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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Sindirim sistemi ağızdan baĢlayıp anüste biten, bir kanal ile karaciğer, safra kesesi,
safra yolları ve pankreas gibi yardımcı organlardan oluĢan bir sistemdir. Bu sistem çok geniĢ
bir hastalık grubunu kapsamaktadır. HemĢirelerin vakalar karĢısında analiz ve sentez
yapabilmeleri için sindirim sistemine ait temel bilgileri çok iyi kavramıĢ, yeterli bilgi ve
tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.
Bu öğrenme materyalinde sindirim sisteminde görülen hastalıklar, hastalıkların
oluĢum nedenleri, risk faktörlerinin yanında her hastalık için uygulanacak tedavi ve
hemĢirelik bakımı yer almaktadır. Edindiğiniz kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler
mesleğinizi doğru ve bilinçli olarak yapmanızı sağlayacak, mesleki baĢarınızda size ıĢık
tutacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan tanı yöntemlerini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Sindirim sistemi hastalıklarında en sık kullanılan tanı yöntemleri ile ilgili bir
sunu hazırlayıp sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz.



DeğiĢik kaynaklardan yararlanarak sindirim sisteminin değerlendirilmesi için
uygulanan tanı yöntemlerinde hastalara karĢı hemĢirenin genel sorumluluklarını
araĢtırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ HASTALIKLARINDA
GENEL BELĠRTĠLER VE TANI
YÖNTEMLERĠ
1.1. Sindirim Sistemi Hastalıklarında Genel Belirtiler
Sindirim sistemi hastalıklarının genel belirtileri Ģunlardır:


Ağrı: Ağrı sindirim sistemi hastalıklarının en önemli belirtilerinden biridir.
Ağrının yeri, Ģiddeti, süresi, ağrıyı azaltan veya arttıran faktörlerin bilinmesi
önemlidir. Ağrıyla iliĢkisi olabilecek yemek yeme, dinlenme, defekasyon ve
vasküler hastalık gibi diğer durumların belirlenmesi gerekir.



Retrosternal yanma (pirozis): Mide içeriğinin özofagusa reflüsü sonucunda
substernal bölgede oluĢan ve bazen boğaza kadar yayılan yanma hissidir.



Odinofaji: Özefagusun organik bir hastalığına bağlı olarak yutma sırasında
substernal bölgede duyulan ve oral alımı kısıtlayan ağrıdır. Besin, özofagusu
terk ettikten sonra ağrı kaybolur.



Disfaji(yutma güçlüğü): Disfaji, besin maddelerinin farinksten mideye
ulaĢıncaya kadar herhangi bir noktada yarattığı takılma hissidir. Disfaji
orofarinks veya özofagus kaynaklı olabilir.



Regürjitasyon: Regürjitasyon, mide veya özofagus içeriğinin spontan olarak
ağıza gelmesidir. Geceleri sırt üstü yatarken, öne eğilirken ağır kaldırırken
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meydana gelebilir. Özafagusun distalindeki obstrüksiyonlarında, akalazyada
veya büyük divertiküllerin varlığında olabilir.


Siyalore: Özefagusta yabancı cisim ve tıkayıcı hastalıklar nedeni ile refleks
yolla tükürük salgısının artmasıdır.



Ağız kokusu (halitosis): Ağız ve boğaz hastalıkları dıĢında, özofagus
divertikülleri, kronik özofajit, atrofık gastrit, pilor stenozu ve infeksiyonlarda
görülür.



Hazımsızlık: Hazımsızlık üst karın bölgesinde hissedilen genellikle yemekle
birlikte olan bir rahatsızlıktır ve mideyi kontrol eden sinir sisteminin hasarından
ya da sindirim sistemindeki herhangi bir hastalıktan kaynaklanabilir.



Gaz: Sindirim sisteminde biriken gaz geğirme yoluyla ya da rektumdan dıĢarı
atılır. Bağırsaklarda aĢırı gaz birikmesine meteorism denir. Hasta ĢiĢlik ve
gerginlikten yakınır. AĢırı gaz safra kesesi hastalıklarında veya besin
intoleransında görülür.



Bulantı ve kusma: Bulantı subjektif bir duygudur ve sindirim sistemi
hastalıkları dıĢındaki hastalıklarda da görülür. Kusma genellikle bulantı ile
birliktedir ve nedenleri çok çeĢitlidir. Kusmuğun içeriği; kan, besin atıkları,
mukus, safra ve yabancı cisim varlığı yönünden araĢtırılmalıdır.



Bağırsak alıĢkanlıklarında değiĢiklik: Bağırsak alıĢkanlıklarındaki
değiĢiklikler genellikle kolon hastalıklarının bulgusudur. Diyare veya
konstipasyona neden olabilir.

Sindirim sistemi patolojilerinin tanı ve buna uygun tedavi yöntemlerinin geliĢtirilmesi
amacıyla invaziv ve non-invaziv tanısal yöntemlerden yararlanılır.

1.2. Tanı Yöntemleri
Hastanın sindirim sistemine ait sorununu saptamak için hastadan alınan öykü, fizik
muayene (inspeksiyon oskültasyon, perküsyon, palpasyon), kan testleri, radyolojik
incelemeler, endoskopik tetkikler, mide suyu analizi, gaita muayenesi, sitolojik incelemeler
gibi teĢhis ve tanı yöntemleri kullanılmaktadır.
Sindirim sisteminin değerlendirilmesi için uygulanan tanı yöntemlerinde hemĢirenin
hastalara karĢı genel sorumlulukları Ģunlardır:





ĠĢleme iliĢkin bilgi verilir.
ĠĢlem sonrası bakım ve aktivite kısıtlamalarına iliĢkin bilgi verilir.
Anksiyete giderilir.
ĠĢlem sırasında hastaya emosyonel destek sağlanır, hasta ve ailesi
cesaretlendirilir.
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Sağlıklı beslenme ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açacak
yiyecekler ile tanıdan sonra özel diyete gereksinim varsa diyete iliĢkin
bilgi verilir.
ĠĢlem öncesi, sırası ve sonrasında yeterli hidrasyonun sağlanması ve
sürdürülmesi için eğitim yapılır.
Endoskopik iĢlemler yapılmıĢsa kullanılan aletlerin su ve deterjanla
temizliği, %2'lik gluteraldehit ile dezenfeksiyonu sağlanır.

Öykü alma

Hastanın genel verilerini toplar, sindirim sistemi bozukluklarında sık görülen kanama,
sarılık, ülser, kolit ya da nedeni bilinmeyen kilo kaybı, ağrı, hazımsızlık, intestinal gaz,
bulantı kusma, bağırsak alıĢkanlıklarında değiĢme feçes değiĢikliği olup olmadığını
değerlendirir. Hastanın daha önceki tedavileri, ameliyatları, Ģu anda kullandığı ilaçlar olup
olmadığını sorgular ve kayıt eder. Kilo kaybı ya da artıĢı, alkol sigara alıĢkanlığı ve
kullanma süreleri hastalığını etkileyebilecek psikososyal durumu, kültürel veya inanıĢsal
faktörlerin olup olmadığı sorgulanır.

Resim 1.1: Öykü alma



Fizik muayene

Gastrointestinal sistem muayenesi sıra ile inspeksiyon, oskültasyon, palpasyon ve
perküsyon Ģeklindedir. HemĢire hastayı gözlemler ve muayeneye hazırlar.

Resim 1.2: Fizik muayene
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Laboratuvar testleri

Sindirim sistemi hastalıklarında eritrosit, lökosit, hemoglobin, hemotokrit, direkt ve
indirekt bilirubin, kanama ve protrombin zamanı vb. bakılır. Lökositoz apandisit, enterit,
kolit ve safra kesesinin akut hastalıkları için anlamlı bir göstergedir. Eritrosit sayısının
azalması kan kaybını, beslenme bozukluğunu, kanama ve protrombin zamanının
değerlendirilmesi ise kanama tehlikesinin olup olmadığını göstermesi ve antikoagülan
tedavinin planlanması açısından önemlidir. Bu laboratuvar testlerinin dıĢında hastanın öykü
ve fizik muayenesine göre mide suyu analizi, gastrik analiz ve gaita muayenesi de
yapılmaktadır.


Mide suyu analizi

Hastaya nazogastrik tüp yutturularak mide ve duodenum sıvısının alınıp
incelenmesidir. Alınan sıvıdan sitolojik çalıĢma yapma olanağı mevcuttur. Mide suyunun
pH‟ının belirlenmesi ve bazı hastalıklarda ayırıcı tanı amacıyla kullanılır.


Gastrik analiz

Mide mukozasının sekresyon fonksiyonu, pilor veya duedonum obstrüksiyonu olan
hastalarda mide retansiyonunun varlığını veya derecesini değerlendirmek için yapılır. Bu
test, Zollinger Ellison Sendromu gibi hastalıkların tanısı için kullanılır.


Gaita muayenesi

Ülseratif kolit, bağırsak parazitleri, karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında,
kanamalarda, inflamasyonla seyreden bağırsak hastalıklarında önemli bilgiler verir. Bazı
hastalıkların tanısı için dıĢkılama sayısı, dıĢkı miktarı, rengi, kokusu, kıvamı önemlidir.
Gaitada kan, gizli kan, sindirilmemiĢ besinler, parazitler ve mikroorganizmalara
bakılmaktadır.


Radyolojik incelemeler

Sindirim sistemi hastalıklarının tanısı için genellikle kontrastlı röntgen kullanılır.
Radyoopak maddeler (baryum, sülfat vs.) uygulanacak incelemenin türüne göre hastaya
içirilerek, lavman yapılarak, idrar sondası yoluyla veya enjeksiyonla verilir. Kontrast madde
verilmesini takiben, incelenen organ ekranda izlenerek çeĢitli pozisyonlarda filmler çekilir.
Buradaki organ ve sfinkterlerin fonksiyonel ve anatomik yapıları değerlendirilir.


Direkt batın grafisi

Ġntestinal obstrüksiyon, bağırsak distansiyonu, bazı safra ve böbrek taĢları, duodenum
ülser perforasyonu hakkında bilgi verir. Özel hazırlık gerektirmeyen bir görüntüleme
Ģeklidir.


Mide duodenum grafisi
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Direkt batın grafisinde Ģüpheli görülen durumlarda tercih edilir. Hasta iĢlem öncesi aç
bırakılıp radyoopak madde içerilerek yapılır.


Kolon grafisi

Polip, kolon tümörleri, divertikül, ülseratif kolit ve crohn hastalıklarının tanısında
önem kazanmaktadır.
Radyografi çekilecek hastaya sırasıyla Ģu iĢlemler yapılır:
Yapılacak iĢlem açıklanır.
ĠĢlemden önce 6-8 saat aç kalması, sıvı almaması ve sigara içmemesi söylenir.
Eğer ince bağırsak grafısi çekilecekse kolon temizliği yapılır. ĠĢlemden l gün önce düĢük
posalı diyet, bol sıvı ve laksatif verilir.
Kolon grafısi çekilecekse radyoopak madde rektal yoldan verilir. ĠĢlem öncesi ilk 2 gün diyet
uygulanır ve laksatif verilir. Diyette, ilk gün sebze, meyve ve et verilmez, bol sıvı verilir.
Ġkinci gün sadece 2 litre sıvı verilir.
Demir ilaçları kullanıyorsa 2 gün kullanmaması söylenir.
ĠĢlemden sonra hastanın bol sıvı alması sağlanır.
Defekasyon yapıp yapmadığı kontrol edilir.
Gerekirse radyoopak maddenin tamamen atılabilmesi için laksatif verilir.


Ultrasonagrafi (USG)

Sindirim sistemi organlarının büyüklükleri ile organlarda meydana gelen değiĢiklikler
bu yolla tespit edilebilmektedir. Genellikle özel bir hazırlık gerektirmez.

Resim 1.3: Ultrasonagrafi cihazı

7



Bilgisayarlı tomografi (BT)

Tomografide doku yoğunluğundaki küçük farkları belirlemek ve görüntülemek için
bilgisayar analizi ile x ıĢınları dalgaları ve detektörleri kullanılır.

