En sık izlenen klinik açıdan anlamlı odontojenik tü mördür .  

Odontoma : 

 Sayısal olarak en sık izlenen odontojenik tümördür  

 

Gorlin sendromu (nevoid basal hücreli karsinom sendromu);  

erken yaşta çok sayıda basal hücreli karsinom geli şimi , beraberinde kemik, sinir, göz ve üreme organlarında 

anormallikleri içerir, sıklıkla çenede keratinize epitel ile dö şeli odontojenik kistler içerir;  PATCHED (PTC) adlı tümör 

süpressör gende mutasyon bulunur.  
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TÜKRÜK BEZ İ (TB) HASTALIKLARI 

Siyaladenitler 

major tükrük bezlerinde inflamasyon viral, bakteriy el veya otoimmün orjinli olabilir ..  

Otoimmün siyaladenit Sjögren Sendromudur. 

Bakteriyel siyaladenitlerde temel olay sıklıkla boşaltım duktuslarının obstrüksiyonudur . Sıklıkla taşlar nedendir 

(sialolitiazis ).  

 

Tükrük Bezi Tümörleri  

  

Benign  Malign  

Pleomorfik adenom (miks tm) %50  Mukoepidermoid karsinom %15  

Wartin tümörü (papiller kistadenoma lenfomatozum) %5-10  Adenokarsinom NOS %10  

Onkositom %1  Asinus hücreli karsinom %5  

Diğer adenomlar; basal hücreli ve kanaliküler %5-10  Adenoid kistik karsinom %5  

Duktal papillomlar  Malign miks tümör %3-5  

 

 

Özellikleri :  

TB tümörlerinin %65-80’i parotisten, %10’u submandibüler glanddan g eri kalanlar minör TB’lerinden çıkar.  

Parotis tümörleri büyük olasılıkla (%70-80) benign (%30 malign), submandibuler tümörler %60 benign (%4 0 

malign) ve minör TB tümörlerinin %50 si beningdir ( %50 malign).   

 sıklıkla 6-7.dekat tümörleridir. Sonuçta submandib ular tümörlere hızla tanı konulmalıdır.  

 

Miks tümör (pleomorfik adenom) :Sıklıkla yüzeyel parotiste, ağrısız şişlik olarak görülür.Histolojik yapı çok 

komponentlidir, miksoid stroma, kondroid görünümlü alanlar ve duktus epitelinin farklı differansiasyon  alanları 

görülür.  Displazi ve yüksek mitoz içermez.  

 

Warthin tümör (papiller kistadenolenfomatozum %10 multifokal ve %10 bilateraldir.  Sigara kullanımı bu tümörün geli şme 

riskini arttırır.  %2-10 nüks ve çok ender malignle şme(NHL)  potansiyeli bulunur.  

 

Mukoepidermoid karsinom: TB’lerinin en sık izlenen malign tümörüdür (%15 Mukoepidermoid karsinom’ların %60-70’i 

Parotisden kaynaklanır . TB’de radyasyona ba ğlı olarak en sık geli şen neoplazmdır. ayrıca klinik tabloya sıklıkla ağrı ve 

fasiyal sinir paralizisi eklenir.  

 

Adenoid kistik karsinom:parotis harici tükrük bezle rinin en sık malign tümörüdür , özellikle minör tükrük bezi kaynaklıdır. 

Özellikle perinöral invazyon olu şturması ile tanınır 
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AKUT ÜST G İS KANAMASI 

Özellikler 

  En sık rastlanan gastrointestinal acil durumdur  

 ÜGK en sık prezentasyon semptomu melena veya hemat emezdir( kahve telvesi) 

  En sık neden peptik ülserdir.  

Çocuklarda en sık üst gis kanaması nedeni ösefagus varisleridir  

Nedenleri 

 Duodenal ülser %40 (en sık)  

 Diffüz eroziv gastrit (NSAI ba ğımlı) %15-20  

 Gastrik ülser %10-20 

 Özefago gastrik varisler %10 

  Mallory Weiss yırtıkları %5-10  

Gastrik neoplaziler %5 

 Tedavide;  

   iv. yol açılması  

   Hastanın durumunun değerlendirilmesi  

 Kan testleri yapılır .  Resusitasyonda gerekli kan veya solüsyonlar verilir  

 Endoskopi yeterli resusitasyon sonrası ilk yapılmas ı gerekli i şlemdir. Endoskopiden önce 250 mg eritromisin 

(IV)  gastrik boşalma hızını arttırarak pıhtının temizlenmesine ve endoskopik muayinenin kalitesinin artmasını sağlar. 

   Endoskopi ile %80 neden saptanabilir. Endoskopide tanının yanında tedavide gerçekle ştirilir. PPI,OKREOT İD.. 

 
NOT: Masif Transfüzyon Komplikasyonları:  

a. Trombositopeni  

b. Faktörlerde düşme (özellikle FV ve FVIII)  

c. pH’da düşme 

d. Sitrat bağlı Ca bozukluğu (hipokalsemi) 

e. Hiperkalemi 

 

ALT GIS KANAMA NEDENLER İ 

Şiddetli akut kanama 

   Divertiküler hastalık  

 Anjiodisplazi  

 İskemi  

 Meckel divertikülü  

Tanı : 

  Alt G İS kanamasının çocukta en sık nedeni meckel divertik ülüdür.  

  60 yaşın altında en sık masif alt G İS kanama sebebi divertikülozdur.  
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  60 yaşın üstünde en sık masif alt G İS kanama sebebi vaskuler ektazi (Angiodisplazi) ler dir. Anjiodisplazi sağ 

kolonda, genelde 70 yaş üstü ve KBY li hastalarda olur. Daha genç hastalarda anjiodisplaziler IB kaynaklıdırlar. 

  Tekrarlayan alt G İS kanamalarının en sık sebebi angiodisplazilerdir.  

Tedavi: 

  Alt gastro intestinal kanaması olan bir hastada ilk yapılaca k Nazogastrik  irrigasyondur. (Böylece üst GIS kanaması 

akerte edilir)  

 Tedavide ilk yapılması gereken intravasküler volüm replesmanıdır. Aktif kanaması olan hastalarda tedav i 

amacıyla endoskopi yapılıp adrenalin uygulanabilir.  

Hasta stabilize olduktan sonra elektif şartlarda mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır. 

ÖZEFAGUS HASTALIKLARI 

Klinik belirtiler: 

Disfaji (yutma güçlü ğü) 

A. Orofaringeal Disfaji 

Nörolojik Hastalıklar  

Kas Hastalıkları  

B. Ösafagial Disfaji  

Motilite Hastalıkları  

Mekanik Hastalıklar 

Odinofaji (a ğrılı yutma) 

Heartburn (retrosternal yanma hissi)  

gastroözefajial reflüks 

Disfaji lusori 

Anormal bir kan damarın(sağ subclavian arter) özefagus arkadan çaprazlamasına bağlı ortaya çıkan disfajidir.  

 

 

ÖZEFAGUSUN KONJEN İTAL HASTALIKLARI 

Trakeo-Özefageal f istül  

1. Proksimal atrezi-distal atrezi (B) 

2. Proksimal fistül-distal atrezi (D) 

3. Proksimal atrezi-distal fistül (A-%87) 

4. Proksimal fistül-distal fistül (E) 

5. H tipi fistül (C) 
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Tanı:Annede polihidroamnios vardır ve α-Fetoprotein (AFP) yüksektirKateter 10-11 cm’de kalıp mideye sokulamazBebeğin 

ağzında aşırı sekresyon vardır. 

 
REFLÜ ÖZEFAJ İTİ 

Etiyoloji ve Patojenez 

  İstirahattaki LES (aşağı özefagus sfinkteri) basıncında azalma  

Klinik Özellikler  

 Heartburn (=Pirozis) en sık semptom   

 

Tanı:  

 Gastro ösefagial reflüyü göstermede en iyi tanı yön temi 24 saat ösafagial pH ölçümüdür.  

 Reflüde hemen endoskopi yapmaya gerek yoktur . Alarm semptomları (zayıflama, PPI yanıtsızlı ğı gibi .) varlığı 

Endoskopi kesin şarttır.  

 

Komplikasyonlar  

 Benign özefagus darlığı  

   Özefagus ülseri : Primer semptomu şiddetli ve devamlı ağrıdır 

 Larinjit  

 Pulmoner aspirasyon  

 Barret özefagus : özefagusun normal squamöz epiteli yerine silendirik epitelin geçmesi halidir.Premaligndir. 

Özefagus Karsinom riski 40 kez artar.  

Demir eksikli ği anemisi 

 

Tedavi  

   PPI (Uzun süre kullanımda kalça kırığı riski artar)  

  cerrahi (Nissen fundiplikasyonu) ( Genç hastalarda, yüksek doz ve uzun süre PPI kullanımına alternatif) 
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ÖZEFAGUSUN OBSTRÜKT İF BOZUKLUKLARI 

Plummer Winson (Peterson-Kelly) sendromu 

Demir eksikli ği anemisi  

Ağız mukoasında atrofi 

Disfaji (sideropenik)  

Özafageal web (özefagusun proximalinde krikofaringe al kasın hemen altındadır)  

Kaşık tırnak  

Özafageal kanser görülebilir  

 

 Halka  

Schatzki halkası-  çoğunlukla squamokolumnar bileşkededir 

 

 

ÖZEFAGUS NEOPLAZMLARI  

 Özefagusun benign tümörleri: 

-Leiomyom (en sık benign tümörü) 

Leiomyom :  

Özellikler 

Genç ya şta görülür, orta alt özefagus’ta sıktır.  

