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I

ÖN SÖZ
Kabızlık, konstipasyon hastaları en sık doktora müracaat eden hastalardır. 
Kabızlık her yaşta görülebilmekle beraber genelde ileri yaşlarda 
görülmesine karşın toplumun her kesimini etkileyebilir. Kadınlarda erkeklere 
göre 2-3 kat daha sıktır. Yetişkinlerin yaklaşık üçte biri yaşamlarının belirli 
bir zamanında bir rektum veya anus hastalığından rahatsız olmaktadır bunlar; 
fissür, fistül ve hemoroid (basur). Bu gibi durumlarda mutlaka bir hekime 
başvurulmalıdır.

Tarifine gelince konstipasyon veya diğer bir adıyla kabızlık hastalar 
tarafından dışkılama sıklığının azlığı, yetersiz dışkılama, aşırı sert dışkı veya 
anüs çevresindeki rahatsızlıklar sonucu gelişen ağrılı dışkılama için kullanılır. 
Sağlıklı insanların yaklaşık % 95’inde günde üç kez dışkılamadan haftada üç 
kez dışkılamaya kadar çok değişken sayılarla tarif edilir. Kabızlık 
(konstipasyon) dışkılama sayısından çok, dışkılama alışkanlığından 
değişiklikler ve zorlu dışkılama olarak değerlendirilmektedir.

Eskiden insanlar daha rahat çalışıyor herşeye fazlasıyla zaman ayırıyor 
doğal ve sağlıklı besleniyorken bu tip rahatsızlıklar daha az görülürken, 
modern hayat ve sanayi toplumunda insanlar daha çok çalışıp daha az 
dinleniyor, dolayısı ile stres daha çok, sağlıklı beslenmeye ve dinlenmeye daha 
az zaman ayırdıkları için bu problemler daha sık görülmektedir. 

Kabızlığın tanısı kadar tedavisi de karmaşıktır, Onun için anamnez, fizik 
muayene ve laboratuar tetkikler iyi değerlendirilmeli ona göre plan 
oluşturulmalıdır. Yapılan Gaita analizine göre mikroflora bozulmuş ise kolon 
temizlenmeden (kolon hidroterapi) ve flora düzeltilmeden hiçbir yöntemle 
başarılı olamazsınız. Gıda intoleransı da sinsice kenarda durur ve eğer 
atlamışsanız yine başarı şansınızı kaybedersiniz. Beslenme kabızlığın 
aşılmasında çok önemlidir ve bağırsaklarla ilgili problemlerde psikolojik 
değerlendirme göz önünde tutulmalıdır.
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Bugüne kadar kabızlık konusu dünyanın her yerinde ve ülkemizde çok 
incelenmiş ve hakkında geniş çalışmalar yapılmış çeşitli makaleler ve kitaplar 
yazılmıştır. Biz de hekim arkadaşlarımızla hastaları hekime en sık getiren 
hastalıklardan birisi olan kabızlık hakkında gerek hamilelik, gerek bebeklik, 
gerek yetişkinlerde ve normal insanlarda olduğu gibi malign hastalıklarda da 
görülen kabızlığın nedenlerini, semptom ve bulgularını tanı ve tedavilerini 
modern bilimin ışığında değerlendirmek için bir araya gelerek bu kitabı 
yazmaya karar verdik.  Birçoğunun öğrencilik, asistanlık hatta yan dal 
uzmanlığına tanıklık ettiğim çalışmalarını hayranlıkla takip ettiğim tıp 
camiasında çalışmaları ve yayınlarıyla var olan hekim arkadaşlarımızla bu 
kitabı yazmaya karar verdik. Bu kitabın gerek öğrenci gerek asistan gerekse 
uzman ve hocalarımız düzeyinde faydalı olacağına inanıyoruz.