Resim 1.4: Bilgisayarlı tomografi cihazı

Bilgisayarlı tomografi çekilecek hastaya sırasıyla Ģu iĢlemler yapılır:

ĠĢleme iliĢkin bilgi verilir.

ĠĢlemden önce 6-8 saat aç kalması söylenir.

Kontrast maddeler oral ya da intravenöz yoldan uygulanır.

Alerjik reaksiyonlara karĢı hasta yakından izlenir ve önlem alınır.

Eğer baryumlu radyolojik görüntüleme yapılacaksa, BT'den sonra
yapılması planlanmalıdır.


Pozitron emisyon tomografi ve bilgisayarlı tomografi PET/ BT

Pozitron emisyon tomografi ve bilgisayarlı tomografi cihazlarının birleĢmesi ile
oluĢan bir görüntüleme yöntemidir. PET, verilen radyofarmosötik ile vücudun fonksiyonu
hakkında bilgi toplarken, BT vücuttaki normal ve patolojik dokuların anatomik detayını
vermektedir. ÇeĢitli kanser türlerinde tanı ve metastaz aĢamasında ve tedavi sonrası
değiĢiklikleri görme amaçlı kullanılır.
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Resim 1.5: PET-BT cihazı



Magnetik rezonans (MR)

Organların kesit görüntüleri, x ıĢınları kullanılmaksızın karın içindeki kan damarları,
abseler, fıstüller, neoplastik ve kanama alanlarının yanı sıra yumuĢak doku da değerlendirilir.
Magnetik rezonans (MR) çekilecek hastaya sırasıyla Ģu iĢlemler yapılır:

ĠĢleme iliĢkin bilgi verilir.

Kapalı yer fobisi olup olmadığı sorulur. Kapalı yer fobisi olan hastalar
için açık MR makinaları kullanılır.

ĠĢlemden önce 6-8 saat aç kalması söylenir.

Hasta üzerindeki tüm takı ve metaller çıkarılır.

ĠĢlemin 30-60 dakika süreceği ve iĢlem sırasında sesler duyabileceği
anlatılır.

Herhangi bir sorun olduğunda, uyarı cihazı ile görevlileri çağırabileceği
söylenir.


Sintigrafî

Teknesyum, iyod gibi radyoaktif izotopların kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir.
Organların büyüklüğündeki değiĢiklikler, anatomik yerleĢim bozuklukları, kistik ya da abse
gibi odaksal lezyonlar veya neoplazın varlığını belirlemek için kullanılır.
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Resim 1.6: Gastrointestinal/mide-bağırsak sintigrafisi



Endoskopik incelemeler

Endoskop adı verilen özel fiberoptik bir aletle özefagus, mide, duodenum ve kolonun
iç tabakasının incelenmesidir. Endoskopi sırasında inceleme yapılan bölgeden biyopsi
alınabilir. Endoskopi ile tedavi amaçlı giriĢimler de yapılabilmektedir. Endoskopi iĢlemi
incelenen organa göre isimler almaktadır. Örneğin, yemek borusu incelenecekse
özofagoskopi, mide incelenecekse gastroskopi, onikiparmak bağırsağı incelenecekse
duodeneskopi, son bağırsak incelenecekse rektoskopi adı verilir.
ERCP (Endoskopik Retrograt Kolanjiyo-Pankreatografi), safra ve pankreas
kanallarındaki tıkayıcı hastalıkların teĢhis ve tedavisinde kullanılan endoskopik bir
giriĢimdir.

Resim 1.7: Endoskop ve endoskopi

Endoskopi yapılacak hastaya Ģu iĢlemler yapılır:

ĠĢleme iliĢkin bilgi verilir.

ĠĢlemden önce 10-12 saat aç kalması söylenir.
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ĠĢleme baĢlamadan önce, ağzına lokal anestezik sprey sıkılır ya da
gargara yaptırılır.

Sedasyon için intravenöz olarak midazolam, sekresyonları azaltmak için
atropin uygulanır.

Takma diĢler, gözlük ve takılar çıkartılır.

Hasta sedyede sol yana yatırılır ve sağ kola ĠV damar yolu açılır. ERCP
dıĢındaki iĢlemlerde kol arkaya alınmaz.

BaĢ sert bir yastık ile desteklenir ve sekresyonlar için kâğıt havlu hazır
bulundurulur.

ĠĢlemden sonra öğürme refleksi geri gelene kadar bir-iki saat oral bir Ģey
verilmez. Öğürme refleksi geri gelmiĢ ise rahatlatmak için serum
fizyolojik ile ağız gargarası yaptırılır.

Kanama, ağrı, yutma güçlüğü ve vücut ısısında artıĢ gibi üst sindirim
sistemi komplikasyonları açısından izlenir.

Nabız ve kan basıncı sık sık kontrol edilir.

Sedasyon yapılmıĢsa;
Semi fowler pozisyonda yatırılır ve uyanana kadar yalnız bırakılmaz.
Sedasyonun etkisi geçtikten ve hasta tamamen uyandıktan sonra evine gönderilebilir.
Sedasyon yapılan hastaya, iĢlemden sonra 10-12 saat araba ve makine kullanmaması
söylenir.

Ġnfeksiyon hastalıklarından korunmak için endoskopi sonrası kullanılan
aletlerin dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.


Kolonoskopi

Kolonoskop ile kalın bağırsaklar çekuma kadar direkt olarak görüntülenir.
Kolonoskopi, hem tanı hem de tedavi amacıyla uygulanır. Tanı amacıyla doku biyopsisi
almak, nedeni bilinmeyen diyare, anemi ve gizli kanamaları değerlendirmek, inflamatuar ve
diğer bağırsak hastalıklarını belirlemek ve sınıflandırmak için kullanılır.

Resim 1.8: Kolonoskop

Kolonoskopi yapılacak hastaya Ģu iĢlemler yapılır:
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ĠĢleme iliĢkin bilgi verilir ve iĢlemden önce 24 saat besin ve sıvı alımını
sınırlaması söylenir.
Bağırsak temizliği için iĢlemden 2 gece önce laksatif verilir, ĠĢlemden
önceki gün öğleden itibaren hasta sıvı diyetine baĢlar ve 3-4 saat aralarla
lavaj solüsyonunu oral olarak alır. Eğer hastada yutma güçlüğü varsa bu
solüsyon nozogastrik tüp (NGT) ile verilir.
ĠĢlem günü aç karnına sabah lavman yapılır. Kolostomisi olan hastalar
içinde aynı bağırsak temizliği yapılır.
Bağırsak temizliği yapıldığı gün, rutin kullandığı diğer ilaçlarını
almaması gerektiği söylenir.
Eğer hasta diyabetik ise hipoglisemi veya hiperglisemi olasılığına karĢı
diyet ve ilaç değiĢimi için hekimi ile görüĢmesi sağlanır.
Bağırsak temizliği yapılırken özellikle yaĢlı hastaların yeterli sıvı,
elektrolit ve kalori alımlarını sürdürmek için eğitim verilir.
Ġmplante defıbrilatörü veya pacemakerı olan hastalara polipektomi gibi
elektro-cerrahi iĢlem uygulanacaksa kardiyoloğu ile görüĢülür. ĠĢlem
sırasında defıbrilatör kapatılmalı ve hasta monitörize edilmelidir.
Tedavi amaçlı kolonoskopi yapılacaksa kanama riski çok yüksektir. Bu
nedenle, hastanın iĢlem öncesi 2 hafta aspirin, nonsteroidal antiinflamatuar, ticlopidine ve pentoxifylline gibi ilaçları kullanmaması
söylenir. Heparin veya coumadin kullanan hastalar için hekimi ile
görüĢülür.
ĠĢlemden önceki gece ağızdan bir Ģey almaması gerektiği fakat
kullanması gereken bir ilacı varsa çok az su ile alabileceği söylenir.
ĠĢlem sırasında yaĢam bulguları, cilt rengi, vücut ısısı ve oksijen
satürasyonu izlenir.
ĠĢlemden sonra, hasta yatağına alınır. Karın ağrısı, kramplar, kanama
veya rektal kanama karında gerginlik ve ateĢ gibi bağırsak perforasyonu
komplikasyonları açısından hasta izlenir.

Laparoskopi (peritoneoskopi)

Sindirim sistemi, pelvik veya jinekolojik hastalıkların tanısı için kullanılan bir
iĢlemdir. Laparoskop ile karın içindeki doku ve organların direkt görüntüleri elde edilir.
Gerekirse iĢlem sırasında biyopsi örneği alınır.
Laporoskopi yapılacak hastaya sırasıyla Ģu iĢlemler yapılır:

ĠĢlemden önce 8 saat aç kalması söylenir.

Mide ve bağırsakların boĢ olması sağlanır. Gerekirse lavman uygulanır.

ĠĢlemden sonra, kanama ve perforasyon belirtileri yönünden gözlenir.
YaĢam bulguları sık sık kontrol edilir.

Bağırsak hareketleri baĢlayana kadar ağızdan yiyecek ve içecek verilmez.
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Rektal tuĢe

Kalın bağırsak hastalıklarının muayenesinde önce rektal tuĢe yapılır. Perianal
inspeksiyon, sfinkter tonüsünün kontrolü, hemoroid, fıssür ve fıstül gibi patolojilerin
saptanması, rektum mukoza ve duvarının değerlendirilmesi, erkekte prostat, kadında uterus
serviksinin palpasyonunu sağlar. Muayenede ağrı olup olmadığı ve eldivene dıĢkı bulaĢıp
bulaĢmadığına dikkat edilir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi teknisyum, iyod gibi radyoaktif isotopların kullanıldığı bir
görüntüleme yöntemidir?
A) Kolon grafısi
B) Bilgisayarlı tomografi
C) Sintigrafi
D) Magnetik rezonans
E) Özofagogastroduodenoskopi

2.

Endoskop adı verilen bir alet ile yapılan özofagus, mide ve duedonum mukozasının
değerlendirildiği iĢlemin adı nedir?
A) Özofago gastroduodenoskopi
B) Anoskopi, proktoskopi,
C) Kolonoskopi,
D) Sigmoidoskopi
E) Ġnce bağırsak enteroskopisi

3.

AĢağıdakilerden hangisi sindirim sistemi ile ilgili hastalıkların teĢhisinde kullanılan
tanı testlerinden değildir?
A) Laboratuvar testleri
B) Radyolojik incelemeler
C) Ultrasonografi
D) Endoskopik incelemeler
E) ĠVP

4.

AĢağıdakilerden hangisi mide içeriğinin özofagus reflüsü sonucunda substernal
bölgede oluĢan ve bazen boğaza kadar yayılan yanma hissidir?
A) Odinofaji
B) Pirozis
C) Disfaji
D) Regürjitasyon
E) Halitosis

5.

HemĢire, hastanın sindirim sistemine ait sorununu saptamak için öncelikle
aĢağıdakilerden hangi değerlendirmeyi yapar?
A) Fiziksel değerlendirme yapar.
B) Tanı testleri uygular.
C) Gözlem yapar.
D) Öykü alır.
E) Perküsyon yapar.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Sindirim sistemi hastalıklarını ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Sindirim sistemi hastalıklarının patofizyolojilerini araĢtırarak bilgi edininiz.
Edindiğiniz bilgileri sınıfta öğretmeninizle paylaĢınız.



Karaciğer hastalıklarının nedenlerini araĢtırarak bilgi edininiz. Edindiğiniz
bilgileri sınıfta öğretmeninizle paylaĢınız.

2. SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ HASTALIKLARI
Sindirim sistemi ağızdan baĢlayıp, özofagus, mide ve bağırsaklar ile devam ederek
anüste sona eren, yaklaĢık 8 metre uzunluğunda bir yapıdır. Sindirim sisteminin yardımcı
organları karaciğer, pankreas, safra kesesidir.
Sindirim sisteminin baĢlıca üç fonksiyonu vardır. Bunlar;




Yiyecek maddelerini emilim için moleküler hale dönüĢtürmek,
Küçük moleküllere ayrılmıĢ bu maddelerin kana absorbsiyonunu sağlamak,
Sindirilmeyen ve absorbe edilmeyen yiyecek maddelerinin ve atık ürünlerin
vücuttan atılmasını sağlamaktır.