Ayrıca eksofitik büyür. En önemli semptom disfajidir . 

 

Tanı  

Ba ozefagus grafisi ve endoskopi ile konulur.  Submukozal olduğundan lezyonlardan biyopsi yapılması gereksizdir. 

Tedavi 

Cerrahide enükleasyon yapılır.  

 

Özefagus kanseri:  

 En sık squamöz Cell Ca görülür ve orta 1/3 kısımda  yerleşir. 

 Tipik kliniği disfaji ve odinofajidir.  
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TANI:  

Disfajide ilk yapılacak tetkik Ba lu ozefagus grafi sidir. Bu tetkikle kanser-motilite bozukluğu ayrımı yapılır. Kanser 

görümü varsa, endoskopik biopsi alınıp histopataloj ik tanı konur.  

 

Evreleme: Endosonografi / PET-CT 

Tedavide : cerrahi-Radyoterapi tadavisidir.  

ÖZEFAGUSUN MOTOR HASTALIKLARI 

Diffüz özefagus spazmı (DES)  

Klinik 

 Diffüz ösofageal spazmda sternum arkasında a ğrı ve disfaji en önemli semptomlardır.  Ağrı daha önemli bir 

semptomdur,  

 Temelde ösofagus gövdesinin hastalı ğıdır.  

Tanıda  

ösofagus motilite-basınç çalı şmaları önemlidir   

Tedavide  

uzatılmış ösofagomyotomi  yapılır  

AKALAZYA  

Patoloji: 

  Akut özafagus sfinkterinde relaksasyon  olmaması durumudur.  

 Auerbach plexusundaki ganglion hücrelerinin kaybı ve denervasyonundan (NO ve VIP kaybı) kaynaklanır  

  En sık rastlanan motilite bozuklu ğudur 

Akalazya komplikasyonları: 

Kandida özefajit (en sık)  

 Aspirasyon pnömonisi (en sık ölüm nedeni) ,Malignite (en sık squamöz hücreli Ca)  

Tanıda  

manometri yapılır. Basıncın 26 mmHg üzerinde çıkması akla akalazyayı getirmelidir.  

Tedavi: 

Medikal Tedavi : Nifedipin ,Nitrogliserin  

Mekanik veya pnömatik dilatasyon (en iyi tedavi)  

Cerrahi tedavi : Heller myotomi + Nissen fundoplikasyonu 

 

ÖZEFAGUSUN DİĞER HASTALIKLARI 

Zenker divertikülü :  

Özellikler :Krikofarinjiyal  bölge üzerinde mukozal bir girintidir. Pulsiyon divertikülüdür.  

Klinik :Zenker divertikülü olanlarda en sık rastlanan sempt om yiyeceklerin üst ösofagusta takılma hissidir. Ağız kokusu 

ve disfaji oluşturabilir.  

Tanı :Radyolojik tetkik ile tanı konur. Ba’lu grafi  mutlaka çekilmelidir.  
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Traksiyon divertiküller  

orta bölgede tüberküloz gibi komşu bir inflamatuar proçesese sekonder  

 Epifrenik divertikül:   

Pulsiyon tipi divertiküllerdir.  

İnfeksiyonlar :Kandida özafajiti (en sık infeksiyon) ,HSV ,CMV infeksiyon  

Özefagus yanıkları  

Etiyoloji : Kostik ajanların içilmesi   

Tanı:Acil endoskopi yapılır  

 Tedavi : steroidler ve geniş spektrumlu antibiyotik 

Geç dönem sekeli: özefagus darlığı ve özefagus karsinomu  

İlaca bağlı özefajit  

  Doksisiklin  (en fazla özefajit yapan ilaç) 

  Bifosfonat 

Özefagus Perforasyonu  

Etiyoloji : En çok İatrojenik (%75) görülür. (Endoskopi )  

Klinik: İşlem sonrası go ğüs ağrısı 

 Tanı:Pnomomediasten için Akc Rx çekilir. Göstermiyorsa BT yapılır. 

Tedavi: Cerrahi 

 

DİAFRAGMANIN KONJEN İTAL HASTALIKLARI 

KONJEN İTAL D İYAFRAGMA HERN İSİ (KDH) 

 

Bu defektler fetal hayatın 8-10. haftalarında torakal ve abdominal kavitelerin ayrılmasındaki yetersizlik sonucu oluşur. 

 

1. Bochdalek hernisi:  

En sık görülen tiptir ve diyafragmanın posterolateral bölgesindedir.  

Posterolateral defektlerin %80’i soldadır . İntrauterin (İU) dönemde gelişen herniasyon akciğer hipoplazisine neden 

olur. 
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2. Morgagni hernisi:  

Defekt diyafragmanın önünde ve retrosternal bölgesindedir .  

Tanı: 

 Doğumdan itibaren bebekte belirgin respiratuar distres, hipoksemi, asidoz, pulmoner hipertansiyon ve buna bağlı 

persistan fetal dolaşıma neden olur.  

Bu klinik bulgulara ek olarak karnın çökük olması (skafoid abdomen) tanıya yaklaştırır.  

Mekanik ventilasyon ve esktrakorporial membran oksi jenasyonu  (ECMO) da dahil yoğun solunum desteği 

hayatta kalmayı artırmıştır.  

Agresif tedaviye karşın mortalite % 50 gibi yüksek olabilir. Kesin tedavi cerrahidir.  

 

 

 

Poland sendromu  pektoralis majör ve minör kaslarının doğumsal yokluğuna eşlik eden aynı taraflı göğüs ve üst ekstremite 

deformiteleri bütününü tanımlar. Bununla birlikte sendromun tek sabit bulgusu “pektoralis majör kasının sternokostal parçasının 

yokluğu”dur.  Bu sabit bulguya aynı tarafta pektoralis minör kasının  yokluğu, meme dokusunun gelişmemesi, aksillada  alopesi, 

2. ile 5. arasındaki kaburgaların olmaması,  latissimus dorsi, serratus anterior ve eksternal oblik  kaslarının gelişmemiş olması 

gibi ilave bulgular eşlik  edebilir . %11-25 olguda aynı taraflı toraks çöküklüğü ve/veya toraksta paradoksal hareket ve %8 

oranında akciğer herniasyonu görülebilir 
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ÖSOFAGEAL H İATAL HERN İLER 

Üç tip ösofageal hiatal herni saptanmı ştır:  

Tip I- Sliding (kayıcı) herni:  

Kardianın yukarıya doğru, posterior mediastene doğru yer değiştirmesi ile karakterizedir. Reflü ile komplike olur. 

Genellikle ileri yaşlarda görülür ve tedavi gerektirmez.  

 

Tip II- Rolling (paraösofageal) herni:  

Kardianın etrafındaki gastrik fundusun yukarıya do ğru yer de ğiştirmesi ile karakterized ir.  

Paraösofageal hernisi olan hastaların 1/3’ünde gastrik mukozanın iskemik ülserasyonu sonucu  kanama ve hematemez 

daha sık görül ür. Paraösofagealherniler, boyutları ne olursa olsun cerrahi  olarak tedavi edilmektedirler  

 

Tanı:  

Hasta ayakta iken çekilen AC grafisinde kalp gölgesi arkasında hava-sıvı seviyesi görülmesi paraösofageal hiatal 

herniyi dü şündürür . BA’lu grafi ile paraösofageal  hernileri tanımak daha kolaydır. Çünkü sliding herniler spontan redükte 

olur.  

MİDE HASTALIKLARI 

KRONİK A T İPİ GASTRİT  

 Fundus ve korpus tutulur, antrum korunmuştur  

   Parietal hücre antikorları, serum gastrin seviyesinde yükseklik  

 Pernisiyöz anemi varlığı  

   Hipo veya aklorhidri  

 Hipotiroidi, diabetes mellitus ve vitiligo ile ber aberlik  
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KRONİK B T İPİ GASTRİT  

Antrumu tutar .  

  En sık etken H. pylori 

  İnflamasyon yüzeyel 

  Artmı ş asit düzeyi : H.pilori antral tutulum yaptığında burada bulunan somatostatin  salgılıyan hücreler fonksiyon 

dışı kalır. Buna bağlı gastrin ve asit artar. 

  En sık duodenal ülser e şlik eder  

MALT tipi gastrik  lenfomalarla ile ili şkilidir.  

HİPERTROFİK GASTR İT (Dev hipertofik Gastrit):Menetrier hastalı ğıdır. TGF fazla yapımına bağlıdır. Mide rugaları 

hipertrofiktir. Aşırı sekresyon  ile karakterizedir. 

Klinik :  

Mideden protein kaybı, periferal ödem, kilo kaybı v e karın ağrısı  

 Menetrier hastalığı lenfoma, amiloidoz, gastrinoma ve infiltratif adenokarsinomla karışır. Ayırıcı tanısının yapılması 

gerekir.  

Tanı 

Endoskopi ve biyopsi yapılır  

 

Patoloji 

mide mukus hücreleri hiperplastik inflamatuar  hücreler bulunur  

 mukozal kıvrımlar artar. Ciddi hipoproteinemi yapabilir. 

Tedavi : 

 Cerrahi tedavi gerekti ğinde total gastrektomi tercih edilir.  