Kitabın hazırlanması ve her aşamasında sabır gösteren oğullarım Ali 
Murat ve Ali Efe ve eşim Dr. Öğr. Gör. Hülya Aladağ ve desteklerini 
esirgemeyen başta yardımcı editör sayın Uzm. Dr. Bülent Yaprak ve onun 
değerli eşi meslektaşımız Uzm. Dr. Ebru Soydan Yaprak’a çocukları Asil 
Doruk, Duru, Doğa’ya ve diğer yardımcı editörümüz Uzm. Dr. Mehmet Onur 
Gül’e ve kitaba kıymetli katkıları olan yazar arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum. 
12/09/2022 Prof. Dr. Murat ALADAĞ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 
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1

B Ö L Ü M  I

KABIZLIĞA GENEL BAKIŞ
Overview of Constipation

Fatma TERZİOĞLU ŞAHİN
Turgut Özal Üniversitesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
İç Hastalıkları, fatmaterzioglu02@gmail.com

Orcid: 0000-0002-8983-8517

1. Giriş

Defekasyon; artmış intraabdominal basınç ile puborektal ve eksternal 
anal sfinkter kaslarının koordineli gevşemesi ve kolonik segment 
aktivitesinin inhibisyonu sonucunda gerçekleşir. 

Kabızlık, genel popülasyonda en yaygın görülen gastrointestinal 
şikayetlerden olup sağlık maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturur (1,2). 
Kronik kabızlığın birçok nedenleri vardır. Nadiren kabızlık, metabolik (diyabetes 
mellitus, hipotiroidizm, hiperkalsemi, ağır metal intoksikasyonu), nörolojik 
veya obstrüktif bağırsak hastalığının ilk belirtisi de olabilir; ancak daha sıklıkla, 
toplumda yaygın kullanılan ilaçların bir yan etkisi olarak ortaya çıkmaktadır.

Özellikle gebe/postpartum kadınlarda, yaşlı hastalarda, lifli gıdalardan fakir 
beslenenlerde, belirli ilaçları veya diyet takviyelerini alan kişilerde, fonksiyonel 
gastrointestinal bozukluklar dahil olmak üzere belirli sağlık sorunları olan 
kişilerde kabız olma olasılığı daha yüksektir (3).

Burada kronik kabızlığın tanımı, etiyolojisi ve değerlendirilmesi gözden 
geçirilecektir. 

2. Kabızlığın Tanımı 

Kabızlık: Defekasyon sırasında pelvik taban kaslarının tam gevşeyememesine 
bağlı olarak ortaya çıkan bağırsakların boşalamaması durumudur. Genellikle 
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hastanın bağırsak fonksiyonlarında bir bozukluk olması halinde tedavi edilir. 
Bununla birlikte, kabızlık teriminin farklı insanlar için farklı anlamları vardır. 
Bazı hastalar için dışkı çok sert veya çok küçük olabilirken, diğerleri için çok 
zor veya seyrek dışkılama şeklinde olabilir. Şikâyetleri klinik uygulamada 
ölçmek zordur; bazı şikayetler testlerle ölçülebilirken bazıları normal nüfusla 
karşılaştırılarak teşhis konulmaya çalışılır.

ABD ve Birleşik Krallık’ta kabızlık ile ilgili yapılan epidemiyolojik 
araştırmalara göre haftada üçten az dışkılama sıklığı olarak tanımlanmıştır. 
Ancak bu tanım evrensel olarak geçerli değildir. Sadece dışkılama sıklığına 
bakılarak tanımlama yapılması, karmaşık bir patofizyolojiye sahip kabızlığı 
tanımlamada yetersiz kalmaktadır (4).  Başka bir sorun da bir ankette 
kendilerinin kabız olduğunu bildiren hastaların %60’ında günlük bağırsak 
hareketleri normal bulunmuştur (4). Bu kişiler en sık dışkılama esnasında 
zorlanmaktan ya da eksik dışkılama hissinden şikâyet etmişlerdir. Öte yandan 
dışkı miktarının azalması, dışkılama esnasında zorlanma, tamamen boşalamama 
(tenesmus) ve defekasyon için laksatiflere ihtiyaç duymak da kabızlık olarak 
nitelendirilebilmektedir.

Tüm bu gözlemler, daha kapsamlı fonksiyonel kabızlık kriterlerinin 
oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Uluslararası bir komite tarafından fonksiyonel 
kabızlık için Roma IV tanı kriterleri önerilmiştir (5,6). Roma IV tanı kriterlerine 
göre tanıdan en az 6 ay önce semptomların başlamış olması şartı ile, en az 3 ay 
boyunca aşağıdaki semptomların görülmesi gerekmektedir:

1-  Aşağıdakilerden iki veya daha fazla semptomun olması:
a) Defekasyonun %25’inden fazlası sırasında ıkınma.
b) Defekasyonun %25’inden fazlasında topaklı veya sert gaita 
c) Defekasyonun %25’inden fazlası için yetersiz boşalma hissi.
d) Defekasyonun %25’inden fazlasında anorektal tıkanma hissi.
e) Defekasyonun %25’inden fazlasında kolaylaştırmak için parmak 

manevraları olması.
f) Haftada üçten az spontan bağırsak boşalmanın olması.