Sindirim sisteminin sindirim, emilim ve atılım olaylarını gerçekleĢtirebilmek için
çiğneme, yutma, mide-bağırsak hareketleri ve sekresyon gibi çeĢitli fonksiyonları vardır.

2.1. Ağız- DiĢ Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı
Ağız ve diĢler, solunum ve sindirim sisteminin ilk basamağındadır. Ağız hastalıkları,
direkt ve dolaylı olarak tüm vücudu etkiler.

2.1.1. Periodontal Hastalıklar ( DiĢ Eti Hastalıkları)
DiĢ eti hastalıkları diĢ eti ve diĢleri destekleyen diğer dokuları etkileyen enfeksiyon
hastalığıdır. Ağız ve diĢ bakımının yetersiz olması diĢ eti hastalıklarının oluĢumunu
hızlandırır. EriĢkinlerde diĢ kayıplarının %70'inden diĢ eti hastalıkları sorumludur. Bu
hastalıklar erken dönemde teĢhis edildiklerinde kolay ve baĢarılı bir Ģekilde tedavi edilebilir.
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2.1.1.1. Gingivit
Gingivit, diĢ etinin iltihaplanması ile kendini gösteren hastalıktır. DiĢ eti iltihabı
oluĢup artıĢ göstermeye baĢladığında diĢleri tutan kemik dokusunda erime baĢlar. DiĢler
çürüksüz olsa bile sallanabilir ve kaybedilebilir.


Nedenler

DiĢ plakları, diĢ etinde oluĢan hasar ve travmalar, kontrol altına alınamamıĢ diyabet,
hamilelik, yetersiz ağız bakımı, hatalı yapılmıĢ kron, dolgu ve köprüler, bazı ilaçlardır
(fenitoin, doğum kontrol hapları gibi).


Belirtiler

DiĢ etinde ĢiĢlik, açık kırmızı veya kırmızı - mor renkte parlak görünüm, kanama,
temas edildiğinde ağrı ve ağız yaraları vardır.


Komplikasyonlar

Tekrar eden gingivit periodontitise neden olur.

Resim 2.1: Basit (A) ve ilerlemiĢ (B) gingivit



Tedavi ve bakım

Amaç diĢ eti iltihabını azaltmaktır. Antibakteriyel gargaralar tavsiye edilebilir. Etkin
ağız bakımı gingiviti önlemede en iyi yoldur.
2.1.1.2. Periodontitis
DiĢ eti veya çene kemiğinin enfeksiyonu veya apsesi, çukur ağız denilen hastalıktır.
Bu durum genellikle çok yavaĢ ilerler ve diĢe destek olan kemiğin harabiyetine neden olur.
Yıkıma uğrayan kemik miktarı arttıkça, diĢler sallanmaya baĢlar. Bazı durumlarda da kemik
erimesini takiben diĢ eti çekilir ve kökler görünecek biçimde ortaya çıkar. Hasta, genelde
ağrısız olduğu için iltihabın bu derece ilerlemesinin farkında bile değildir. Periodontitiste;
sürekli ağız kokusu, ağızda tat bozukluğu, diĢler ve diĢ etleri arasından iltihabi akıntı olur.
Periodontitis tedavisi cerrahidir.
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Resim 2.2: Periodontitis

2.1.2. Ağız BoĢluğu Hastalıkları
Ağız yarası ve bozukluklarının birçok türü olmasına rağmen en çok görülenler
pamukçuk, uçuk, lökoplaki ve mantardır. Ağız iritasyonlar, lezyonlar ağrılı, kötü görünümlü
olabilir, yeme ve konuĢmayı kısıtlayabilir (Ağız iritasyonları ve oral lezyonlar; ağız, dudak
veya dildeki ĢiĢme, leke veya ağrılardır.).
2.1.2.1. Herpes Simpleks (Primer herpetik gingivostomatitis)
Ağız içi boĢluğunda primer veya rekürren formda oluĢan akut bir viral enfeksiyondur.
HSV-1 veya HSV-2, türünden biri nedeniyle oluĢur. Primer herpetik gingivostomatitisin
baĢlangıcında birkaç gün süren prodromal semptomlar mevcuttur. Bu semptomlar düĢük
dereceli ateĢ, genel halsizlik hali ve kilo kaybı ile birlikte görülen gastrointestinal
bozukluklar Ģeklindedir.
Ağız içindeki baĢlangıç semptomları ise diĢ etinin yanması, karıncalanması veya
sızlaması Ģeklindedir. Bu duruma sıklıkla parlak kırmızı marjinal gingivitis, eritem ve
yapıĢık diĢ etinin ödemi eĢlik eder. Disfaji ve servikal lenfadenopati de görülebilir.

Resim 2.3: Primer herpetik gingivostomatitis

En sık karĢılaĢılan karakteristik bulgu, veziküler döküntülerdir. Bu döküntüler ağzın
herhangi bir yerini tutsa da dudaklar, diĢ eti, dil ve sert damak en çok etkilenen bölgelerdir.
Veziküller yırtıldıklarında küçük dairesel ülserler veya erozyonlar oluĢur. Bunlar genellikle
10-14 gün içinde iyileĢir. Yeni veziküller birkaç gün içinde oluĢmaya devam eder ve çeĢitli
derecelerde görülebilir. Dudak tutulumunda birkaç küçük veziküloülseratif lezyon ile üst ve
alt dudaklarda yaygın ülserasyonlar görülür. Buna Ģiddetli ağrı, lezyonların yırtılması ve
kabuklanması eĢlik eder.
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Tedavisi, genellikle koruyucu ve semptomatiktir.
2.1.2.2. Vincent Anjini (Akut Nekrotizan Ülseratif Gingivitis)
Akut nekrozitan ülseratif gingivit, gingivanın ülseratif nekrozudur. Eğer lezyon diğer
oral yapıları da tutarsa akut nekrotizan ülserarif mukozit veya vincent anjini adı verilir.
Kötü ağız hijyeni, sigara, besinlerin tahriĢi, malnutrisyon, halsizlik, stres, travma,
endokrin ve metabolik bozukluklar ile sigara içimi sonucu geliĢen kapiller staz sonucu
aseptik nekroz oluĢur. Aynı faktörler dental plakta bakteriyel ürünlerin birikmesine neden
olur.
Boğaz ağrısı, tonsiller veya gingival kanama ve ağızda kötü koku ilk bulgulardır.
Nekroz, psödomembran, lenfadenopati, ateĢ, iĢtahsızlık ve tükürük salgısında artıĢ diğer
bulgulardır. Genellikle tonsil tutulumu ve lenfadenopati tek taraflıdır. Hastalık komĢu
mukoza dokusuna geçerek gangrenöz stomatite neden olur. Geçici bakteriyemi ve sepsis
olabilir.
Tedavinde geniĢ spektrumlu antibiyotikler kullanılır.

Resim 2.4: Vincent anjini

2.1.2.3. Herpanjina
Coxsackie A virüsünün neden olduğu, ağız içerisinde oluĢan döküntüler ve ülserlerle
kendini gösteren, enkübasyon süresi 4-6 gün olan hastalığa herpanjina denir.
Herpes simpleks enfeksiyonlarındakine benzer veziküller tipiktir. Ancak veziküller
daha çok oral kavitenin arka yarısında ve orofarenkste, yumuĢak damakta, ön tonsil
plikasında lokalizedir. Hastalık aniden yüksek ateĢ, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve ağız
içerisinde döküntülerle baĢlar. Döküntüler içleri su toplayan kabarıklıklar Ģeklindedir ve
tonsil, küçük dil, yumuĢak damak ya da yutak bölgesinde olabilir. Döküntüler zamanla
ülserleĢir. 15 yaĢ üstü grubu daha çok etkiler. Herpanjina hastalığında ateĢ 3-4 gün sürer ve
hastalık belirtileri bir hafta içerisinde geriler. Yüksek ateĢ, baĢ ağrısı, boyun ve boğazda ağrı,
tat duyusu kaybı tipik yakınmalardır.
Tedavinin en önemli basamağı yeterli hidrasyonun sağlanmasıdır. Genellikle
semptomatik tedavi ve destek tedavisi yeterlidir.
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Resim 2.5: Herpanjina

2.1.2.4. Oral Mukozal Kandidiyazis (Monoliazis)
Yenidoğanlarda ya da risk grubu eriĢkinlerde psödomembranlarla karakterize beyaz
renkli lezyonlardır. Tipik özelliği lezyon kaldırılınca kanamasıdır. Candida albicans
enfeksiyonuna bağlı olup halk arasında pamukçuk da denir. Risk faktörleri olarak antibiyotik
kullanımı, xerostomia (ağız kuruluğu), sistemik ya da inhaler kortikosteroid kullanımı, HIV,
immündeprasan ilaç kullanımı, lenfoma, lösemi, kanser ve diyabet varlığı sayılabilir.
Tedavide altta yatan faktörün düzeltilmesi ve antifungal içeren gargaraların kullanması
önerilir.

Resim 2.6: Oral kandidiyazis

2.1.2.5. Lökoplaki
Ağızdaki beyaz plak tarzı lezyonlara verilen genel isimdir. Lökoplaki oral kavitede
sıklıkla karĢılaĢılan prekanseröz bir lezyondur. Genellikle sigara ile iliĢkilendirilmesine
rağmen etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Kronik tütün kullanımı, alkol kullanımı,
kronik irritasyon ve travmalar, oral kandidiyazis lökoplaki geliĢimi açısından risk
faktörleridir. Genellikle dilin eritematöz ya da atrofik bir zeminde bilateral, lateral kısmında
yerleĢen lineer uzanım gösteren beyaz renkli plaklarla karakterizedir.
Tanı için kazımayla çıkmaması ve baĢka bir lezyonu düĢündürmemesi gerekir. Bukkal
mukozada yerleĢtiğinde sadece beyaz bir plak olarak da karĢımıza çıkabilir. %10 oranında
kanser geliĢme riski mevcuttur.
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Lökoplaki tedavisine biyopsi sonucuna göre karar verilir.

Resim 2.7: Lökoplaki

2.1.2.6. Eritroplaki
Eritroplaki oral mukozada izlenen kırmızı zeminli lezyonlar olup sigara kullanımıyla
yakından iliĢkilidir. Genellikle ağız tabanı, dil laterali, retromolar bölge, yumuĢak damağa
yerleĢen yumuĢak kırmızı maküler bir lezyondur. Yüksek oranda malignite geliĢme riski
olduğundan biyopsi alınması Ģarttır.

Resim 2.8: Eritroplaki

2.2. Özofagus Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı
Özofagus spinal kordun önünde, trekeanın arkasında göğüs boĢluğu içinde
mediastnumda yer alan 25 cm uzunluğunda bir borudur. Yapısı içten dıĢa doğru mukoza,
submukoza, kas ve fıbroz doku olmak üzere dört tabakadan oluĢur.
Özofagusun sık görülen hastalıkları; özefagus anomalileri gastroözefajial reflü,
özafajit, özefagus divertikülleri, varisleri, tümörleri, kalazya ve akalazyadır.
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Resim 2.9: Özofagus anatomisi

2.2.1. Akalazya
Akalazya; sıklıkla, özofagusun 2/3 ait kısmında peristaltizm ve peristaltizm ile uyumlu
çalıĢan alt özofagus sfinkter relaksasyon bozukluğu sonucu, besinlerin farenksten mideye
iletilmesinde bozuklukla ortaya çıkan bir durumdur. En sık 30-50 yaĢlar arasında görülür.
Akalazyada özofagustaki peristaltizmin yeterli olmaması ve alt özofageal sfinkterin
yeterince geniĢleyememesi sonucunda katı ve sıvı besinler özofagusun alt kısmında birikir,
Buna bağlı olarak zamanla özofagus tonusünü kaybeder ve geniĢ bir hal alır. Bu kısımdaki
hidrostatik basınç artınca, besinler yavaĢça özofagustan mideye geçer.


Etyoloji

Nedenleri kesin olmamakla birlikte psikolojik faktörler, stres olabileceği gibi
miyenterik pleksusun tahribi sonucu da olabilir.