 
MİDE KANSER İ 

Etyoloji :  

Konserve, sebze, tuzlu soslar, tuzlu kurutulmuş balık tüketenlerde daha sık görülür. Bunlarda suçlanan etken nitritlerin 

varlığıdır. Tütsülenmi ş gıdalar yine insidansı arttırır . Tütsülenmiş gıdalardaki 3,4-benzopiren  yüksek oranda karsinojendir.  

Taze meyve ve sebzeler, C vitamini ve hayvani ya ğlı gıdalar mide kanserine kar şı koruyucudur.  

Kan grubu A olanlarda mide kanseri daha sık görülme ktedir (0 grubuna göre 1.2 kat daha fazla).  

Predispozan faktörler:  

 2 cm den büyük adenomatöz polip varlığı 

 Pernisiyöz anemi ve aklorhidri varlı ğı 

 Atrofik gastrit varlı ğı  

H. Pilori enfeksiyonu (%100 taşıyıcılıkta risk 6 kat). 

Aile hikayesi pozitifliği 

Aflatoksin  

Intestinal metaplazi varlı ğı (Pernisyoz anemili hastalarda) 

Parsiyel gastrektomi sonrası gastrik güdükte karsinom gelişme olasılığı artar.  

Erken mide Kanseri:  Burada kanser sadece mukoza ve submukozaya  sınırlıdır.  
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Erken Mide Kanserinin Özellikleri 

  Erken mide kanseri kavramı; tümörün derinliği ile ilgili bilgi verir. 

  Derinliği mukoza veya submukoza ile sınırlı, muskularis propriaya ula şmamış invaziv kanserlerdir  

 

 

 

 

Mide Kanserleri için Lauren-WH0 Sınıflandırması 

Epitelyal Tümörler  Non Epitelyal Tümörler  

İntraepitelyal neoplazi: Adenom  Leiomiyoma 

Adenokarsinom (diffuz&intestinal tip)  Schwannoma 

•   Papiller adeno ca Granüler hücreli tümör 

•   Tübüler adeno ca Leiomiyosarkom 

•   Müsinoz adeno ca GIST*/ benign-malign 
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•   Taşlı yüzük hücreli ca Kaposi sarkomu 

•   Undiferansiye ca Diğer tümörler 

•   Adenoskuamoz ca Malign lento malar 

Küçük hücreli kanser   

Karsinoid tümör   

* GIST: Gastrointestinal stromal tümör  

 

MİDE KANSER İ TİPLERİ: 

1-İntestinal tip adenokanser: En sık görülen tiptir. Yaşlılarda intestinal metaplazi zemininde görülür. 

2-Taşlı Yüzük Hücreli Kanser ( Linitis Plastika)- Diffuz  tip 

Diffüz tipte karsinomların (taşlı yüzük hücreli)çoğunun nöroendokrin diferansiasyon geçirdikleri, müküs yapımı dışında 

arginofil granüleri içerdikleri ve değişik polipeptit hormonlar salgıladıkları gösterilmiştir. Nöroendokrin diferansiasyonu gösteren 

bir diğer bulgu da kromogranin A immünoaktivitesidir.Bu tip tümörler daha agresif gidişli olup, periton implantı yaparlar.  

Diffüz tipte karsinomların (taşlı yüzük hücreli) kadınlarda overe  implantasyon sonucu Krukenberg tümörü, 

rektouterin fossaya implantasyon sonucu da Blummer rafina yol açarlar.  

 

 

 

3-GIST 

Ayrıca midede mukoza altındaki stromadan köken alan tümörlere GIST(Gastrointestinal Stromal Tm) denir. C-kit 

onkogeni ta şırlar . CD 117 yüzey markeri tipiktir. Bu tip tümörler peristaltizm sorumlu Cajal hücresinden köken alırlar.  C-kit, 

tirozin kinaz kodladığı için, tedavide Tirozin kinaz inhibitörü olan imatinib kul lanılır.  

 

İntestinal Tıp ve Diffüz Tip Mide Kanseri Kar şılaştırması 

İntestinal Tip  

Neoplastik gland (tubulus) yapıları oluşturur. 

Difüz Tip 

Mukus içeren, gland oluşturmayan, bazen taşlı yüzük 

görünümlü olan, infiltratif büyüme paterni gösteren hücreler 

vardır. 

50 yaş sonrası sıktır Daha genç yaşlarda olur. 

Erkeklerde sık görülür. Her iki cinsi eşit tutar 

HP, Kronik atrofik gastrit ve intestinal metaplazi ile birliktelik 

sıktır. 

HP, Kronik gastrit ve intestinal metaplaziye ile birliktelik yoktur. 

Endemik bölgelerde diffuz tipten 3-4 kez daha sıktır Endemik bölge dağılımı yoktur 

Kalıtsal değildir. Kalıtsal olabilir, (E-cadherin kalıtsal mutasyonu) 

  

Ailesinde mide kanseri öyküsü olan 24 ya şında bir erkek hastada dispeptik yakınmalar nedeniy le yapılan 

mide biyopsisinde ta şlı yüzük hücreli karsinom saptanıyor. Bu tümörün ge lişiminde hangi moleküler mekanizmanın 

sorumlu oldu ğu düşünülmelidir? 

A) Mikrosatellit instabilitesi 

B) Germline APC mutasyonu 

C) Apoptoz inhibisyonu 

D) C-kit mutasyonu 

E) Germline E-kaderin mutasyonu 

 

 

 



TIP DERS NOTLARI 

 

O.E                                       254 

Table 3 Summary of TNM system for the staging gastr ic carcinoma  

T stage  Tumour status in relation to penetration of gastric  wall  

T1 Confined to mucosa 

T2 Involving all layers to serosa 

T3 Penetrating serosa, with or without direct invasion of adjacent tissues and organs 

T4 Diffuse infiltration of gastric wall 

TX Degree of involvment unknown 

   

N stage  Lymph-node involvement  

N0 No lymph nodes involved 

N1 Perigastric nodes adjacent to tumour involved 

N2 Metastasis to nodes on both curvatures or regional areas 

NX Lymph nodal status unknown 

   

M stage  Distant involvement  

M0 No metastasis 

M1 Distant metastasis, distant lymph-node involvement beyond regional lymph nodes 
 

 

 

Mide Kanseri Metastazları 

Mide Karsinomu ayrıca lenfatik yolla, perigastrik, iliak, splenik, pankreatik lenf nodlarına, ileri ev rede torasik 

duktus yoluile supraklavikülerlenf noduna metastaz yapabilirler.(Virchow lenf nodu). Hematojen yolla en sık karaci ğerde  

metastaz gelişir.  

Akciğer, kemik, adrenalve derimetastazları da görülür. Bazen umbilikusta metastatik kitle olarak görülebilir (Sister 

Joseph nodülü).   

 
 

 

NOT: 

Carney triad, GIST, pulmoner kondroma, extra-adrenal paraganglionoma 

 

 

Klinik Belirti ve Bulgular:   

Epigastrik bölgede rahatsızlık hissi en sık ba şlangıç belirtisidir . Ileri evrelerde ise, kilo kaybı ve karın ağrısı 

görülür. Iştahsızlık, halsizlik, disfaji, bulantı ve kusma di ğer belirtilerdir.  

Tanı: Ba’lu grafi sık kullanılır.Endoskopi, biyopsi alma olana ğı sağladığından daha de ğerlidir. Sitolojik inceleme 

yapılabilir.  

Tedavi : Cerrahi 

Gastrointestinal stromal tümörler (G İST) ile ilgili olarak a şağıdaki ifadelerden hangisi do ğrudur? 

A)  Midede görülen GİST lerde gefitinib tedavisine iyi yanıt alınır. 
B)  GİST lerde leyomiyosarkomların çoğunda olduğu gibi S-100 belirleyicisi bulunur. 
C)  GİST ler en sık ince bağırsaklarda bulunur. 
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D)  GİST lerde c-kit ekspresyonu artmı ştır ve imatinib tedavisine iyi yanıt alınır.  
E)  Kolonda görülen GİST lerde erlotinib tedavisine iyi yanıt alınır. 
 
 

 

 

 

LENFOMALAR  

Gerçek mide lenfoması 

Non Hodgkin lenfomaların gastrointestinal sistemde en sık yerle ştiği bölge mide’dir.  

 geni ş ve kalın mide pilileri ile birlikte büyük bir kitl e olu şturur  

 ağrı (en sık semptom)  

Patoloji :genelde difüz B hücreli non- Hodgkin lenfoma  

  gastrik lenfoma özellikle (MALT tipi), H.pylori inf eksiyonu ile sıkı ili şki gösterir.  

Tedavi : Cerrahi ve lokalize radyoterapi, kemoterapi ve H.pylori tedavisi  

MİDE BOŞALMASINDAK İ BOZUKLUKLAR 

Pilor stenozu  :  

 Yenido ğan(HPS)ve eri şkin olmak üzere iki tipi vardır. 

Erişkin tip: 

Pilor stenozunun erişkinde en sık nedeni bulbusa veya pilora yerleşmiş peptik ülserlerdir.  

HİPERTROFİK PİLOR STENOZU (HPS) 

Yenidoğanda ise gelişimseldir. Özellikle YD da doğumdan sonra 2-3 hafta içinde görülen safrasız kusma ile kendini 

gösterir. 

Klinik:Yemek sonrası provakatif ve safrasız kusmalar vardır  

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

 Tedavi : Cerrahi (Ramstedt piloromyotomidir.)  