2-  Laksatif kullanma ihtiyacı olmadan rahat dışkılama nadirdir.
3-  İrritabl barsak sendromu için yeterli tanı kriterleri yoktur. 

Fonksiyonel kabızlığı olan hastalarda karın ağrısı ve/veya şişkinlik olsa da 
bunlar baskın semptomlar değildir.
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3. Epidemiyoloji

Kabızlık, her yaşta ve yaygın görülen bir gastrointestinal rahatsızlıktır. ABD’de 
yetişkin popülasyonun yaklaşık %16’sında ve 60 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık 
%33’ünde kabızlık semptomları mevcuttur (7).  

Kuzey Amerika’da kronik kabızlığın yaygınlığına ilişkin veriler %2-27 
arasında değişmektedir (8). Çoğu çalışmada prevalans ortalama %15 olarak 
bildirilmiştir (8,9). Kabızlığı tanımlamak için Roma II kriterlerini kullanan 
çalışmalarda, diğer çalışmalara kıyasla prevalans daha düşük bulunmuştur. 
Sistematik bir derlemede, Kuzey Amerika’da 63 milyon insanın Roma II 
kriterlerine göre kabızlık şikâyeti olduğu tahmin edilmektedir (9).

Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta kabızlık yakınması, 
kadınlarda ve 60 yaş üstü kişilerde daha yaygındır. Ayrıca fiziksel inaktivite, 
düşük gelir ve eğitim düzeyi olan kişilerde daha sık görülür (10).  İlgili 
anketlerde kadınların, daha düşük gelir düzeyine sahip kişilerin ve az eğitim 
almış hastaların daha fazla kabızlık yakınması nedeniyle polikliniğe başvurduğu 
saptanmıştır (11).

Kronik kabızlığın prevalansı, özellikle 65 yaş ve üzeri hastalarda yaşla 
birlikte artar (9,11,12). 65 yaş üzerinde erkeklerin yaklaşık %26’sı ve kadınların 
%34’ü kabızlıktan şikâyet etmektedir (12,13). Kabızlığın yaşlı erişkinlerde 
azalmış kalori alımı ile ilişkili olduğu görülmüş ancak; sıvı veya lif alımı ile 
ilişkisi bulunamamıştır (10).

4. Kabızlığın Nedenleri

Bazı hastalık ve beslenme sorunları kabızlığa neden olabilir. Yetersiz lifli 
gıda almak, dehidrate kalmak, yeterli fiziksel aktivitenin olmaması, Çölyak 
hastalığı, Parkinson hastalığı gibi santral sinir sistemini etkileyen bozukluklar, 
medulla spinalis veya kranial yaralanmalar, diyabetes mellitus, hipotiroidizm 
gibi metabolizmayı etkileyen durumlar, skleroderma, divertiküler hastalık veya 
proktite bağlı inflamasyon, anorektal tümörler dahil mekanik obstrüksiyon 
yapan nedenler bunlar arasında sayılabilir.

Alüminyum ve kalsiyum içeren antiasitler, antikolinerjikler, 
antispazmodikler, antikonvülzanlar, kalsiyum kanal blokerleri, diüretikler, 
demir preparatları, Parkinson ilaçları, narkotik analjezikler, antidepresanlar 
gibi bazı ilaçlar ve bazı gıda takviyeleri kabızlığı daha da kötüleştirebilir.  Üç 
haftadan uzun süren kabızlık ve gaitada kan görülmesi durumunda mutlaka 
tetkik edilmesi gereklidir.
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Kabızlığın nedenleri arasında şunlar sayılabilir:
A-  Periferik ve santral nedenli nörojenik bozukluklar.

·	 Periferik nedenler; diyabetes mellitus, otonomik nöropati, Hirschsprung 
hastalığı, Chagas hastalığı, bağırsak psödo-obstrüksiyonu

·	 Santral nedenler; multipl skleroz, omurilik basısı, travma vs., Parkinson 
hastalığı

B-  Nörojenik olmayan bozukluklar; hipotiroidizm, anoreksia nervoza, 
gebelik, panhipopitüitarizm, sistemik skleroz, miyotonik distrofi.