Belirtiler

Disfaji, regürjitasyon, gece pulmoner aspirasyon geliĢir (Akalazyada en sık ölüm
nedeni aspirasyon pnömonileridir.). Retrosternal ağrı ve dolgunluk hissi, kilo kaybı, boğazda
dolgunluk hissi (globus) ve hıçkırık akalazyada görülebilecek diğer belirtilerdendir.
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Tanı

Ġlk yapılması gereken test baryumlu özofagus grafisidir. Maling bir hastalığı ekarte
etmek için mutlaka endoskopi yapılır. ġüpheli vakalarda kesin tanı özofagiyal monometri ile
konulabilir.


Tedavi

Tedavide amaç, kardiyada var olan fonksiyonel tıkanıklığı geniĢletmek ya da ortadan
kaldırmaktır. Bu durum ya mekanik dilatasyon ya da cerrahi yöntemle tedavi edilir. Ġlaçlarla
özefagus alt sfinkterinin açılması sağlanabilir ancak ilaç tedavisinin etkili ve uzun süreli
çözüm oluĢturmadığı kabul edilir. Cerrahi, esas tedavidir. Cerrahi miyotomi (Heller
operasyonu) laparatomik ve laparoskopik yöntemlerle uygulanabilir. Ġnvaziv bir giriĢim
olmasına rağmen son derece etkili bir tedavidir.

Resim 2.10: Akalazyada görünüm

2.2.2. Kalazya
Akalazyanın tam tersi bir durum olan kalazyada, kardiyo-özefageal sfinkterde
yetmezlik söz konusu olup mide içeriği özofagusa geri dönmektedir. Özellikle yenidoğanda
beslenmeyi takiben görülen sürekli kusmalar kalazyayı düĢündürür.


Etyoloji

Kardiyadaki sfinkter mekanizmasının yetersizliğidir. Sebebi bilinmemektedir.


Belirtiler

Regürjitasyon, pirozis, aspirasyon, disfaji ( peptik özefajite bağlı)
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Tanı

Ayırıcı tanı, baryumlu radyolojik inceleme ve özofagoskopi ile konur.


Tedavi ve bakım

Antiasit ilaçlar mide asiditesini azalttığı için geçici olarak yarar sağlayabilir. Hastaya
mide asidini arttıran gıdalardan kaçınması, küçük porsiyonlar Ģeklinde ve sık aralıklarla
yemesi önerilmelidir. Beslenme sonrası sırtüstü yatmasının yakınmaları arttıracağı hastaya
açıklanmalıdır. Sigara, kahve ve çay önerilmemektedir.

2.2.3. Gastroözofagial Reflü (GÖRH)
Gastroözofagial reflü (GÖR) mide içeriğinin özefagusa geri kaçmasıdır. Mideden
özefagusa kaçan mide içeriğindeki en zararlı madde mide asididir. Ancak asitle birlikte safra
ve pankreas enzimlerinin de bulunması özefagustaki hasarlanmanın Ģiddetini arttırmaktadır.
Genellikle özefagus mukozasında değiĢik derecelerde olabilen hasarlanma ve çeĢitli
semptomlarla birliktedir. Bu durumda gastroözofagial reflü hastalığından bahsedilir.


Nedenleri

Mide asidinde artıĢ, sigara ve alkol kullanımı, mide fıtığı (hiatal herniler), mideyi hızlı
ve fazla dolduracak Ģekilde beslenme alıĢkanlığı, yemeklerden sonra sırtüstü yatmak, mide
boĢalma bozuklukları, obesite, mide ile özofagus arasında kaslardan oluĢan kapak
mekanizmasının bozulmasıdır.


Belirtileri

Mide yanmasına eĢlik eden göğüs kafesi arkasında yanma, mideden ağza geri gelen
acı ve ekĢi mide sıvısı, uzun süreli öksürük, ses kısıklığı, kötü ağız ve nefes kokusu, ileri
durumlarda katı gıdaların zor ve ağrılı yutulmasıdır.

Resim 2.11: Gastroözofagial reflü
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Tanı

24 saatlik pH izlemesi, AÖS manometresi, özofagus gövdesinin manometresi,
endoskopi, baryumlu özofagos grafisi, asit perfüzyon testi (Bernstein) ve gastroözofageal
sintigrafi ile konur.


Komplikasyonları

Striktür, özefageal ülserler, demir eksikliği anemisi, aspirasyon pnömonisi, peptik
ülser, larenjit, subglottik stenoz, larinks karsinomu, otit, sinüzit, astım, idiyopatik pulmoner
fibrozis, uyku apnesidir.


Tedavi ve bakım

Üç tedavi Ģekli vardır: Tıbbi tedavi, endoskopik tedavi ve cerrahi tedavidir.Yatmadan
önce yemek yememek, sigara, kahve ve alkol kullanmamak, çikolata ve benzeri gıdalar
yememek, gazlı ve asitli içeceklerden uzak durmak, yatmadan 1 saat önce ve yemeklerden 1
saat sonra antiasit kullanmak, diyetteki yağ miktarını azaltmak ve yatağın baĢını yükseltmek

2.2.4. Peptik Özofajitler
Özofajit, özofagusun iç yüzeyinin inflamasyonudur. Midedeki sindirim sıvılarının
tekrar tekrar özofagusun alt kısmına geri kaçması (asit reflüsü) peptik özofajite neden olur.


Belirti ve bulgular

Üst karın bölgesinde veya göğüste, bazen sırta yayılan ağrı ve midede yanma hissi
vardır. Yanma hissi yemeklerden sonra, özellikle eğilirken ve uzanırken hissedilir.
Uzanırken ve gece yatarken ağza besin ya da sıvı gelebilir. Eğer bu durum Ģiddetli ise hasta
öksürük ve boğulma hissiyle uyanabilir. Hastada reflü olan sıvı larenksi ve solunum yolunu
tahriĢ edebildiği için solunum güçlüğü ve ses kısıklığı olur. ġiddetli vakalarda özofajit
geliĢebilir. Bu da ağrıya ve skar dokusuna bağlı daralmaya yol açar. Ġlk önce katı besinlerin
yutulması daha sonra sıvı besinlerin yutulması zorlaĢabilir.


Tedavi ve bakım

Peptik özefajite neden olan etken belirlenerek ortadan kaldırılır. Antiasit ilaçlar verilir.
Antibiyotik tedavisi uygulanır. Hastanın istirahat etmesi sağlanır. YumuĢak, yağsız ve
iritasyona neden olmayacak besinler içeren diyet verilir. Alkol, sigara, çay ve kahve
kullanımı engellenir. Hastanın yemeklerden sonra yaklaĢık iki saat oturması ve baĢının
yüksekte tutulması sağlanır.
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2.2.5. Özofagus Divertikülleri
Yemek borusunun kesecik Ģeklinde balonlaĢmasıdır. Yemek borusunun üst, orta ve alt
kısımlarında oluĢabilir. Divertikülün yerleĢim yerine göre boğazda takılma hissi, yutma
zorluğu, ağız kokusu yapabilir.

Resim 2.12: Divertikül



Tanı

Baryumlu özofagus grafisi ile konur. Endoskop, keseyi perfore edebileceğinden
endoskopi tehlikelidir.


Tedavi ve bakım

Divertikülektomi cerrahisi yapılarak divertikül kesesi çıkartılır. Divertikül belirlenen
hastaya yatarken baĢının yüksekte kalması önerilmelidir. Hastanın ağız bakımına özen
gösterilmelidir.

2.2.6. Özofagus Varisleri
Karaciğer sirozunda meydana gelen portal hipertansiyonun bir sonucu olarak özofagus
varisleri ortaya çıkmaktadır. Ġntrahepatik ya da ekstrahepatik blokaja bağlı olarak portal
sistem içinde sıkıĢan kanın özefagus venleri içine yüksek basınç altında dolması sonucu
yaĢamsal önemi olan kanamalar meydana gelebilir.

Resim 2.13: Özofagus varisleri
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Öksürük, ıkınma, kusma ya da fiziksel egzersiz gibi intraabdominal basınç artıĢına
neden olan durumlar, tahriĢ eden bir yiyeceğin özofagustan geçiĢi sırasında venlerde
mekanik travma meydana getirmesi, ven duvarının asitle karĢılaĢması gibi nedenler
perforasyon ve kanamaya neden olur. Özofagus varis kanamaları, üst gastrointestinal sistem
kanamaları içinde, ölüme en çok neden olan etmenlerdir.
Özofagus varis kanamasında genellikle hematemez, bazen melena da görülebilir.
Kronik karaciğer hastalığı bulguları olması, sarılık, hepatomegali, splenomegali, asit, göbek
çevresinde titreĢim olması, foetor hepatikus (hastanın nefesi, idrarı ve terinin kokması) gibi
belirtiler kanamanın özofagustan kaynaklandığını düĢündürmelidir.


Tanı

Tanı laboratuvar ve radyolojik incelemelerle konur. Laboratuvar bulguları; karaciğer
testleri bozulmuĢtur, albüminde artma, globulinde azalma, protrombin zamanında uzama,
amonyum düzeyinde yükselme, bilirübinlerde yükselme söz konusudur. Özofagus
varislerinin büyük çoğunluğu baryumlu özofagus grafisi ile saptanır.


Tedavi

Büyük kanamalarda tanı yöntemleri ve acil tedavi beraber yürütülür. Kanamanın yeri
ve nedeni araĢtırılmalıdır.
Kanamanın kontrol edilmesinde kullanılan yöntemler Ģunlardır:


Balon tamponadı: Varisler üzerine tamponat amacıyla gastrik ve
özefageal balon uygulanmasıdır. Bu amaçla sengstaken-blakemore tüpü
kullanılmaktadır. Bu uygulama ile özofagus duvarına, dolayısıyla
kanayan variko venlere basınç uygulayarak kanamanın durdurulması
hedeflenmektedir. Balon uygulamasının aspirasyon pnömonisi, özofagus
ülseri, özofagus rüptürü ve asfiksi gibi komplikasyonları vardır.

Resim 2.14: Balon uygulaması
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Skleroterapi: Balon tedavisine cevap alınamayan ya da hiç kanaması
olmamıĢ, ancak varisleri bulunan hastalara uygulanır. Bir sklerozan
madde endoskopik yöntemlerle varislerin içine enjekte edilmekte ve hasta
gözlem altında tutulmaktadır.
Vazopresin infüzyonu: Portal sisteme giden kan miktarını azaltmayı
amaçlayan yöntemdir.
Cerrahi tedavi: Kontrol altına alınamayan özefagus kanamalarında
transözefageal varis ligasyonu ve porta-kaval Ģant ameliyatıdır.

Özofagus hastalıklarında hemĢirelik bakımı







Ağrının lokalizasyonu, süresi ve yayılımı yönünden hasta
değerlendirilmeli
Hastaların ağrılı dönemlerinde istirahati sağlanmalı
Stres yaratan faktörler belirlenmeli ve onlarla baĢ etmede gerekli destek
sağlanmalı
Ġlaçların hekim istemine uygun olarak düzenli alınması sağlanmalı
(genellikle antiasitler yemeklerden bir saat sonra, antikolinerjikler
yemeklerden 30 dakika önce )
Aspirin, steroid ve antienflamatuar ilaçları almaktan sakınmaları
konusunda eğitim verilmeli
Diyet düzenlemesinde hastanın ağrıya neden olan tüm yiyeceklerden
uzak durması, küçük sık öğünlerle beslenmesi sağlanmalıdır. Kafein,
alkol ve sigara alması engellenmelidir.

2.3. Mide ve Duedonum Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı
Mide sindirim kanalının özofagus ile ince bağırsaklar arasında kalan en geniĢ
bölümüdür. Sindirime hazırlanan gıdaları depo eder.
Midenin yapısındaki bazı değiĢiklikler, hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur.
Toplumda en sık görülen mide ve duodenum hastalıkları; gastrit, peptik ülser ve mide
kanseridir.

2.3.1. Gastrit
Gastrit, mide mukozasının akut ve kronik inflamasyonu olarak tanımlanır. Mide
mukozasında genellikle bölgesel veya yaygın bir kızarıklık Ģeklinde görülür. Çok sık
rastlanılan gastritin kadın ve erkeklerde görülme oranı hemen hemen eĢittir.