Gastroparezi 

Etioloji 

 En sık 10 yıldan uzun süreli insüline bağımlı diabetes mellitus nedeniyle olu şur.  

 Sklerodermaya bağlı olabilir  

Klinik :  

Pilor stenozuna benzer 

Tanı:  

Gastrik transit zamanı ölçülür. (Baryum veya radyoaktif yöntem ile) 

Tedavi :  

Metoclapromide, domperidon, eritromisin, Sisaprid  
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DUEDENAL ATREZ İ  

Duodenal obstrüksiyon her 100.000 doğumda 2.5-10 oranında görülen konjenital bir malformasyon olup fetusta 

saptanabilen ince barsak obstrüksiyonunun en sık ne denidir .  

Duodenal atrezili olguların çoğuna prenatal ultrasonografi ile tanı konu labilir. Mide ve duodenumda dilatasyona 

bağlı görülen “double-bubble”  görünümü tanının temelini oluşturur.  

Klinik  

 olguların yakla şık % 50 ‘sinin annesinde polihidramnios söz konusud ur . Safralı kusma genelde doğumdan 

birkaç saat sonra ortaya çıkar ve en erken ortaya ç ıkan bulgudur .  

Epigastrik distansiyon mevcuttur. Olguların çoğu mekonyum çıkarmaz. Tanı için, direkt karın grafisinde “double 

bubble” bulgusunun görülmesi yeterlidir.  

 
Tedavi: cerrehi 

 

ANULER PANKREAS 

Tanım:Pankreasın en sık görülen konjenital anomalis idir.  

Semptomlar : Safralı kusma 

Tanı: Baryumlu grafi 

 

 

AKUT M İDGUT VOLVULUS  

Normal rotasyon işlemi tamamlanmışsa, mezenter geniş bir tabana yayılmış ve fikse bir durumdadır. Ancak 

malrotasyon durumunda mezenter dar bir tabandan çık maktadır  

Dolaşım bozukluğu arttıkça, lümen içi kanama ortaya çıkabilir ve rektal yoldan ciddi kanamalar gelebilir. Kramp 

tarzında karın a ğrısı tabloya eklenir. Hızlı ilerleyen iskemi durumlarında tabloya hipovolemi şok da ilave olmaktadır.  
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PEPTİK ÜLSER 

Özellikler 

  Sıklıkla mide ve duodenumda görülür  

Patogenez: 

   Sigara: pankreatik bikarbonat sekresyonu azalır ve duodenum pH’ı dü şer.  

   İlaçlar: aspirin ve diğer NSAİİ’ler  

 Alkol : mukoza bariyerini bozar ve mide sekresyonunu arttırır.  

 

 İlişkili hastalıklar:  

MEN: MEN Tip 1 hastaların bazılarında gastrin salgılayan tümörler mevcuttur  

 Zolinger Ellison Sendromu  

 Sistemik mastositoz  

 Bazofilik Lösemi  

 Kronik Öbstrüktüf Akci ğer Hastalı ğı (Asidoza sekonder) 

 Kronik Böbrek Yetmezliği (gastrin böbrekte ykılamadığı için) 

 Hiperparatiroidi  

 Polistemia vera  

 Cerrahi :  

Klinik:  

Ağrı : Duedenum ülser ağrısı açken olur. Sabaha karşı olması tipiktir. Atıştırmakla geçer. 

Üst GIS kanama: Duedenal ülserde en sık kanama gastroduedenal arterden  olur. 

 

 

Tedavi :  

Antibiyotikler :  

metranidazol, amoksisilin , terasiklin, klaritromisin , bizmut , proton pompa inhibitörü 2 hafta süreyle beraber 

uygulanır. 

 Duodenal ülser tanısı nedeniyle daha önce uygulanan proton pompa inhibitör tedavisine yanıt alınamayan 45 yaşında bir 
erkek hasta, tekrarlayan epigastrik ağrı nedeniyle başvuruyor, öyküsünden non-steroidal antiinflamatuvar ilaç almadığı 
öğreniliyor. Yapılan üst gastrointestinal endoskopide duodenumda başka bir ülser gözleniyor. Mide biyopsisinde 
Helicobacter pylori negatif ve mide pH sı 2.5 olarak saptanıyor. 
Bu hastada bundan sonraki a şamada yapılması gereken en uygun  test aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üre nefes testi 
B) Helicobacter pylori serolojisi 
C) Serum gastrin düzeyi saptanması  
D) Mide asit analizi 
E) Serum salisilat düzeyinin ölçülmesi 
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NOT: 

STRES ÜLSERİ 

Post-op hastada strese bağlı ülser oluşabilir. Bunun sebebi mukozal beslenmenin bozulması, bikarb onat 

yapımının azalmasına ba ğlıdır.  Aynı nedenle yanıklı hastalarda da Curling  adı verilen aynı mekanizmalı ülser oluşabilir.  

Bu nedenle Post-op yo ğun bakımda mide korunması gerekir.  Ancak bunun için anti-asid kullanılmaz. Çünkü anti-

asid kullanımı ile midede bakteri kolonizasyonu olu şur.Bu da aspirasyon pnomoni  riskini arttırır. Bunun için sukralfat mide 

korunmasında kullanılır.  

 

ÜLSER CERRAH İSİ 

Peptik Ülser Komplikasyonları 

Kanama: 

  En sık komplikasyon kanamadır  

 Hastanede yatarken tekrar kanayanlarda, 48-72 saatt en uzun süre veya 24 saatte 3 üniteden fazla 

kanayanlarda cerrahi endikedir.  

 Peptik ülserde kanamalar en sık duodenum bulbus ark a duvardan olur.   

Perforasyon 

Perforasyon ise en sık duodenum bulbus  ön duvardan olur.  Düedenum  ülser ferforasyonunda şiddetli ağrı, karında 

rigidite, ba ğırsak seslerinin azalması ve hassasiyet vardır. 

Tanı  

Ayakta direkt karın grafisinde diafragma altı serbe st hava görülmesi ile konur.  

 
 

Penetrasyon 

Penetrasyon en sık pankreasa olu r. Pankreasa penetrasyon posterior duedonum ülserinin komplikasyonudur.  

 

Ülserde Uygulanan cerrahi yöntemler:  

A. Subtotal gastrektomi: Midenin en az % 70’inin çıkartılmasıdır.  

Gastrektomiye ait komplikasyonlar  

I. Erken komplikasyonlar 

 Kanama  

 Pankreatit  

 Duodenal güdük sızdırması  

 Stomal obstrüksiyon 

 Gastrik remnant nekrozu 
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 Efferent loop sendromu : Genellikle anastomoz hattındaki ödeme ba ğlıdır.  Hastada kusma vardır, ama kusmayla 

ağrıları geçmez . Eğer 21 gün içinde konservatif tedaviyle iyileşmezse, mekanik obstrüksiyon vardır ve tedavi cerrahidir.  

II. Geç komplikasyonlar 

Dumping sendromu 

 Alkalen gastrit  

 Marjinal ülser 

 Malnütrisyon-malabsorbsiyon 

 Karsinom 

Afferent loop sendromu 

 

 

 

B. Vagotomi 

Cerrahi tedavinin temelini teşkil eder. DÜ’de % 80 asit salgısı vagus yoluyla oldu ğundan, bu stimülatör etki 

ortadan kalkınca kür olur. Yalnız midenin motor innervasyonu da ortadan kalkacağından boşalmayı kolayla ştıran ameliyatlar 

da ilave edilir.  

a. Trunkal vagotomi + Drenaj ameliyatı (mutlaka ger ekir.)  

Boşaltma ameliyatları,  

-Piloroplasti: Pilor boyunca kesilip enine dikilirse çapı genişler.  

-Gastro-duodenostomi (Billroth I) 

-Gastro-Jejunostomi (Billroth II) 
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b. Selektif vagotomi + Drenaj ameliyatı:   

Burada vagotomi daha distalden olup, hepatik ve çölyak dalların distalinden kesilir.  

c. Proksimal gastrik vagotomi:(Yüksek Selektif)   

Sadece korpusa giden vagus lifleri kesilir . Burada esas amaç motiliteyi kaybetmemektir. Oldukça yaygın kullanılır. 

Boşaltma ameliyatına gerek yoktur.  Hepatik dal, çölyak dal ve distal mideye giden onüç dal (kaz ayağı)(Latarjet) korunur. 

Nux oranı en sık  

d. Trunkal vagotomi + antrektomi   

Burada pilor çıktığından boşaltma ameliyatına gerek yoktur . Nux oranı en azdır.  

 

 

 
 
 
 
 
Gastric Antral Vascular Ectasia   
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Also known as “watermelon stomach,” gastric antral vascular ectasia (GAVE) is characterized by a collection of dilated venules 
appearing as linear red streaks converging on the antrum in longitudinal fashion, giving it the appearance of a watermelon. 
Acute severe hemorrhage is rare in GAVE, and most patients present with persistent, iron deficiency anemia from continued 
occult blood loss. Endoscopic therapy is indicated for persistent, transfusion-dependent bleeding and has been reportedly 
successful in up to 90% of patients. The preferred endoscopic therapy is argon plasma coagulation. Those failing endoscopic 
therapy are considered for antrectomy. 

 

ZOLL İNGER ELL İSON SENDROMU 

Özellikler :    

Pankreasın en sık malign endokrin tümörüdür.  

  Atipik, multipl ve tedaviye dirençli ülser olgular ında ZES dü şünülmelidir.  