C-  İrritabl barsak sendromu
D-  İlaçlar
E-  İdiyopatik kabızlık; normal kolon geçişli kabızlık, yavaş kolonik geçişli 

kabızlık, dissinerjik defekasyon.

5. Etiyoloji ve Patofizyoloji

Kabızlık, kavramsal olarak, birkaç istisna dışında kolon veya anorektum yoluyla 
gaitanın düzensiz hareketi olarak kabul edilebilir. Kolonik geçişin yavaşlaması 
idiyopatik veya sekonder nedenlere bağlı olabilir. Kabızlığın etiyolojisi ve 
patofizyolojisi akut veya kronik olmasına göre farklılıklar gösterir.

5.1 Akut kabızlık

Kabızlık geçici veya ara sıra olabilir. Akut gelişen kabızlık genellikle diyet, 
seyahat, stres gibi rutin günlük aktivitelerin dışına çıkma sebebiyle olur. 
Genellikle kendiliğinden düzelir veya kısa süreli lif takviyesi, diyet değişiklikleri 
veya laksatif gerektirebilir. Ayrıca opioid kullanımı, büyük cerrahi operasyonlar 
veya travmalara bağlı immobilizasyon nedeniyle gelişen fekal impaksiyondan 
kaynaklanabilir. Aynı şekilde, kanserden kaynaklanan kolon obstrüksiyonu da 
akut kabızlığa neden olabilir (14).

5.2 Kronik kabızlık

Kabızlık primer veya sekonder nedenlere bağlı olabilir. 
Çalışmalar, normal kolonik geçişli kabızlık hastalarında, çıkış gecikmesi 

olanlarda ve kolonik inertia hastalarında rektum, pelvik taban kasları ve anal 
sfinkterlerde disfonksiyon mevcut olduğunu göstermektedir (15). 

Primer kabızlığın birbiriyle örtüşen birkaç alt tipi vardır: 
Yavaş geçişli kolonda kabızlık, altta yatan bir miyopati (kolonik düz kas 

disfonksiyonu) veya nöropati nedeniyle gecikmiş fekal geçiş ile karakterizedir. 
Tanısı için belirlenmiş kriterler yoktur. 
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Dissinerjik defekasyon, abdominal ve anorektal kasların koordinasyon 
bozukluğu ve defekasyonda zorlanma ile karakterizedir. Dissinerjik defekasyon 
tanısı için hem semptomların hem de fizyolojik testlerde anormal sonuçların 
olması gerekmektedir (7). 

Kabızlığın baskın olduğu IBS’de zorlu defekasyon ön planda olup 
genellikle karın ağrısı veya şişkinlik ile karakterizedir. 

Kronik Kabızlığın Sekonder Nedenleri

Kabızlıkla ilişkili hastalıklar arasında nörolojik ve metabolik bozukluklar, 
kolorektal kanser dahil gastrointestinal sistemin tıkayıcı lezyonları, diyabetes 
mellitus gibi endokrin bozuklukları ve anoreksiya nervoza gibi psikiyatrik 
bozukluklar bulunur. Kabızlık, ilaçların yan etkisine de bağlı olabilir.

Sekonder kabızlık, anatomik problemler (anorektal ve kolon hastalıkları), 
diyet, ilaçlar (özellikle opioidler), metabolik bozukluklar (diyabetes mellitus 
veya hipotiroidizm gibi) ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik problemlere bağlı 
çeşitli faktörlerden kaynaklanır.  Primer kronik kabızlık, anorektal nöromüsküler 
koordinasyonun bozulması ve çift yönlü beyin-bağırsak ekseninin işlev 
bozukluğundan kaynaklanır (16). 

Defekasyonun bozulmasına yol açan diğer anormallikler arasında 
aganglionik megakolon (Hirschsprung hastalığı) ve fonksiyonel çıkış bozukluğu 
(dissinerjik dışkılama veya pelvik taban dissinerjisi) bulunur. Ek olarak, 
irritabl bağırsak sendromu olan hastalar sıklıkla, diyare veya normal bağırsak 
fonksiyonu ile değişebilen kabızlık dönemlerinden şikâyet ederler.

Kolonik ve anorektal motor fonksiyonlar enterik, sempatik ve parasempatik 
sinirler tarafından koordine edilir. Bu nedenle, kabızlık sıklıkla merkezi ve 
periferik sinir sistemi hastalıkları ile ilişkilidir.