Etiyoloji

Helicobakter pylori (en sık), virütik nedenler, kimyasal nedenler (asit ve alkali
maddeler), otoimmün hastalıklar, ilaçlar (aspirin, kortizon vb.), beslenme bozuklukları
(protein yetersizlikleri), alkol, sigara, çay, baharatlı besinler, çok sıcak ve soğuk besinler,
strestir.
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Klinik belirtiler

Yemekten sonra ĢiĢkinlik, epigastrik ağrı, gerginlik, geğirme, iĢtahsızlık, bulantı,
kusma, pernisiyöz anemi, gaitada gizli kandır.


Tanı

Sindirim sisteminin radyolojik olarak görüntülenmesi, endoskopi,
infeksiyonuna karĢı oluĢan antikorları belirlemek için üreaz testi yapılır.


H.pylori

Tedavi ve bakım









Nedene yönelik tedavi yapılmalı
Hasta yatak istirahatine alınmalı
Yeterince sıvı alamıyorsa parenteral sıvı verilmeli, IV sıvılar verilirken
hastanın ağızdan bir Ģey almaması sağlanmalı
Ġlaçlar önerildiği gibi verilmeli
Semptomlar değerlendirilmeli
Hasta ağızdan alabiliyorsa irrite etmeyen diyet önerilmeli, semptomları
arttıran yiyeceklerden ve içeceklerden sakınılmalı
YaĢam tarzını düzenlemesine iliĢkin eğitim verilmeli
Sigara, alkol tüketilmemesi gerektiği söylenmelidir.

Resim 2.15: Gastrit

2.3.2. Peptik Ülser
Peptik ülser, asid ve pepsinin zararlı etkisi ile mide ve duodenum mukozasında
oluĢan, muskülaris mukozayı geçen, sınırları belirli doku kaybıdır. Peptik Ülser Hastalığı
en sık karĢılaĢılan gastrointestinal sistem hastalıklarından birisidir. Kadın ve erkeklerde aynı
oranda görülür, yaĢ ilerledikçe görülme insidansı artar.
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Resim 2.16: Peptik ülser

Ülserler gastrointestinal sistemin her bölümünde meydana gelebilir. Ancak en sık
duedonumda ve midede görülür. Duodenum ülseri 30-55 yaĢları arasında, mide ülseri ise 5570 yaĢları arasında daha sık görülür.
Peptik ülser mide ve duedonum mukozasında agresif faktörlerle, koruyucu faktörler
arasındaki dengenin bozulması sonucu meydana gelir. Mide ülserlerinin oluĢmasında
koruyucu faktörlerin azalması, duedonal ülserlerinin oluĢmasında ise agresif faktörlerin
etkisi daha ön plandadır.
Mukozal devamlılığı sağlayan koruyucu faktörler Ģunlardır:

Mukus tabakası

HCO3

Mukozal kan akımı

Hücre yenilenmesi

Endojen prostaglandinler
Ülser riskini arttıran agresif faktörler ise Ģunlardır:

Helikobakter pylori (H. Pylori)

Mide asidindeki artıĢ

NSAĠĠ ve aspirin

Sigara

Stres

Gastrik boĢalmanın gecikmesi

Genetik hastalıklar, safra reflüsü, „0‟ kan grubu ve sistemik hastalıklar (KOAH,
KBY, siroz, böbrek taĢı) agresif faktörlerle iliĢkili olarak ülser riskini
artırabilir.
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Günümüzde en önemli agresif faktör dolayısıyla da özellikle duedonal ülser
geliĢiminde ve nüksünde en önemli etken H.pylori‟dir. Aspirin ve NSAII alımı ile mukozal
prostoglandinler azalır ve mukozal erozyon ve ülser oluĢur. Sigara mide asit salgısını ve
pepsinojen I düzeyini arttırır, gastrik boĢalmayı yavaĢlatır. Pankreas salgısının ve duedonal
içeriğin mideye reflüsünü arttırır. Sigara içenlerde peptik ülser iyileĢmesi daha zordur ve
tekrarlama ihtimali daha fazladır.


Klinik belirtiler

Peptik ülserin belirtileri kiĢiden kiĢiye değiĢiklik gösterir. Ülser hastalarının çoğu hafif
bir hazımsızlıktan yakınırken, bir kısmında ise hiçbir yakınma yoktur. En önemli belirtisi
ağrıdır. Bulantı, kusma, regüjtasyon, hipersalivasyon diğer belirti ve bulgulardır.
Mide ülserinde; sol üst epigastriumda, sırtta ve üst abdomende yanma ya da gaz
baskısı; yemeklerden 1-2 saat sonra ağrı, penetre ülserse gıda alımıyla rahatsızlığın artması,
zaman zaman bulantı-kusma, kilo kaybı vardır.
Duodenum ülserinde, orta epigastrium ve üst abdomende yanma, kramp, baskı tarzı
ağrı, posteior ülserlerde sırt ağrısı, yemeklerden 2-4 saat sonra ve gün ortası, ikindi, ve gece
yarısı ağrı, periyodik ve ataklar tarzında ağrı, antasitler ve gıdalarla ağrıda azalma, ara sıra
bulantı-kusma vardır.


Tanı

Peptik ülser tanısı anamnezle konur. Daha ileri inceleme için baryumlu mide
duedonum grafisi yapılması gerekir. Bazı vakalarda biyopsi gerekebilir.

Resim 2.17: Duodenal ülser ve gastrik ülser



Komplikasyonları


Kanama: En sık görülen komplikasyondur. En çok duodenum birinci
kısmında kanama görülür. AĢırı kanamalarda taze kan gelebileceği gibi
kahve telvesi Ģeklinde kanama da görülebilir. Hastada terleme, ortostatik
hipotansiyon gibi kan kaybı bulguları görülür. Olguların çoğunda kanama
kendiliğinden durur. AĢırı kanayan yaralarda endoskopik olarak koter, ısı
veya lazerle fotokoagulasyon uygulanabilir. Bazı olgularda arteryal
embolizasyon uygulanır.
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Resim 2.18: Peptik ülserde kanama





Perforasyon: Daha çok duedonal ülserlerde görülür. Diyafram iritasyonu
nedeniyle omuz ağrısı olabilir. Ağrıya diyafram hareketlerinin
kısıtlanması ve Ģok nedeniyle yüzeyel solunum eĢlik eder. Karında
yaygın rijidite ve defans vardır. Bağırsak sesleri kaybolmuĢtur. Peptik
ülserin ölüme yol açan en sık komplikasyonu perforasyondur.



Penetrasyon: SınırlanmıĢ perforasyon olarak da adlandırılan penetrasyon
ülserin çevre dokuya infiltre olmasıdır. Gastrik ülserler, en sık karaciğerin
sol lobuna, duodenal ülserler ise pankreasa penetre olur. Ağrının bele ve
sağ üst kadrana vurması, anti asitlerle geçmeyip devamlı olması akla
penetrasyonu getirmelidir.



Fistül: Duodenal ülserler en sık ana safra yoluna, gastrik ülserler ise
kolona fistülize olur.



Obstrüksiyon: Mide çıkıĢ yolu obstrüksiyonu skar geliĢimi ile iliĢkili
olabileceği gibi spazm ve inflamasyona da bağlı olabilir. En sık pilor
kanalı ülserlerinde görülür. Öncelikle endoskopik olarak balon ile dilate
edilmeye çalıĢır. BaĢarısız olursa cerrahi tedavi gerekir.

Tedavi : Peptik ülser tedavisinde medikal ve cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

H. pylori pozitif olan ülserde sadece H. pylorinin ortadan kaldırılması tedavide
yeterlidir. 10-14 kadar süren kombine antibiyotik tedavisi uygulanır. Hastaların iyileĢme
oranlarını arttırmak ve semptomları kontrol etmek amacıyla antibiyotik tedavisinden sonra
antiasit ilaçlara duedonum ülserlerinde 2-4 hafta, gastrik ülserlerde 4-6 hafta daha devam
edilir.
H. pylori negatif olan ülserlerin tedavisinde en çok proton pompa inhibitörleri veya
H2 reseptör antagonistleri kullanılır.
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Peptik ülser kronik ve tekrarlayıcıdır. Mukozayı koruyucu ilaçlar ile hastanın yaĢam
kalitesini arttırmaya çalıĢarak tedaviye devam edilir. Ülserin çok ağır olduğu kanamalı
durumlarda cerrahi tedavi yapılması gerekir.


Peptik ülserde hemĢirelik bakımı






Hastaların ağrılı dönemlerinde istirahati sağlanmalı
Stres yaratan faktörlerin belirlenmesi ve onlarla baĢ etmede gerekli destek
sağlanmalı
Ġlaçlar hekim istemine uygun olarak düzenli verilmeli
Aspirin, steroid ve antienflamatuar ilaçları almaktan sakınmaları
konusunda eğitim verilmeli
Diyet düzenlemesinde hastanın ağrıya neden olan tüm yiyeceklerden
uzak durması, az ve sık öğünlerle beslenmesi sağlanmalı. Kafein, alkol ve
sigara alması engellenmelidir.

2.4. Ġnce ve Kalın Bağırsak Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı
Ġnce bağırsaklar yaklaĢık 5-6 m uzunluğunda, 4 cm çapındadır. Duedonum, jejunum
ve ileum olarak üç kısımdan oluĢur. Ġnce bağırsak duvarı dört tabakadan oluĢur. Ġleoçekal
valv ile kalın bağırsaklara bağlanır. Kimusun sindirimi bağırsaktaki mukus, safra ve
pankreas enzimleri ile, absorbsiyonu bağırsağın peristaltik hareketleri sonucu villuslarla
temas etmesi ile gerçekleĢir. Mideden gelen kimusun nötralizasyonu ve kalsiyum, demir
emilimi duedonumda gerçekleĢir.
Kalın bağırsak yaklaĢık 150 cm uzunluğundadır. Asendan kolon, transvers kolon, ve
desenden kolon olarak incelenir. Kalın bağırsak mukozasındaki epitel hücrelerinden bol
miktarda bikarbonat içeren mukus salgılanır. Kalın bağırsağa çok az emilecek madde geçer,
burada daha çok su ve elektrolitlerin emilimi olur. SindirilmemiĢ, emilmemiĢ besin
maddeleri ve safra pigmentleri vücuttan, feçes Ģeklinde kalın bağırsaklar tarafından atılır.

2.4.1. Malabsorbsiyon Sendromu
Yağ, karbonhidrat, protein, vitaminler, su ve minerallerin tamamı veya bir kısmının
normal olarak emilememesi malabsorbsiyon sendromu olarak adlandırılır. Sindirimin hiç
gerçekleĢmemesine ise maldigesyon adı verilir.
Malabsorbsiyon yaygın ve sınırlı olabilir. Yaygın malabsorbsiyonda; diffüz mukozal
tutuluma bağlı, besin maddelerinin çoğunun emilimi bozuk iken sınırlı malabsorpsiyonda ise
vitamin B12 eksikliği gibi izole bir emilim bozukluğu vardır. Gastrointestinal, hepatobiliyer
ve pankreas hastalıklarının dıĢında birçok sistemik hastalıkta da malabsorbsiyon görülebilir.
En sık nedenleri ince bağırsak (çölyak hastalığı, parazitoz, laktaz eksikliği, bakteriyel aĢırı
çoğalma) ve pankreas (kronik pankreatit) hastalıklarıdır.


Klinik belirtiler


Malabsorbsiyon sendromunda en sık diyare, kilo kaybı, dehidratasyon
bulguları ve malnutrisyon
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Yağ malabsorbsiyonunda kötü kokulu ve fazla miktarda gaita
Karbonhidrat malabsorbsiyonunda kolon bakterilerinin emilmeyen
karbonhidratları kullanımı sonucu hastada aĢırı gaz ve distansiyon
Geç dönemde protein yıkımına bağlı ödem ve kas atrofisi
Protein malabsorbsiyonunda büyüme ve geliĢme geriliği, kas atrofisi
görülür.