  Hikaye genellikle kısa sürelidir , kanama ve perf orasyon sık görülür.  

  En sık görülen semptom peptik ülsere bağlı karın ağrısıdır (>%80).  

  Diyare, hastaların 1/3 veya daha fazlasında görülür .  

  MEN I (paratiroid, pituiter, pankreas tümörü) sendr omuna dahil olabilir  

 (Gastrinoma MEN’lerde pankreasda en sık görülen tümördür).  

Tanı:  Açlık gastrin düzeyi > 1000 pg / ml ,  Secretin stimulation test , somatostatin reseptör sintigrafisi   

Tedavi: cerrahi,PPI,okreotid 

 

 
Dieulofay ülser:Gastrik fundusta görülen vasküler l ezyondur.  
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İNCE BAĞIRSAK HASTALIKLARI 

İNTESTİNAL OBSTRÜKS İYON  

 Barsak içeri ğinin pasajının yetersizli ğidir  

Tipleri : 

Mekanik obstrüksiyon nedenleri:  

  Adezyonlar, striktür (En sık sebep post-op brid(ya pışıklık) ileustur.)  

  Tümör (metastatik, intramural, epitelyal)  

 Volvulus, inkansere herni  

Paralitik ileus  

 İntestinal traktüste tıkanma olmaksızın olu şur.  

  Etyoloji : Abdominal cerrahisonrası, Hipokalemi (elektrolit bozukluklarından en sık nedendir), Peritonit, pnömoni  

Klinik :  

 Kramp şeklinde a ğrı  

 Barsak seslerinde artma (paralitik ileusda azalır)   

 Konstipasyon ve obstipasyon  (mekanik obstrüksiyonda)  

 Kusma (proksimal obstrüksiyonlarda daha belirgin)  

   Distansiyon  

 

 

Tanı:  

 Karın grafisinde  

 Mekanik obstrüksiyonda: hava - sıvı seviyesi  

 Paralitik ileusda: diffüz intestinal gaz; rektumda  hava  

Tedavi :  

   Sıvı-elektrolit açı ğının kapatılması  

 Nazogastrik aspirasyon  

İNTESTİNAL PSÖDOOBSTRÜKS İYON (Ogilvie sendromu)  

Etiyoloji :  

 düz kasları etkileyen hastalıklar (kollagen vasküle r hastalık, amiloidoz) 

 altta yatan nörolojik hastalıklar (Chagas, Parkinson) 

 İlaç Kullanımı (Anti-Kolinerjik) 

Klinil: İleus benzeri tablo 

ted:neostigmin 

 

 

 

Meckel divertikülü  

Tanım 

 Vitellin kanal kalıntısı (Omfalomezenterik kanal)  

 ilioçekal valvden 60 cm uzağa yerleşir  

Patoloji 

 İçinde en sık bulunan mukoza ileal mukozadır . Ancak en sık bulunan ektopik  mukoza ise parietal  hücredir. 

Parietal hücre asid nedeniyle ülserasyon  ve kanamaya sebep olur. 

 

Semptomlar 

Meckel divertikülü çocuklarda  en sık kanamaya yol açarken, erişkin de en sık gastrointertinal obstrüksiyon  ile 

prezente olur.   

Tanı 

Parietal hücre sintigrafi (Teknesyum-99m-perteknata t ) ile gösterilebilir. 

Tedavi 

Cerrahi 
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MALABSORBS İYON  

Etiyoloji  

Maldijesyon  

  kronik pankreatit  

 kolestatik veya obstrüktif karaciğer hastalığı  

 mide operasyonu sonrası  

intrensek ince ba ğırsak hastalıkları  

   Çöliyak hastalığı   

 Whipple hastalığı (mukozada kanama ve obstrüksiyon)  

 kollajenöz sprue   

   eozinofilik gastroenterit  

 amiloidozis  

   Crohn  

 disakkaridaz eksikliğine malabsorbsiyon  

Eksternal sebeplere ba ğlı malabsorbsiyon 

 Lenfoma, Tbc lenfadenit 

Klinik :  

Anormal gayta çıkı şı (Yağlı yumu şak ve kötü kokulu)  

Kilo kaybı, kas erimesi 

Hipoalbüminemiye sekonder asit ve ödem 

Demir, vitamin B12, folat emiliminin bozulmasına bağlı anemi  

Vitamin D eksikliğine bağlı kemik ağrı ve kırıkları  

Kalsiyum eksikliğine bağlı tetani veya paresteziler 

Tanı:  

 Gaytada ya ğ analizi (Sudan boyası (+)): > 6 gr ya ğ malabsorbsiyonunu gösterir.  

 d-xyloz emilim testi    

 Pankreas fonksiyon testleri (sekretin stimülasyonu ile bikarbonat ve sıvı atılımı ölçümü)  

  ince barsak biyopsisi  

Bakteriyel a şırı çoğalma testi  (Jejunal aspirasyon, bakteriyel aşırı çoğalma olan hastalarda CO2’in solunumla atılımı 

artmıştır) 

İnce barsak radyolojisi : Malabsorbsiyonda villuslar küntle şir, pili sayısı artar   

 

 

 

Table 1 Investigations to document the presence of malabsorption. 

Haemoglobin 

Mean cell volume 

Blood film 

Total white cell count, platelets 

Serum iron and total iron binding capacity 

Serum folate and vitamin B12 

Serum calcium, phosphate, alkaline phosphatase 

24-h urinary calcium 

Serum K+, Mg2+ 

Bilirubin, aminotransferases 

Prothrombin time 

Total plasma protein, albumin 

Faecal fat excretion 
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D-Xylose absorption tests 

Breath tests—lactose, lactulose, 14C-triolein 

Secretin test 

 

Aşağıdakilerden hangisi osmotik diyare nedenlerinden bi ridir? 

A) Kronik mezenterik iskemi 
B) Laktaz eksikli ği 
C) Postvagotomi sendromu 
D) Nöroendokrin tümör 
E) Kolera 

 

Aşağıdakilerden hangisi intestinal motiliteyi inhibe ed en hormonlardandır?  

      A) Gastrin  

      B) Kolesistokinin  

      C) Sekretin  

      D) İnsülin  

      E) Motilin  

(CEVAP C) 

  

WHİPPLE HASTALIĞI  

Tanım 

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

 

Semptomlar  

 Multisistemiktir .  

 En sık orta yaşlı erkeklerde görülür. (E / K oranı 8/1),En sık başvuru nedeni ishal, daha sonra kilo kaybıdır.  En sık 

ekstraintestinal bulgu artrit, 2. sıklıkta ateş gelir.  

   En sık MSS semptomları: demans, bakı ş paralizisi ve myoklonusdur.  

  Hastaların 1/3 ünde  kültür negatif bakteriel endokardit  görülebilir 

FM:Hiperpigmentasyon ve periferik lenfadenopatidir .  

 

Patoloji :  

Elektron mikroskopda makrofajlar içinde Tropheryma whipplei gösterilebilir.  

 Tedavide  : 

tetrasiklin, kotrimaksazol  

 Malabsorpsiyona yol açan a şağıdaki hastalıklardan hangisi diffüz tipte histoloji k bozuklukla karakterizedir? 

A) Whipple hastalı ğı 
B) Amiloidozis 
C) Lenfoma 
D) Crohn hastalığı 
E) Giardiazis 
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BAKTER İYEL AŞIRI ÇOĞALMA 

En sık nedenler: 

Yaşlı hastalarda sıktır. Yaşlılarda steatorenin en sık nedenidir. Diabetik hast alarda sıktır.   

Barsak motilitesinin bozulması (Skleroderma )  

Semptomlar :Sulu diare ve B12 eksikliğine bağlı anemi  

 Tanı : Radyoaktif işaretli yemek ve nefes testi ile konabilir.  

Tedavi  : Antibiyotik (tetrasiklin ve metronidazol) 

 

ÇÖLYAK HASTALI ĞI  

 Çölyak hastalığı, arpa, buğday, yulaf ve çavdar gibi hububat ürünlerinde bulunan glutenin , gliadin fraksiyonuna karşı 

barsakların hipersensitivitesi sonucu ortaya çıkar.  

 En sık 2 ya ş civarında semptom vermeye ba şlar.  

 Çocukluk çağında görülen en sık malabsorbsiyon  sendromudur.  

Semptomlar  : 

İshal  

Kusma 

Karın ağrısı 

Büyüme ve geli şme gerili ği (en sık görülen bulgudur)  

Kilo kaybı 

Anemi ve vitamin eksiklikleri  

Dermatitis Herpetiformis  (Çöliak  eşlik eden en sık deri  bulgusu) 

Laboratuvar bulguları;  

Steatore 

Serum IgA artar  

Kan folat düzeyi düşüktür 

D-xylose testi bozulmu ştur.  

K vitamini eksikliğine bağlı koagülasyon bozuklukları 

 A vit ve D vitamini eksikli ği 

 Karbonhidrat Malabsorbsiyonu 

 Hipoproteinemi- Hipoalbuminemi 

Tanı:  

Çölyak hastalığının tanısında en etkili yöntem intestinal biyopsidir.   
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Antikorlar : 

 Anti-gliadin, anti-retikülin ve anti-endomisyum, an ti-transglutaminaz  çölyak hastalığında kullanılan yararlı  

testlerdir. Endomisyum ve transglutaminaz  antikorları çoliak için spesifiktir . 