·	 Distal kolon, pelvisten geçen ve rektumda barsak duvarına giren sakral 
sinirlerden parasempatik innervasyon alır. Kauda equinadaki bu sinirlerin 
kesilmesi veya lezyonları; hipomotilite, kolonik dilatasyon, rektal tonus 
ve duyu azalması, distal kolonun stazı ve bozulmuş dışkılama ile ilişkili 
kabızlığa neden olabilir.

·	 Benzer bulgular lumbosakral vertebra yaralanması, meningomiyelosel ve 
spinal anesteziyi takiben de ortaya çıkabilir.

Multipl skleroz ve Parkinson hastalığında kabızlığın prevalansı, fiziksel 
inaktivite veya kabızlık yan etkileri olan ilaçların kullanımı ile daha da 
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kötüleşebilir. Hirschsprung hastalığı; kolonun spastik bir segmentinin distalinde 
obstrüksiyon ve proksimalinde kolon dilatasyonu ile karakterize konjenital bir 
hastalıktır. Distal bağırsağın fonksiyonel obstrüksiyonu, embriyonik gelişim 
sırasında nöral krest hücrelerinin kaudal göçünün durdurulmasının bir sonucu 
olarak submukozal ve myenterik pleksusların intramural ganglion hücrelerinin 
bulunmamasından kaynaklanır (17,18). 

5.3 Şiddetli İdiyopatik Kronik Konstipasyon

Yetişkinlerde şiddetli idiyopatik kronik kabızlık, ağırlıklı olarak bir kadınlarda 
görülen bir hastalıktır (8). Karın ağrısı ve megakolon nadirdir. Hasta şikayetleri 
arasında seyrek dışkılama, defekasyon sırasında aşırı ıkınma yer alır; semptomlar 
genellikle lif takviyeleri veya hafif laksatiflerle düzelmez.

5.4 Normal Kolonik Geçişli Kabızlık

Seyrek dışkılama şikâyeti olan ve laksatiflere ve lif takviyelerine yanıt 
vermeyen bazı hastalarda normal kolonik geçiş vardır. Normal transit kabızlık, 
dışkılama miktarını yanlış algılamaya bağlı psikososyal bir bozukluktur (19). 
Bu hastalardan bazıları, yavaş geçiş kabızlığı olan hastalardakilerden ayırt 
edilemeyen anorektal duyu ve motor fonksiyon anormallikleri gösterir; bu 
bulguların hastanın şikayetleriyle ilişkisi belirsizdir.

5.5 Yavaş Geçişli Kolonda Kabızlık 

Yavaş geçişli kabızlık, kolonik düz kas aktivitesinin, kolo-kolonik reflekslerin, 
nörotransmiterlerin veya kolonik hücre aktivitesinin disfonksiyonu nedeniyle 
ortaya çıkabilir (20). Yavaş geçişli kabızlığı olan hastalarda genel kolonik 
motor aktivite azalmıştır, gastro-kolonik tepkiler bozulmuş veya yoktur, motor 
aktivite azalma veya yokluk mevcuttur. Yine yüksek amplitüdlü kasılmalar 
yok veya anormaldir (14).  Muhtemelen kolonik nöromüsküler fonksiyonun 
otonomik kontrolünün anormal olması nedeniyle, bisakodil veya neostigmin 
gibi farmakolojik ajanlara düşük bir yanıt görülür (21). Bu hipotez, yavaş 
geçişli kabızlığı olan hastalarda Cajal’ın intrinsik kolon sinirleri ve interstisyel 
hücrelerinin sayısındaki azalma ile desteklenir (22).

5.6 Kolonik İnertia (İmmobilite)

Kronik kabız ve yavaş kolonik geçişi olan hastaların çoğunda, radyo-opak 
maddelerle defekasyon anormalliği saptanmamış olup bu durum proksimal 
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kolondan gecikmeli geçiş olarak tanımlanan kolonik inertiaya (atalet) 
bağlıdır. Kolonik inertia olan hastalarda, yemeklerden sonra veya bisakodil 
uygulanmasıyla motor aktivitede anlamlı artış olmazken ve kolinerjik ajanlara 
künt bir yanıt olan istirahat kolon motilitesi vardır.