Tanı

Malabsorbsiyon tanısında öncelikle dikkatli bir öykü ve fizik incelemeden sonra,
baĢlangıç laboratuvar testleri ile konur. BaĢlangıç laboratuvar testleri CBC, biyokimya,
sedimantasyon, CRP, PTZ, TSH ve gaita incelemelerini kapsar. Abdominal ultrasonografi
yapılarak bu yaklaĢımlarla malabsorbsiyon tablosu netleĢir.


Tedavi

Malabsorbsiyon sendromlarında etkene yönelik tedavi uygulanır.
2.4.1.1. Malabsorbsiyona Neden Olan Hastalıklar


Çölyak hastalığı (gluten enteropatisi)

Gluten enteropatisi genetik yatkınlığı olan kiĢilerde, buğday, arpa, çavdar gibi
tahıllardaki özel bir protein olan gluten‟in tetiklediği, ağırlıklı olarak proksimal ince
bağırsakların etkilendiği, sistemik otoimmün bir hastalıktır.




Klinik belirtiler: En sık gençlerde olmak üzere her yaĢ grubunda
görülebilir. Ġnfantlarda sütten kesilip tahıl almaya baĢlanınca görülür.
Gluten enteropatili olgularda gluten içeren bir diyet sonrası iki saat
içerisinde abdominal kramp, distansiyon, ishal ve halsizlik görülür.
Glutenle temas eden bağırsak mukozasında 8-12 saat içersinde mukozal
lezyonlar görülmeye baĢlar. Bu hastalarda dıĢkı yağı miktarı artar.
Tanı: Gluten enteropatisi tanısı klinik Ģüphe ile baĢlar, serolojik testler ve
endoskopik ince bağırsak biyopsisi ile konur, devamında glutensiz diyete
cevap alınması ile de kesinleĢmiĢ olur.

Resim 2.19: Sağlıklı bağırsağın ve çölyak hastalığında bağırsağın endoskopik görünümleri
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Tedavi: Glutensiz diyet uygulanmalıdır. Dirençli olgularda kortikosteroid
kullanılır. Ġdeal olarak 6 aylık glutensiz diyetten sonra ince bağırsak
normale döner. Glutensiz diyetle düzelmezse hastada sekonder laktoz
intoleransı düĢünülmelidir.

Laktoz intoleransı

Laktaz eksikliği sonucu laktoz glukoz ve galaktoza ayrıĢamaz ve bakteriyel
fermantasyon sonucu oluĢan organik asitler ishale neden olur. Karın ağrısı, abdominal
distansiyon, artmıĢ gaz ve ishal Ģikâyetleri görülebilir. Laktaz eksikliği olan hastaların çoğu
asemptomatiktir. Tanıyı doğrulayıcı non-invaziv test olarak laktoz hidrojen nefes testi
kullanılabilir.
Tropikal sprue ve whipple hastalığı da malabsorbsiyona neden olan hastalıklardandır.


Malabsorbsiyon sendromlarında hemĢirelik bakımı







Hasta izleminde aldığı-çıkardığı, kan basıncı, nabız, vücut ısısı, deri
turgoru, refleksleri ve Ģuur durumu değerlendirilir.
Oral alamayan hastalarda parenteral beslenme desteği sağlanır.
Elektrolit ve sıvı kayıpları yakından izlenir ve kayıplar yerine konur.
Diyetin düzenlenmesi ve ilaç tedavileri hakkında bilgi verilir.
Çölyak hastalığı olan hastalarda gluten içeren buğday, arpa, çavdar ve
yulaf unu ile undan yapılmıĢ ürünler verilmez. Mısır, pirinç, patates ve
soya gluten içermediği için verilir.
Laktoz intoleransı olanlarda süt ve süt ürünleri yasaklanır, ilave kalsiyum
verilir. Pastörize edilmemiĢ yoğurtlar laktaz üreten bakteri içerdiğinden
dolayı bu hastalarda kullanılabilir.

2.4.2. Diyare (Ġshal)
Ġshal, bağırsakların absorbsiyon ve sekresyon fonksiyonundaki dengenin bozulması
sonucunda gaitanın sıvı oranında ve günlük defekasyon sayısında artma olmasıdır.
Çoğunlukla infeksiyöz ajanlarla oluĢur ancak ilaç yan etkileri, inflamatuvar bağırsak
hastalığı ve iskemi gibi çeĢitli enfeksiyon dıĢı nedenler de ishal yapabilir.
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Resim 2.20: Diyare



Klinik belirtiler

Ġshalde görülebilen klinik belirtiler; Etkene göre değiĢen dıĢkı özelliği (Örneğin,
shegellada kanlı-mukuslu dıĢkılama, vibrio kolerada çok sayıda, bol sulu, kokusuz ve pirinç
suyu görünümünde dıĢkılama. Viral ishallerde dıĢkı genellikle bol sulu, kan ve mukus
içermez.), ateĢ, bulantı-kusma, kilo kaybı, abdominal kramp, tenezm ve dıĢkı inkontinansdır.
Fizik muayenede ateĢ, toksisite ve dehidratasyon bulguları değerlendirilmelidir.


Tanı

DıĢkının laboratuvar incelemesi etken konusunda bilgi verir.


Tedavi

Ġshalin tedavisinde en önemli amaç diyarenin önlenmesi ve kaybedilen sıvı ve
elektrolitlerin yerine konmasıdır. Birçok hasta için sıvı-elektrolitlerin yerine konması ishal
tedavisi için yeterlidir. Dehidratasyon özellikle küçük çocuk, yaĢlılar ve gebelerde çok
önemlidir. Ġshalde oral verilecek sıvı; Ģeker, sodyum, potasyum ve klor içermelidir. Ağır
olgular hariç çay, soda, meyve suları ve et suyu çorbaları sıvı kaybının yerine konmasında
kullanılabilir.
Buğday, mısır, pirinç, yulaf, Ģehriye, patates, muz ve tuzlu kraker gibi temel besinler
dıĢkı Ģekilleninceye kadar kullanılır. Kafein ve laktozlu besinler dıĢkı Ģekillenmedikçe
kullanılmaz. Sebze meyve türü yiyecekler ishali arttırabildiği veya bu arada yeni bir ishal
atağına neden olabileceği için bir süre bu gıdalardan kaçınılmalıdır.
Elektrolit kaybı, evde hazırlanan veya eczaneden alınan oral rehidratasyon sıvılarıyla
(ORS) karĢılanabilir. Bazı durumlarda oral rehidratasyon yetersiz kalabilir. Ağır
dehidratasyon, bilinç bulanıklığı, elektrolit dengesizliği, asidoz, uzamıĢ oligüri, anüri,
devamlı ve Ģiddetli kusma, ileri derecede ishal, ağır dizanteri, sepsis veya ağır malnütrisyon
gibi durumlarda parenteral sıvı tedavisi yapılır. Gerekirse antibiyotik tedavisi uygulanır.
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Diyarede hemĢirelik bakımı









Hastanın normal bağırsak alıĢkanlıkları değerlendirilmeli
Hastanın günlük defekasyon sayısı, rengi, kokusu, sayısı ve miktarı
değerlendirilmeli ve hemĢire notlarına kaydedilmeli
Hastanın aldığı-çıkardığı takibi yapılmalı
Hasta dehidratasyon belirti ve bulguları açısından gözlemlenmeli
Hasta enteral besleniyorsa doktoru ile iletiĢime geçilip beslenme hızı
düĢürülmeli ya da mama ile değiĢtirilmeli
Normal besleniyorsa yağsız, lifsiz yumuĢak diyet ile beslenmesi
sağlanmalı
Yeterli sıvı alımı sağlanmalı
Her defekasyon sonrası temizliğe dikkat edilmeli ve cilt bakımı
verilmelidir.

2.4.3. Ġrritabıl Bağırsak Sendromu
Ġrritabıl bağırsak sendromu; organik patolojinin neden olmadığı, kronik veya rekürren
karın ağrısı ve defekasyon bozukluğu semptomları ile karakterize bir hastalıktır. Defekasyon
alıĢkanlığında değiĢme ishal, kabızlık, gaitada sertleĢme/yumuĢama, mukuslu gaita Ģeklinde
olabilir. Karın ağrısı defekasyonla hafifler ya da geçer.


Tanı

Genç eriĢkinlerde dikkatli bir öykü ve fizik muayenenin normal olması ile konur.
YaĢlılarda mutlaka uygun tetkikler ve kolonoskopi yapılmalıdır.


Ġrritabıl bağırsak sendromunda tedavi ve hemĢirelik bakımı










Tedavi semptomlara yönelik olarak planlanmalıdır.
Antispazmotikler verilmelidir.
Konstipasyonu var ise lifli besinler verilmeli, kafeinli ve asitli
yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
Hastanın çok yağlı besinler, aĢırı baharat ve mayalı yiyeceklerden uzak
duracağı bir diyet önerilmelidir.
Sık aralıklarla az az beslenmesi sağlanmalıdır.
Bol sıvı alımı sağlanmalıdır.
Düzenli defekasyon alıĢkanlığı edinmesi için eğitim verilmelidir.
Hastaya egzersiz yapması önerilmelidir.
Hastanın stres, alkol ve sigaradan uzak durması önerilmelidir.

2.4.4. Ġnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
Ġnflamatuar bağırsak hastalıkları içinde ülseratif kolit ve crohn hastalığı yer
almaktadır.
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2.4.4.1. Ülseratif Kolit
Ülseratif kolit, kolonda mukozal inflamasyona yol açan, relaps ve remisyonlarla
seyreden kronik inflamatuar bir hastalıktır. Etyolojisi net olmamakla birlikte çevresel ve
genetik faktörlerin katkısı mevcuttur.

Resim 2.21: Normal kolon ve ülseratif kolon



Klinik belirtiler

Klinikte rektal kanama, kanlı-mukuslu ishal ve tenezm sıktır. Kramp olabilir ama olay
mukozada sınırlı olduğundan abdominal ağrı ve hassasiyet olmaz. AteĢ, terleme, halsizlik,
bulantı, kusma gibi semptomlar olabilir. Demir eksikliği anemisi görülebilir.


Tanı

Yapılan dıĢkı ve kan tetkikleri ile bağırsak infeksiyonu olmadığı anlaĢıldıktan sonra
teĢhisi kesinleĢtirmek için kolonoskopi yapılması gereklidir. Bağırsak mukozasından biyopsi
ile teĢhis kesinleĢtirilir.


Tedavi

Destek tedavisi tercih edilir. Gerektiği durumlarda steroitler ve immün süpresif ajanlar
tedaviye eklenebilir. Bu tedavilere cevap alınamazsa kolektomi yapılır.
2.4.4.2. Crohn Hastalığı
Crohn hastalığı 10-30 yaĢlarında daha sık görülen her iki cinste de yakın sıklıkta olan
sistemik bir hastalıktır. Hastalık bağırsağın herhangi bir segmentini tutabilir. En sık ilioçekal
bölgeyi tutar. Bunu takiben kolon, ince bağırsak ve mide tutulumu gelmektedir. Crohn
hastalığı bağırsak dıĢı bulgulara da neden olabilir. En sık görülen bağırsak dıĢı belirti
deformasyona yol açmayan artrittir. Cilt, böbrek ve göz tutulumu da sık görülür.
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Resim 2.22: Crohn hastalığı ve ülseratif kolit



Klinik belirtiler

Hastalar uzun süre asemptomatik seyredilebilir. Sıklıkla karın ağrısı ve ishal ile baĢlar.
Klinik olarak zayıflama, ishal, terleme, ateĢ, abdominal ağrı görülür. Karında sağ alt
kadranda inflamatuvar bir kitle ele gelebilir. Nadiren rektal kanama olabilir. Demir, B12 ve
folat eksikliği, A D E K vitamini eksiklikleri, hipokalsemi, magnezyum ve çinko eksiklikleri
vardır. Safra taĢı, osteomalazi, vitamin eksiklikleri, kalsiyum oksalat tipi böbrek taĢları
Crohn hastalığına özgüdür.


Tanı

Tan kan sayımı yapılır ve gaitada gizli kana bakılır. Baryumlu grafi yapılabilir.
Kolonoskopi ve biyopsi ile teĢhis edilir.