 Normal çocukların %10’unda, IgG tipi gliadin antiko rları pozitif bulunur . Bu nedenle IgA tipi antikorlar, çölyak 

hastalığı için daha spesifiktirler .  

 
Gastrointestinal sistemde cerrahi sonrası esas ener ji kayna ğı aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Alanin 
B) Valin 
C) Lözin 
D) İzolözin 
E) Glutamin 
 
(CEVAP E)  
 
 

Tedavi 

 Çölyak hastalığının tedavisi için ömür boyu glutensiz  diyet önerilir. Klinik düzelme 1 haftada, histolojik düzelme 3- 12 

ayda görülür.  

Komplikasyonları  

T hücreli Lenfoma  

Barsak Striktürü  

 

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi, çocuklarda konv ülsiyon, ba ş ağrısı, ense sertli ği, letarji, halüsinasyon ve 
ishal tablosuna neden olur? (Nisan 2003) 

A) Shigella 
B) A grubu B hemolitik streptokoklar 
C) Rotavirus 
D) Haemophilus influenzae  
E) Pseudomonas aeruginosa 
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SHİGELLA ENFEKS İYONLARI  

•  İnkübasyon süresi kısadır (1-2 gün) 
•  Ani başlayan karın ağrısı, ateş, sulu ishal başlangıçta görülür (toksin etkisiyle) 
•  Daha sonra: (1 gün) İshal artar, Pelte kıvamında, Kanlı mukuslu dı şkılama  kramp tarzında karın ağrısı, tenesmus 

(rektal spazmlar) ile tipik dizanteri kliniği gelişir. (Rektal prolapsus gelişebilir.) 
•  İshal 2-5 günde geçer 
•  Yaşlı ve bebeklerde ağır sıvı elektrolit kaybı ölüm görülebilir.  
•  S. dysenteriae’ya bağlı olanlar daha ağır seyreder. 
•  Meningismus, koma  gibi belirtiler nörotoksin etkisiyle özellikle çocuklarda görülebilir.  

Shigella flexneri en sık gastroenterit yapan shigella ajanıdır. 
(Cevap A) 

Tablo: Besin Zehirlenmeleri  

Etken  İnkübasyon süresi  Klinik  

S.aureus 2-6 saat Kusma, karın ağrısı, ishal, hipotansiyon 
Beta.cereus (emetik tip) 1-5 saat Kusma, bulantı, ishal, karın ağrısı, ateş yok 
Beta.subtilis 15 dk. – 3 saat Kusma, başağrısı, flushing, ishal 
Ağır metaller 
(Zn, Cs, Cd, As 5 dk – 2 saat Bulantı, kusma, karın ağrısı 

Mantarlar 
Birkaç dakikadan  
6 saat (muskarinik) 
6-24 saat (amanitik) 

Karın ağrısı, kusma, ishal, konvülsiyon, koma, hepatorenal yetmezlik 

Salmonellalar 12-36 (6-48) saat İshal , karın ağrısı, ateş, kusma, septisemi, lokalize enfeksiyonlar 
C.perfringes 8-24 saat İshal, ateş yok, karın ağrısı, bulantı 

C.botulinum 12-36 saat 
(6 saat – 8 gün) 

Kusma, paraliziler (oküler, faringeal, respiratuvar) 

V.parahemolyticus 12-24 saat Bol ishal, karın ağrısı, kusma 

E.coli (EP-ETEC) 12-72 saat Kolera benzeri (ETCEC), dizanteri benzeri (EİEC, EPC), hemorajik 
kolitus 

Y.enterokolitika 24-36 saat 
uzun inkübasyon dönemi Ateş, karın ağrısı, (apandisit benzeri), dizantesi benzeri sendrom 

Campylobacterler 2-5 gün Kanlı ishal ve öncesinde ateş, karın ağrısı, bulantı 
Norwalk ajanı 36-72 saat Kırıklık, ateş, ishal 
G.lamblia 1-4 hafta Akut veya kronik ishal, steatore, karın ağrısı, ağırlık kaybı, şişkinlik 
Rotavirüsler 1-7 gün Halsizlik, bulantı, ishal, kusma, ateş 

02T145 

Ocak ayında 2-3 gün önce ba şlayan sulu diare şikayeti ile gelen iki ya şındaki çocukta olası etken a şağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Rhinovirüs     
B) Rotavirüs 
C) Retrovirüs      
D) Adenovirüs 
E) Rheovirüs 

 
Rotavirüs infantil diareye neden olur. Çocuklarda gastroenteritin en sık nedenidir. Ayrıca nazokomial enfeksiyonlar sıktır. 
11 segmentli çift iplikcikli RNA virüsüdür.  

(Cevap B)  

 

PROTEİN ENERJİ MALNÜTR İSYONU (PEM)  

PEM’in 2 tipi vardır:  

1-Marasmus:  Enerji alımında yetersizlik sonucu olu şur , kas ve ciltaltı yağ dokusundaki kayıp belirgindir.  

2-Kwashiorkor:  Protein eksikli ği sonucu olu şur.  Ödem  nedeniyle ağırlık kaybı daha az belirgindir.  

TEDAVİ: 

Malnütrisyonlu hastada diyet tedavisinin ilk günlerinde TPN ile verilen karbonhidratlar  insulin salınımını uyarırlar. Bu 

nedenle hipoglisemi  sıklıkla izlenen bulgulardandır.  

PEM’da eksikliği saptanan elementlerin başında potasyum  gelmektedir. Hastalarda re-feeding sendromuna dikkat 

edilmelidir .Beslenmeyle birlikte hücresel proliferasyon artar.Intrasellüer elementlerin hücre içine girmeleri artar.Hipofosfatemi 

yaşanabilir.   
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. 10 yıldır pankolit tipi ülseratif koliti olan bir  hastad kolon kanseri taraması için izlenmesi gerek en yol a şağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yılda bir gaitada gizli kan tayini 
B) Yılda bir gaitada gizli kan tayini ve baryumlu kolon 
 grafisi 
C) Yılda bir rektosigmoidoskopi 
D) Yılda bir gaitada gizli kan tayini ve rektosigmoidoskopi 
E) Yılda bir kolonoskopi ve biyopsi  
 

. Elli sekiz yaşında bir erkek hasta halsizlik ve bitkinlik yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın öyküsünden yıllardan beri devam 
eden karın ağrısı, karında rahatsızlık hissi, şişkinlik ve kabızlık şikâyetlerinin olduğu; son 4 aydır gaitasının püre gibi 
olduğu, fakat gaita renginde önemli bir değişiklik olmadığı; eskiden beri işine bisikletle gidip gelirken artık dinlenmeden 
gidemez olduğu öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede sol alt kadranda basma hassasiyeti saptanıyor ve hastanın anemik 
görünümlü olduğu gözleniyor. 

 Bu hasta için en olası tanı a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Kabızlık ağırlıklı irritabl bağırsak sendromu 
B) Diyare ağırlıklı irritabl bağırsak sendromu 
C) Çekum tümörü 
D) Divertikülit 
E) Crohn hastalı ğı 

 

İNCE BARSAK TÜMÖRLER İ 

Malign Tümörler  

1. Adenokarsinom  

2. Karsinoid tümörler 
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3. Lenfomalar 

4. Leiomyosarkomlar 

Patoloji :   

  Peutz jeghers sendromu,  ailesel polipozis ve Gardner  sendromundaki poliplerden gelişebilir  

 Adenokarsinom, proksimal İB da sıktır. En sık duedenum peri-ampullar bölgede izlenir. 

 Lenfoma ileumda oluşur. Çocuklarda en sık NHL bu bölgeden ba şlar. 

 Karsinoid genellikle apendixte bulunur.   

 Tedavi : cerrahidir  

   

BENİGN TÜMÖRLER :  Leiomyom EN sık bening tm dir. 

 

GIS DUPLİKASYONLARI 

En sık olarak ince barsak (jejunoileal ) duplikasyonlar söz konusudur. En seyrek olarak duodenal duplikasyonlar 

görülür. 

 
Eşlik neden anomaliler sık görülür  : 

Bir çok araştırmacı vertebral anomaliler (Bifid or fused spine ) ile torasik ve torakoabdominal duplikasyonlar arasında bir ilişki 

tespit etmişlerdir 

Tanı:BT 

Tedavi: Cerrahi 

 
APPENDİKS VERMİFORMİS HASTALIKLARI  

 

 

 

 

AKUT APPEND İSİT  

Etyoloji :  

I. Obstrüksiyon (% 90): Fekalitler (sertle şmiş, kristalle şmiş gaytalar) en sık nedendir. Lenfoid hipertrofi daha 

nadirdir. 

2. Yabancı cisim (çekirdekler, kemik parçaları, bar yum... vb.)  
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3. Parazitler (özellikle askaris)  

Semptomlar: 

1. Karın ağrısı:  Viseral fazda ağrı künttür ve umbilikus  etrafındadır. Fakat ortalama 4-6 saat (1-12 saat) sonra ağrı 

lokalize olur ve şiddetlenir. Ağrı sağ alt kadrana lokalize olur.   

2. Anoreksi ( İştahsızlık):  Hastaların % 90-95’inde vardır, ama pek dikkat çekmez. Ağrıdan önce ortaya çıkar. Ilk 

saptanan belirtidir.   

3. Bulantı, kusma:  Kusmalar ağrılardan sonra ortaya çıkar. Eğer önce kusma, sonra a ğrı olmu şsa, genellikle bu 

akut appendisit de ğildir. 