Tedavi

Beslenme ve ilaç, tedavinin temelini oluĢturur. Tedavinin amacı; inflamatuvar süreci
kontrol altına almak, belirtileri azaltmak, metabolik ve beslenmeyle ilgili sorunları ortadan
kaldırmak ve iyileĢmeyi sağlamaktır. Hafif Crohn hastalarında uzun süreli antibiyotikler
etkilidir. Ciddi vakalarda destek tedavisi tercih edilir. Oral meselamin ve steroid verilir.


Ġnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hemĢirelik bakımı



Hastanın durumu değerlendirilmeli ve kendi bakımına katılımı sağlanmalı
Hastaya emosyonel stresten kaçınması gerektiği ve yatak istirahati
tavsiye edilmeli
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Hastanın tedavi ve sınırlamalara uyumu sağlanmalı
Perinatal absesi olan hastalara özel cilt bakımı yapılmalı
Yatak istirahati ve diyet yönetiminin önemi, perinatal bakım, ilaçların yan
etkileri ve stresle baĢ etme yöntemleri konularında eğitim verilmelidir.

2.5. Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı
Sağ üst kadranda yer alan karaciğer 1200-1500 gram ağırlığındadır. Karaciğerin
sindirim ile ilgili görevi safra salgılamaktır. Bunların dıĢında karaciğerin Ģu görevleri vardır:

Vücut ısısını düzenler.

Antitoksik fonksiyonu ile zehirli (toksik) maddeleri zehirsiz hale getirir.

PıhtılaĢmada rol oynayan protrombin ve fibrinojeni üretir.

YaĢlı alyuvar hücrelerini parçalar.

Kanda bulunan fazla glikozu glikojen halinde depo eder.

D, B, A ve bağırsaklarda sentezlenen, kanın pıhtılaĢmasında rol oynayan
K vitamini ile; demir, kalsiyum, bakır, protein ve yağları depo eder.
Karaciğer yukarıda belirtilen görevlerinden herhangi birini yapamaz hale gelecek
olursa çeĢitli hastalıklar ortaya çıkar.


Karaciğer hastalıklarında görülen ortak belirtiler











Sarılık (ikterus): Kandaki bilirubin miktarının artmasına bağlı olarak
cildin sarı görünümde olmasıdır. Karaciğer hücrelerinin bozulduğu
durumlarda hepatik sarılık gözlenir. AĢırı eritrosit yıkımı sonucu fazla
bilirubinin açığa çıkması ile hemolitik sarılık geliĢir. Safra kanalında bir
tıkanıklık bulunması durumunda biriken safra boĢaltılmadığından
bilirubin vücuttan boĢaltılmaz ve obstriktif sarılık görülür.
Akolik gaita: Safra kanalı tıkanıklarında safra duedonuma dökülemez ve
bağırsakta sterkobilin oluĢmadığından gaita camcı macunu gibi renksiz
görünür.
Karında asit ve ödem: Asit, periton boĢluğunda sıvı toplanmasıdır.
Karaciğer hastalıklarında, portal hipotansiyon, plazma kolloid ozmotik
basıncının azalması ve sodyum retansiyonu ile karında sıvı birikir.
Ağrı: Ġnflamasyon nedeniyle karaciğerde ĢiĢme olması karnın sağ üst
kadranının ağrısına neden olur.
Halsizlik-yorgunluk: Karaciğerde enerji metabolizmasının azalması
nedeniyle geliĢir.
ĠĢtahsızlık, bulantı ve kusma: Visseral refleks peristaltizminin azalması
ve amonyağın yükselmesi bulantı ve iĢtahsızlık yapabilir.
Kanama: Karaciğer hücrelerinin tahrip olması nedeniyle protrombin ve
koagülasyon faktörlerinin sentezinin bozulması ve yağda eriyen
vitaminlerin emiliminin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkar.
Prurıtus (kaĢıntı): Ciltte safra tuzlarının birikimi kaĢıntıya neden olur.
Fetör hepatikus: Karaciğer yetmezliğinin ileri dönemlerinde nefeste pis
koku (Islak kedi-köpek veya ölü fare kokusu olarak ifade edilir.) görülür.
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AteĢ: Karaciğerin doku makrofajları (kupffer hücreleri) tarafından
gerçekleĢtirilen fagositoz görevi bozulduğundan enfeksiyon belirtileri
gözlenir.
Spider angiomata: Bazı karaciğer hastalıklarında özellikle sirozlu
hastaların ciltlerindeki kılcal damarlarda örümcek Ģeklinde bir yapı fark
edilir. Deri üzerine bakınca tıpkı örümcek gibi görülür. Bunun sebebi
kesin olarak anlaĢılmamıĢtır. Ancak östrojenin karaciğerde yıkılmasına
bağlanmaktadır.
Kaput meduza: Göbek çevresindeki venlerin belirginleĢmesidir. Kaput
meduzanın muhtemelen nedeni portal hipertansiyondur. Çünkü portal ve
göbek etrafındaki cilt venleri ile anastomoz halindedir.
Özofagus varisleri ve hemoroidleri: Bu komplikasyonların geliĢmesinin
temelinde de portal hipertansiyon vardır. Portal hipertansiyona neden
olan durumlar özofagus varislerine ve hemoroidlerin geliĢmesine neden
olur.

Karaciğer hastalıklarında tanı testleri







Karaciğer fonksiyon testleri
Karaciğer biyopsisi
Ultrasonografi
Bilgisayarlı tomografi
Manyetek resonans görüntüleme (MRI)
Laparoskopi

2.5.1. Siroz
Karaciğer hastalıklarından sirozun nedenleri arasında hepatitler önemli bir yer tutar.
Hepatitler bulaĢıcı hastalıklar ve bakımı dersinde verildiğinden burada ayrıca
anlatılmayacaktır.
Karaciğer yapısının yaygın olarak nekroz, rejenerasyon, nodüler ve fibroz doku ile
bozularak değiĢmesi sonucu meydana gelen ilerleyici bir hastalıktır.

Resim 2.23: Normal ve sirotik KC
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Etiyoloji

Hepatit virüsleri, kronik alkolizm, hepatotoksik ilaçlar ve kimyasal maddeler, konjestif
kalp yetmezliği, kolestaz, otoimmun hastalıklar, genetik ve metabolik hastalıklar, bazılarında
ise neden belli değildir.


Klinik belirtiler

Kilo kaybı, iĢtahsızlık, idrar renginde koyulaĢma, sarılık, ateĢ, halsizlik, spider
angioma, purpura, jinekomasti, beyaz tırnak, parmaklarda çomaklaĢma, palmar eritem,
dupuytren kontraktürü, ödem, asit, parotis büyümesi, testis atrofisi, fetör hepatikus,
epistaksis, hemorajik diatez, splenomegali, flapping tremor, kaĢeksi, prurıtusdur.


Tanı

Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, endoskopi, karaciğer biyopsisinden laboratuvar
bulgularından yararlanılır. Laboratuvar bulgularında; anemi, trombositopeni, koagulasyon
bozukluğu, idrarda ürobilinojen ve bilirubinde artma, albüminde azalma, ALT, AST ve
GGT‟de artma saptanır.
2.5.1.1. Alkolik Siroz (Laennec Sirozu)
Alkolik siroz, alkolik karaciğer hastalığının son ve geri dönüĢsüz Ģeklidir. YavaĢ ve
çoğunlukla da sinsi Ģekilde geliĢir. Alkole bağlı karaciğer hastalığına yakalanma kiĢiden
kiĢiye göre değiĢmektedir. AĢırı alkol alımına bağlı olarak karaciğerde geliĢen ilk değiĢiklik
karaciğer hücrelerinde yağ birikmesidir. Hastalığın geliĢimi alkol kullanma miktarı, süresi,
cinsiyet ve genetik faktörlere bağlıdır.


Klinik belirtiler

AteĢ, belirgin sarılık, hepatomegali, hiperbilirubinemi, serum alkalen fostafaz, GGT,
aminotransferaz yükselmeleri, hiperkolestrolemi ve hipertrigliseridemi vardır. Alkolik siroz
klinikte kendini portal hipertansiyon bulgularıyla da gösterir.


Tanı

Anamnez, klinik bulgular, endoskopik yolla özefageal varislerinin saptanması,
karaciğer biyopsisi ile tanı konur.


Tedavi

Hasta alkolden uzak durmalıdır. B kompleks vitaminleri, C ve K vitamini, potasyum,
magnezyum ve çinko gibi elementlerin de verilmesi yararlıdır. Ġlaç tedavisi uygulanır.
ĠlerlemiĢ karaciğer sirozunda ise diğer sirozlarda olduğu gibi tedavi yöntemi karaciğer
transplantasyonudur.
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2.5.1.2. Postnekrotik Siroz
Vakaların çoğu Hepatit B ve C sonucu geliĢir. Fosfor, kloroform, iproniazid gibi
zehirlenmeler ve bazı infeksiyon hastalıkları da postnekrotik siroza neden olabilmektedir.
Karaciğer incelendiğinde küçülmüĢ ve yüzeyinin düzgünlüğünü yitirmiĢ olduğu görülür.
GeniĢ alanlarda karaciğer hücreleri kaybolmuĢ, bunların yerini nedbe dokusu almıĢtır.
Hastalık genellikle genç yaĢlarda ortaya çıkmaktadır. Postnekrotik siroz belirtileri de
klasik siroz belirtilerinden farklı değildir. Uygulanacak tedavi, belirtilerin tedavisinden ve
hastanın genel durumunun düzeltilmesinden oluĢmaktadır.
2.5.1.3. Biliyer Siroz
Safra yollarındaki ve safra salgısındaki bozukluklarla birlikte bulunan siroz çeĢidine
biliyer siroz denilmektedir. Primer ve ikincil olmak üzere iki çeĢittir.
Primer biliyer siroz: Ġntrahepatik safra yollarındaki hasara bağlı olarak geliĢir.
Primer biliyer siroz; otoimmun kökenli bir hastalıktır. %90 kadınlarda ve orta yaĢlarda
görülür.
Safra akımının bozulmasına bağlı kolestaz vardır, ilk ortaya çıkan bulgu genellikle
kaĢıntıdır. Diğer bulgular; sarılık, halsizlik, deri pigmentasyonu, hepatosplenomegali,
kanama, kemik ağrısıdır. Serum ALP, GGT ve IgM tipik olarak yüksektir. Bilirubin ve
kolestrol seviyesi yükselebilir. Yağda eriyen vitaminlerin emilimi bozulur ve protrombin
zamanı uzar.
Ursodeoksikolik asit, hastalığın ilerlemesini yavaĢlattığı için yaygın olarak
kullanılmaktadır. Destek tedavisi olarak orta zincirli yağ asitleri, vitamin K ve D, kalsiyum
replasmanı, kaĢıntı için kolestiramin verilir. Kesin tedavisi karaciğer naklidir.
Sekonder biliyer siroz: Safra kanallarının tıkanması sonucu safranın dıĢarı
atılamamasına bağlı olarak geliĢir. Safra ile birlikte atılamayan toksik maddeler, safra
kanallarında birikmeye ve karaciğer hücrelerine zarar vermeye baĢlar. Sekonder biliyer siroz
vakalarında tedaviyi sağlayacak en iyi giriĢim olabildiğince erken devrede safra yollarındaki
tıkanıklığın cerrahi bir giriĢim ile ortadan kaldırılmasıdır.
2.5.1.4. Kardiyak Siroz
Sağ kalp yetmezliği, konstriktif perikardit ve sağ kalpteki kapak bozukluklarında
venöz kanın yeterince kalbe dönememesi nedeniyle kanın venöz sistemde ve özellikle de
karaciğerde göllenmesine bağlı olarak geliĢen bir siroz tipidir. Karaciğerde kanın göllenmesi,
bu dokunun oksijenlenmesinde yetersizliklere yol açmaktadır. Bu durum ise karaciğer
hücrelerinde zedeleyici olmaktadır.
Kardiyak sirozda karaciğer büyür. Hastada gerek siroza gerekse altta yatan kalp
hastalığına ait belirti ve bulgulara rastlanır. Hastaların tedavisinde ilk amaç kalp hastalığının
tedavisidir. Siroza ait belirtiler ise ayrıca tedavi edilir.
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2.5.1.5. Wilson Siroz
Bakır metabolizması bozukluğu sonucu birçok doku ve organda, özellikle de
karaciğer, beyin ve gözde toksik düzeyde bakır birikimi ile karakterize genetik bir hastalıktır.
Safra ile atılamayan bakır karaciğerde birikir. BaĢlangıçta akut hepatit tablosu ile ortaya
çıkar.
Tedavide amaç, bakırın vücutta birikimini azaltmaktır. Bu amaçla bakırın emilimi
azaltılmaya ve bakırın üriner atılımı arttırılmaya çalıĢılır. Wilson tanısı koyduktan sonra
tedavi, yaĢam boyudur. Hastalar yılda en az 2 defa kontrole gitmeli ve ilaç yan etkileri
gözden geçirilmelidir.
Tedavi, dört Ģekilde yapılmaktadır:






Medikal tedavi
Karaciğer transplantasyonu
Hepatosit transplantasyonu
Gen tedavisidir.