 

Tanı:  

Tanı için iyi bir hikaye ve fizik muayene şarttır.rovsing,obturator,psoas,aeron..USG-BT! 

 

Komplikasyonlar :  

1. Perforasyon: En sık görülen komplikasyondur   

2. Jeneralize peritonit: Perfore içeriğin tüm batın içine yayılması durumunda ortaya çikar ve adinamik ileusa neden olur .  

3. Abse formasyonu:  

4. Pyeloflebit: Portal venlerin septik tromboflebit idir.  Komplikasyon kliniğine sarılık  ilave olur. Bunun sonucu karaciğerde 

milier abseler görülebilir. Bu durum yüksek mortaliteye sahiptir.  

5. Plastron Akut appendisit tanısı düşünülen hastalarda sağ alt kadranda kitle ya da dolgunluk palpe edilmesi plastron akla 

getirmelidir .  

Tedavi: Acil appendektomidir. Cerrahi için tek kontrendikasyon plastron varlı ğıdır .  

Table 45-1    -- Nonsurgical Causes of Acute Abdomen  

Endocrine and Metabolic Causes  

Uremia 
Diabetic crisis 
Addisonian crisis 
Acute intermittent porphyria 
Hereditary Mediterranean fever 

Hematologic Causes  

Sickle cell crisis 
Acute leukemia 
Other blood dyscrasias 

Toxins and Drugs  

Lead poisoning 
Other heavy metal poisoning 
Narcotic withdrawal 
Black widow spider poisoning 

APENDİKS TÜMÖRLER İ 

1-Mukosel :  

Apandiks lümeninin müsinöz sekresyonu ile dilatasyonu mukosel olarak tanımlanır.  Müsinöz Kistadenoma ya da 

kistadenokarsinoma  bağlı gelişir. Bu iki lezyon psodomiksoma   peritonei’ ye sebep olurlar. 

 

 

2-Karsinoid :  

Genelde appendiks vermiformisin uç kısmına yerle şirler.  A. vermiformisin en sık tümörüdür. 2 cm yi aşmadıkları 

sürece malign dejenerasyon nadirdir . Metastatik olmayan vakalarda karsinoid sendrom görülmesi çok nadirdir.  

Tedavide  

2 cm den küçük lezyonlarda appendektomi yeterli ike n,  

2 cm aşılmış veya mezoappendikse ilerleme varsa sa ğ hemikolektomi gereklidir.  

3-Adenokarsinom :  
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KOLON HASTALIKLARI 

KOLON D İVERTİKÜLLER İ  

 
Tanım 

 Kolonda en sık görülen divertiküller psödodivertiküllerdir . En sık sigmoid  kolonda görülür.  

Komplikasyonları 

 

Divertikülit (%25) 

Tanım: Divertikülün, mikroperforasyon  ve sızdırmasına bağlı gelişen inflamasyondur . 

Semptomlar: Sol alt kadran ağrısı, ateş 

Labaratuar :lokositoz , 

Tanı:BT ile tanı konur.  

Komplikasyonlar :Mesaneye veya vajene fistül olabilir.  
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Tedavi  

Antibiotikler, IV sıvı ve ba ğırsak istirahatı  

En sık metranidazol ve siprofloksasin kullanılır.  

 

Kanama (%20-25)  

Tanım 

Divertikülün  tabanında bulunan arterin erode olması sonucu kanamadır . 

 

Semptomlar  

  Ağrısız rektal kanama  

Tanı 

 Klinik 

 

Tedavi 

Vakaların çoğunda sadece destek tedbirler ile kanama spontan durur. Destek t edavi ile durmazsa anjio yapılır. 

Anjio sırasında vazokontraktör madeler kanayan vask uler yata ğa verilerek kanama kontrol altına alınmaya çalı şılır. 

 

HİRSCHSPRUNG HASTALIĞI  

Tanım 

   Kongenital bir megakolon nedenidir. En sık rekto-sigmoid bölgede görülür . 

 Canlı doğumların 5000’de 1’inde görülür.  

 Erkeklerde daha sıktır.  

 Nöral krest hücrelerinin inkomplet kaudal migrasyo nu nedeniyle olur.  

    Sinir hücresiz kalın bağırsak segmentinde obstrüksiyon; üst kısımlarda dilatasyon olur.  

Semtom  

 Yenido ğan döneminden beri kabızlık 

 Fizik muayine 

rektumda gaita yoktur.  

Tanı 

 Rektum biopsisinde ganglion hücreleri yoktur.  

 

Komplikasyon 

 Enterokolit ( En mortal ) 

 Tedavi   

cerrahidir.  
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Konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung) has talığında en güvenilir tanı yöntemi a şağıdakilerden hangisidir?  
A) Rektal biyopsi 
B) Baryumlu kolon grafisi 
C) Abdominal bilgisayarlı tomografi 
D) Abdominal ultrasonografi 
E) Abdominal magnetik rezonans görüntüleme 

HİRSCHPRUNG HASTALIĞI 

YD da kalın barsak obstrüksiyonunun en sık nedenidi r. Erkeklerde 5 kat fazla görülür.  

Submukozal (meissner) ve myenterik (auerbach) pleks usdaki ganglion hücreleri yoktur. Aganglionik bölge dar, üst 
kısmı dilatedir, burada inhibitör parasempatik uyarı kaybolmuştur.  

Vakaların %75’inde aganlionik segment rektosigmoide sınırlıdır. Vakaların çoğu yaşamın ilk 3 ayında tanı alır. Yenidoğanda 
klasik olarak mekonyum pasajı gecikir ve ilk 48 saatte bulgu verir. Zayıf beslenme, kusma, abdominal distansiyon ve 
obstrüksiyon gelişir. Dışkı kalem gibi incedir ve batında fekalom palpe edilir. Rektal muayeneden hemen sonra aniden bol 
miktarda gaita çıkı şı gözlenir.  

Tanı:  Direk karın grafilerinde proksimal barsağın gazlı retansiyonu görülür, rektumda gaz ve feçes yoktur. Baryumlu 
grafide daralmı ş anormal distal segment ve dilate normal proksimal barsak ansı  arasında bir tansiyon zonu 
görülebilir. Proksimal kolon ileri derecede geni şlemi ştir (megakolon).  

Rektal biyopside ganglion hücrelerinin yoklu ğu, hipertrofiye olmu ş sinir köklerinin gösterilmesi tanıda en güvenilir 
yöntemdir.  

 
Tablo: Hirscprung hastalı ğı ve fonksiyonel konstipasyon ayırıcı tanısı  

 Fonksiyonel konstipasyon  Hirschprung hastalı ğı 

Konstipasyonun 
başlangıcı 

< 2 yaş Doğumda 

Enkopresis Yaygın Nadir 
Büyüme geriliği Nadir Mümkün 
Enterocolit Nadir Mümkün 
Karın gerginliği Nadir Yaygın 
Kilo alma geriliği Nadir Yaygın 
Anal tonus Normal Normal 
Rektal muayene Ampullada feçes var Yok 
Malnütrisyon Yok Mümkün 
Anarektal manometre Rektum distansiyonu internal sfinkter  

relaksasyonunu sağlar 
Parodoksal olarak sfinkter basıncı artar 

Rektal biyopsi Normal Gangliyon hücreleri yok 
Asetilkolinesteraz artmış 

Baryum enena Transizyon zonu yok masif feçes Transizyon zonu var gecikmiş evakuasyon (> 
24 h) 

   

 

Tedavi:  Diversiyon kolostomisi ve 6 ay veya 1 yıl sonra aganlionik segmentektomi yapılır. Tedavi uygulanmamış hastalarda 
komplikasyon olarak büyüme geriliği, malnutrisyon, konstipasyon ve enterokolit gelişir. Enterokolit vakaların 1/3’ünde gelişir 
ve ateş, kanlı gaita ve abdominal distansiyon ile karakterizedir. Enterokolit ölüme en sık neden olan komplikasyonudu r. 
Operasyon sonrası en sık komplilasyonlar, anal stenoz ve inkontinansdır.  

(Cevap A)  
 

İNVAJ İNASYON  

18 ayın altındaki çocuklarda en sık ileus sebebidir .  

En sık ileoçekal bölgede oluşur.  

Predispozan faktörler;  

 % 85 vakada idiyopatik 

 Polipler 

 Meckel divertikülü 

Henoch Schönlein purpurası 

Lenfomalar: 6 ya şın üzerinde, en sık neden lenfomadır. 

 Lipomalar 

 Parazitler 

 Yabancı cisimler 
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Semptomlar : 

Kolik tarzında a ğrı, çilek jölesi rektal kanama ve sa ğ alt kadranda sucuk şeklinde kitle olu şur. 

Tanısı 

USG ve Baryumlu grafi ile konur .  

Tedavide  

Baryum reduksiyon, gerekirse cerrahidir.  

 

 
 

 

ANJ İODİSPLAZ İ  

  Genelde 60 yaş üzerinde görülen damarsal anomalilerdir.  Çekum ve çıkan kolonda gözlenir. 

Semptomlar : 

Çoğu asemptomatiktir. Bazen rektal kanama yaparlar. Ço ğu zaman gizli kanama ve anemi olu ştururlar.  

 Tanı  

kolonoskopi ve anjiografi ile konur.  

 Tedavi  : 

Kolonoskopi sırasında kanama, lazer veya koter ile tedavi edilebilir.  