Sirozda genel tedavi ve hemĢirelik bakımı

Sirozlu hastalarda geliĢebilecek asit birikimi, portal hipertansiyon, hepatik
ensefalopati ve özefagus varis kanaması gibi ciddi komplikasyonları önlemek için kapsamlı,
dikkatli ve sürekli bakım gerekir. Bunlar;











Sirozun önlenmesi ve tedavisi nedene göre yapılır.
Hastanın yorucu aktivitelerden kaçınması ve dinlenmesi sağlanır.
Yeterli kalori ve vitamin alması sağlanır.
Solunum sıkıntısı varsa semi fowler ya da fowler pozisyonu verilir.
Cilt bakımı verilir.
Ödemi çözmek için diüretikler verilir.
Aldığı-çıkardığının takibi, günlük kilo takibi, ekstremitelerin ölçümü ve
abdominal bel çevresi ölçümü yapılır.
Ġsteme göre K vitamini verilir.
Eğer hastanın özofagus varisi varsa hematemez ve melena gibi varisin
kanama belirtileri izlenir.
Hastanın benlik saygısı, beden imajı değiĢikliği, rol performansında
bozulma, cinsel sorunları konusunda duygularını ifade etmesine olanak
sağlanır.

2.5.2. Kolesistit
Safra kesesinde taĢ bulunmasına kolelitiazis, taĢla birlikte inflamasyon görülmesine
taĢlı kolesistit denir. Olguların %95‟inde kolelitiazis ile birlikte bulunur. Bazen vaskülit,
iskemi, safra kesesinin direkt enfeksiyonu sebebi ile taĢsız kolesistit görülebilir.
Kolesistitin kadınlarda görülme oranı 50 yaĢına kadar erkeklere göre 3 kat fazladır.

43



Klinik belirtiler

Derin inspiryumda palpasyon ile ağrının artması ve inspiryumun kesilmesi en önemli
bulgudur. Ağrı yemeklerden sonra baĢlar. Kusma ve bulantı hastaların birçoğunda gözlenir.
AteĢ yüksek ve nabız hızlıdır.


Tanı

Akut kolesistitte tanı ultrasonografi ile konur.


Tedavi

Antibiyotik tedavisine baĢlanır. Sonra laparoskopik kolesistektomi uygulanır.


Kolesistit durumunda hemĢirelik bakımı





Hastanın ağrısı değerlendirilir ve doktor istemine göre ağrı kesici verilir.
Hastanın kaybettiği sıvılar IV yoldan giderilir.
Hastalığın seyri, tedavi yöntemleri, yapılan uygulamalar ve
komplikasyonlar konusunda eğitim verilir.
Uygulanan tedavilerin yan etkileri konusunda hastaya bilgi verilir.
Bununla ilgili gerekli bakım yapılır.

2.5.3. Kolelitiazis (Safra Kesesi TaĢları)
Safra taĢlarının oluĢumuna katılan önemli elementler kolesterol, safra pigmenti ve
kalsiyumdur. TaĢın bünyesinde bulunabilen diğer unsurlar, demir, fosfor, karbonatlar,
proteinler, karbonhidratlar, mukus ve hücre artıklarıdır.

Resim 2.24: Safra kesesi taĢları



Safra taĢı oluĢumu için risk faktörleri




YaĢ: Safra taĢı görülme sıklığı yaĢla birlikte artar.
Cinsiyet: Kadınlarda erkeklere göre 2-3 misli fazladır.
Genetik faktörler
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Obezite: Obez bireylerde kolesterolün sentezi ve safra ile atılımı
artmıĢtır. Kese boĢalımında gecikme söz konusu olup safra taĢı oluĢumu
riskini arttırmaktadır.
Hormonlar: Gebelik, doğum kontrol hapları ve menopozu izleyen
hormon tedavisi safra taĢı oluĢumuna yol açabilir. Kolesterol taĢlarına,
prostat kanseri nedeniyle östrojen tedavisi gören erkeklerde de sık
rastlanmaktadır.
Diğer faktörler: Diyabet, vagotomi, ileal hastalık, uzun süre parenteral
beslenme, karaciğer sirozu, kronik hemolitik hastalıklar safra taĢlarının
oluĢumuna yol açabilir.

Klinik belirtiler

Biliyer kolik ağrı (Ağrı sağ üst kadran veya epigastriumda lokalize olup sağ omuza
yayılabilir.), bulantı, kusma, dispepsi, diyare ve retrosternal yanma gibi semptomlar
görülebilir.


Tanı

Tanı ultrasonografi ile konur.


Tedavi

Biliyer ağrı atağı geçiren safra kesesi taĢlı hastaların tedavisinde laparoskopik veya
açık kolesistektomi yapılır. Oral safra asitleri ile taĢların eritilme tedavisinin rolü oldukça
sınırlıdır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi gingivitin belirtisidir?
A) Sürekli ağız kokusu
B) Ağızda tat bozukluğu
C) DiĢler ve diĢ etleri arasından iltihabi akıntı
D) DiĢ etinde parlak görünüm
E) Çürüksüz diĢlerin sallanması

2.

Akalazyada en sık olarak görülen ölüm nedeni aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Disfaji
B) Aspirasyon pnömonileri
C) Regürjitasyon
D) Pirozis
E) Kilo kaybı

3.

Sindirim sistemini oluĢturan organların baĢtan sona doğru sıralaması aĢağıdaki hangi
Ģıkta yer alır?
I) Ağız II) Ġnce bağırsak III) Alın bağırsaklar IV) Özofagus V) Mide
A) I-II-III-IV-V
B) III-V-II-I-IV
C) I-IV-V-II-III
D) I-IV-III-II-V
E) IV-I-III-II-V

4.

AĢağıdaki Ģıkların hangisinde sindirim sistemine yardımcı olan organların hepsi bir
Ģıkta verilmiĢtir?
A)Pankreas, duedonum, safra kesesi, karaciğer
B)Karaciğer, pankreas, duedonum, safra kesesi
C)Jejunum, duedonum, safra kesesi
D)Mide, özofagus, karaciğer, pankreas
E)Pankreas, karaciğer, safra kesesi

5.

AĢağıdakilerden hangisi
hastalıklarından değildir?
A) Çölyak hastalığı
B) Mide ülseri
C) Mide kanseri
D) Duedonum ülseri
E) Gastrit

toplumumuzda

sık

görülen

mide

ve

duodenum

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Bilgisayarlı tomografi çekilecek hastaya hangi iĢlemler yapılmaz?
A) ĠĢlem öncesi ilk 2 gün diyet uygulanır.
B) ĠĢlemden önce 6-8 saat aç kalması söylenir.
C) Kontras maddeler oral ya da intravenöz yoldan uygulanır.
D) Alerjik reaksiyonlara karĢı hasta yakından izlenir.
E) Baryumlu radyolojik görüntüleme yapılacaksa BT'den
planlanmalıdır.

sonra

yapılması

2.

Besin maddelerinin farinksten mideye ulaĢıncaya kadar herhangi bir noktada yarattığı
takılma hissi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Odinofaji
B) Disfaji
C) Halitosis
D) Pirozis
E) Regürjitasyon

3.

AĢağıdakilerden hangisi endoskopik inceleme yöntemlerinden değildir?
A) Bronkoskopi
B) Endoskopi
C) Kolonoskopi
D) Rektoskopi
E) Mamografi

4.

AĢağıdakilerden hangisi diĢ eti hastalıklarındandır?
A) Vincent anjini
B) Periodontitis
C) Kalazya
D) Anjiodisplazi
E) Kolesistit

5.

AĢağıdakilerden hangisi malabsorbsiyona neden olan hastalıklardan değildir?
A) Diyare
B) Tropikal sprue
C) Laktoz intoleransı
D) Çölyak hastalığı
E) Whipple hastalığı

6.

AĢağıdakilerden hangisi sirozun etiyolojisinde yer almaz?
A) Hepatit virüsleri
B) Malabsorbsiyon sendromu
C) Kolestaz
D) Kronik alkolizm
E) Gentik hastalıklar
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7.

AĢağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Blastomer helikobakter pilori gastrite ve peptik ülsere neden olabilir.
B) Mide ülserlerinin oluĢmasında koruyucu faktörlerin azalması ön plandadır.
C) Peptik ülserin en önemli belirtisi ağrıdır.
D) Ülser tedavisinde asit salınımını engelleyen ilaçlar ve mukoza koruyucu ajanlar
kullanılabilir.
E) Penetrasyon, peptik ülserin en sık görülen komplikasyondur.

8.

AĢağıdakilerden hangisi irritabıl bağırsak sendromunda verilecek hemĢirelik
bakımlarından değildir?
A) Diyet düzenlemesi yapılmalı
B) Sıvı alımı kısıtlanmalı, beslenmede özel bir düzenleme yapılmamalı
C) Sıvı alımı arttırılmalı, sık aralıklarla az az beslenme sağlanmalı
D) Stres, alkol ve sigaradan uzak durulmalı
E) Düzenli defekasyon alıĢkanlığı edindirmeli

9.

Temel besin öğelerinin emilimi büyük ölçüde nerede gerçekleĢir?
A) Ġnce bağırsaklarda
B) Midede
C) Kalın bağırsakta
D) Pilorda
E) Özofagusta

10.

Hastanın sindirim sistemine ait sorununu saptamak için hangi değerlendirmeler
yapılmalıdır?
A) Öykü almalı, fiziksel değerlendirme yapmalıdır.
B) Tanı testleri uygulanır.
C) Gözlem ve perküsyon
D) Oskültasyon ve palpasyon
E) Yukarıdaki Ģıkların hepsi yapılmalıdır.

11.

AĢağıdakilerden hangisi gastritli bir hastanın hemĢirelik bakımında yer almaz?
A) Hastaya alkol, kahve ve sigara yasaklanmalıdır.
B) Hastanın diyetindeki yağ oranı arttırılmalıdır.
C) Hastaya stresten uzak kalması önerilmelidir.
D) Hasta az ve sık aralıklarla beslenmelidir.
E) Hastaya baharatlı yiyecekler verilmemelidir.

12.

AĢağıdakilerden hangisi sirozda verilecek hemĢirelik bakımında yer almaz?
A) Titiz bir cilt bakımı yapılmalı
B) Ödemi çözmek için diüretikler vermeli
C) Dekübit ülserine yol açmamak için semi fowler ya da fowler pozisyon tercih
edilmeli
D) Hastanın özofagus varisi varsa hematemez ve melena gibi varisin kanama belirtileri
izlenmeli
E) Sirozun altında yatan nedene göre tedavi süreci uygulanmalı
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13. AĢağıdakilerden hangisi duodenum ülserindeki ağrının özelliğine uygundur?
A) Ağrı yemeklerden 2-4 saat sonra olur.
B) Yemeklerden 1-2 saat sonra ağrı olur.
C) Gıda alımıyla rahatsızlık artar.
D) Sol üst epigastriumda olur.
E) Belli bir özellik arz etmez.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
A
E
B
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
C
E
A

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A
B
E
B
A
B
E
B
A
E
B
C
A
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