Anjiografi ile embolizasyon 

  Tekrarlayıcı kanamada sa ğ kolon rezeksiyonu gerekebilir.  

 Tranexamik asid veya aminokaproik asid (Anti-fibrinolitik)-Östrojen 

Table 1 Treatment options in angiodysplasia  

1. Surgery Resection 

2. Endoscopic Electrocoagulation, Injection therapy, Contact probes, Laser 

3. Angiographic  

4. Pharmacological Oestrogen–progesterone, -Blockers, Somatostatin 

 

  

KOLON BEN İGN TÜMÖRLER  

Tanım 

  Kolonun en sık görülen selim lezyonu hiperplastik  poliptir.  

  adenomatöz polipler:  adenokarsinom öncüsüdürler  

 risk : >2 cm poliplerde,villöz poliplerde ve sapsı z polipte daha yüksektir.  
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Klinikte :  

  mikroskopik ve makroskobik rektal kanamalar  

 büyük polipler tıkanmaya  neden olarak karında kramp  yapabilirler.  

 Tanı: 

Çift kontraslı grafiler ve kolonoskopi iledir.  

 Tedavi : 

Saplı ise polipektomi ; sapsız ise cerrahi eksizyon   

KOLON POL İPLERİ 

 

 

 

 

Jüvenil Polip:  

 Retansiyon polipi de denir . Genellikle çocukluk  yaşlarında sık görülür.  

 Malign potansiyel ta şımaz.  

 Bu nedenle geniş cerrahi girişimlere gerek yoktur.  
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 Jeneralize juvenil polipozis  ile birlikte hiperpigmentasyon , alopesi ve onkodistrofi  de varsa, buna Cronkheit-

Canada Sendromu denir. 

 

Tübüler Adenom:   

 Kolonda en sık görülen neoplazmdır, poliplerin %85 ’i. 

 20 yaşın altında pek görülmez .  

 Lokalizasyon  olarak klinikte % 90’ı rektosigmoid  bölgede,  

   Malignansiye dönü şmesi nadir.  

 Tedavi için mümkünse, endoskopik olarak çıkartılır   

 

Villöz Adenom:   

Kolondan çıkarılan neoplazmların % 3-5’ini oluştururlar.  

Genellikle rektumdadırlar   

  1/3’ünde CA insitu, 1/3’ünde invaziv kanser vardır   

  Klinikte, fazla miktarda (3 lt/gün) mukus salgısı görülür  

Bu nedenle hastada hipokalemi, hipokloremi ve hipon atremi bulguları ortaya çıkabilir.  

Tanı, % 80 sigmoidoskopi ile konur  

Tedavi:Polipektomi 
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KALITSAL POL İPOZİS SENDROMLARI 

Ailesel polipozis:  

  Kolon adenomları ile gider.  

  Otozomal dominanttır.  

  Kalın ba ğırsakta yüzlerce polip ve ince ba ğırsağın periampüller bölge tümörü sıktır .  

Birlikte osteomlar veya yumu şak doku tümörleri varsa Gardner Sendromu adını alır .  

30 yaşına gelmeden kolon rezeksiyonu gerekir.  

 Aşağıdakilerden hangisi familyal adenomatöz polipozisin  kolon dı şı bulgularından biri de ğildir?  

A) Duodenal adenom 
B) Tiroid kanseri 
C) Hepatoblastom 
D) Konjenital retinal pigment epitelyal hipertrofisi 
E) Osteosarkom  

 

Turcot Sendromu 

 MSS tümörleri ile giden kolonun tübüler adenomatöz  polipozis sendromudur. 

 Yüksek malignite riski taşır. 

   Otozomal resesif geçer. 

 

Peutz-Jeghers Sendromu:  

 Otozomal Dominant geçişlidir  

 Özellikle a ğız içi mukozayı tutan mukokutanöz hiperpigmentasyon  vardır.  

   Polipler hamartomatözdür .  

   Malign transformasyon riski düşüktür.  

 Polipler mide ve ince ba ğırsakta da olabilir. (en sık jejunum)  

 Patolojide düz kas demetleri vardır.  
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Juvenil polipozis  

 Kolon, ince bağırsak ve mideden gelişen poliplerden kaynaklanır  

  Gastrointestinal kanamaya neden olur.  

  Otozomal dominanttır.  

  Polipler hamartomatöz  niteliktedir.  

Cronkhite-Canada Sendromu  

Hamartomatöz polip 

  Bağırsak polipleri yanında kellik, hiperpigmentasyon  ve tırnak yokluğu görülür. 

 Genetik geçi şi yoktur. 

 

Cowden Hastalı ğı (Multipl Hamartom Sendromu) 

 PTEN gen mutasyonuna bağlıdır (10q) 

PTEN fosfataz aktivitesi olan tumör süpresör gendir. 

Meme, Tiroid (foliküler) , GIS tümörleri ile karakt erizedi r. 

 Hastalarda sıklıkla makrosefali , yüz anomalilerine rastlanır. 

 

Non-polipozis Koli Sendromu (Lynch I-II)  

  Bu hastalıkta DNA hasar tamir geninde defekt bulunmaktadır .(MLH-MSH)  

Özellikle genç hastalarda sağ kolon Tm oluşmaktadır.  

  Endometrium, meme, over Ca riski artmı ştır.  

 Aşağıdaki tümör belirleyicilerinden hangisinin küratif cerrahi tedavi sonrasında düzenli izlenmesi, hastal arın 
sağkalımını uzatmaktadır? 

A) Alfa-fetoprotein 
B) CA15-3 
C) Karsinoembriyonik antijen 
D) Prostat spesifik antijen 
E) CA125 
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KOLON ADENOKARS İNOMU 

 Etiyoloji :  

  Diet (Kırmızı et ve az posalı diet).  

  Genetik faktörler (Karsinomlu hastaların 1. Derece akrabalarında risk 3-5 kat artmı ştır.)  

 Diğer nedenler 

 10 yıldan uzun sürmüş ülseratif kolit 

 Eski kolon ca hikayesi  

 Ailevi polipozis sendromu  

 Kadınlarda jinekolojik veya meme ca hikayesi 
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Klinik :  

   Tümörün büyüklü ğü ve yerine ba ğlıdır.  

 Kolon ca en sık rektosigmoid  bölgede yerleşir.  

 sol kolon tümörleri obstrüksiyon, kabızlık 

 sağ kolon tümörleri Fe eksikli ği anemisi ile gelir.  

   Dışkılama tabiatında değişme ,gaita şekil değişikliği,gaitada kan ve kramp tarzında karın ağrıları  

   Metastazlar en sık karaciğer olur .Kemik akciğer ve beyinde tutulabilir.  

   Yayılım en sık lenfojen yolla olur.   

Tanı:  

 Baryumlu kolon grafisi  

 Endoskopik görüntüleme ile biopsi alınması ile olu r.(Kesin tanı)  

Evreleme 

 BT ile yapılır.   

Aster Coller (Modifiye Dukes) Evreleme Sistemi 

Evre A    : Tümör mukozada sınırlı 

Evre B1 : Tümör derinliği muskularis propriaya ulaşmış, lenf nodu negatif 

Evre B2 : Tümör derinliği muskularis propriayı aşmış, lenf nodu negatif 

Evre C1 : Tümör derinliği muskularis propriaya ulaşmış, lenf nodu pozitif 

Evre C2 : Tümör derinliği muskularis propriayı aşmış, lenf nodu pozitif 

Evre D   : Tümör uzak metastaz yapmış 
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KARIN TRAVMASI 

Peritonu delen ateşli silah  yaralanmalarında organ yaralnama oranı % 90 olduğundan tetkik gerekmeksizin 

laparatomi  yapılır.  

Delici-kesici yaralanmalarında periton lavajı organ hasarını göstermede oldukça iyidir. Periton kateterinden 10 mL kan 

gelmesi pozitiftir . 10 mL den az kan gelirse batına 1 Litre sıvı verilir. Hasta Sağa-sola döndürülür. Sıvı geri alınır. 100.000/ml 

den fazla eritrosit, safra, mide, fekal içerik bulu nması, amilazın yüksek olması pozitif olarak de ğerlendirilir. Lavaj 

lokosit sayısı anlamsızdır . 

USG künt travmalarda lavajın yerini almıştır. 250 mL üstü serbest sıvıyı çok iyi gösterir. Solid organ yaralanmalarını 

göstermede USG yeterli değildir. Lavaj USG ile aydınlatılamayan vakalarda yapılır . BT künt tarmada solid organ hasarını 

göstermede çok iyidir. Hemodinamisi stabil hastaya yapılmalıdır. En çok yaralanan solid organ dalak ve karaci ğer (2. en sık)   

USG serbest sıvı olan hemodinamik stabil olmayan hastalar opere edilir . Stabil hastalar BT ya alınır. NOM için 

değerlendirilir.  

Dalak yaralanmaları çoğu zaman NOM ve primer sütür  ile tamir edilir. Ancak splemktemi  gereken olgularda en sık 

komplikasyon sol alt lob atelektazisidir.  Postspelentomi enfeksiyon diğer komplikasyondur. Özellikle splenektomi sonrası ilk 2 

yıl içinde ortaya çıkar. En sık neden pnomokok olmakla birilikte  kapsüllü  mikroorganizmalara risk artar. Splenektomi sonrası 

hemen ve ardından 5 yılda bir pnomokok aşısı yapılmalı. Her ay pensilin proflaksisi verilmelidir. 

 