Bu bulgular enterik sinir pleksusunda disfonksiyon olduğunu düşündürür. 
Miyenterik pleksustaki Cajal interstisyel hücrelerinin hacminde azalma, kolon 
rezeksiyonu olan hastaların bazılarından alınan kolon örneklerinde gösterilmiştir 
(23). Bu hücrelerin kolonik motiliteyi yönetmede önemli bir rol oynadığına 
inanılmaktadır.

5.7 Outlet Delay (Çıkış Gecikmesi) 

Çıkış gecikmesi terimi, gaitanın kolon boyunca hareket ettiği ancak rektumda 
durgunlaştığı bir idiyopatik kabızlık biçimini belirtir. Bu patern Hirschsprung 
hastalığında, fekal impaksiyonu olan hastalarda, megarektumda ve pelvik taban 
bozukluklarında görülebilir (15). 

5.8 Dissinerjik Defekasyon

Dissinerjik defekasyonu olan hastalarda, etkisiz dışkılamanın nedeni; puborektal 
ve dış anal sfinkter kaslarının gevşeyememesi veya uygunsuz kasılması ile 
ilişkilidir (15). Bu durumda anorektal açı daralır ve anal kanal basıncı artar, 
böylece gaitanın rektumdan boşalmasında sorun görülür. 

Dissinerjik defekasyon hastaların üçte ikisinde erişkinlik döneminde 
görülürken geri kalan grupta çocukluk çağından beri mevcuttur. Dissinerjik 
dışkılamanın patogenezi tam olarak anlaşılamamakla beraber, organik veya 
nörojenik bir hastalıktan ziyade edinilmiş, öğrenilmiş bir işlev bozukluğu 
olduğunu düşündürmektedir (14). 

Dissinerjik defekasyonu olan bireylerde, yeterli rektal ve/veya 
abdominal basınca rağmen pelvik taban kasları paradoksal olarak kasılmıştır 
ve defekasyon sırasında anal sfinkterler istirahat basıncına kıyasla %20’den 
az gevşemiştir (24). 

Dissinerjik defekasyon ayrıca zayıf bir pelvik taban, rektosel, perineal 
desensus veya soliter rektal ülser sendromu ile ilişkili olabilir (14). Dissinerjik 
defekasyon, hastaların %32’sinde gecikmiş mide boşalması ve hastaların üçte 
ikisinde rektal hiposensitivite ile ilişkilidir (25). Bu özellikler, gaitanın rektumda 
uzun süre kalmasından veya beyin-bağırsak koordinasyonunun düzensizliğinden 
kaynaklanabilir. 
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 Bu tanının konması için tek başına manometri yetersiz olup tanı için en 
iyi yöntem, anormal balon çıkarma testidir. Test için, rektuma içi sıvı dolu bir 
balon yerleştirilir ve daha sonra tahliye edilmesi istenir. Balon, kolon hareketi 
sırasında dışkı tahliye etme sürecini simüle etmenin bir yolu olarak kullanılır. 
Balonun atılması için gereken süre, teşhiste önemli bilgiler sağlar.

5.9 Megakolon ve Megarektum  

Kabızlığı olan hastaların yalnızca küçük bir yüzdesinde megakolon veya 
megarektum bulunur. Megakolon ve megarektum birlikte veya ayrı ayrı 
oluşabilir. Primer megakolonun nörojenik disfonksiyon ile ilişkili olduğu 
düşünülür. Buna karşın sekonder megakolon ve megarektum sıklıkla yaşamın 
ilerleyen dönemlerinde kronik fekal retansiyona bağlı ortaya çıkabilir. Bu 
hastalarda artmış rektal kompliyans, künt rektal duyu ve rektal distansiyona 
yanıt olarak artmış internal anal sfinkter tonusu vardır (26).

Megarektum, sıklıkla çocuklarda ve fiziksel ve zihinsel engelli yaşlı 
erişkinlerde ortaya çıkan fekal impaksiyon ile ilişkili olabilir. Megarektum; 
Hirschsprung hastalığında, meningomiyeloselde, lumbosakral kord lezyonlarında 
ve tuvalet alışkanlığı kötü olan hastalarda da görülebilir. Megarektumla ilişkili 
duyusal ve motor anormallikler, bazı hastalarda uygun tedavi ile geri döndürülebilir, 
ancak anormallikler çocuklarda başarılı tedaviden sonra uzun süre devam edebilir. 
Ek olarak, yaşlı erişkinlerde kolay kolay geri dönüşümlü olmayabilir.

6. Fizik Muayene

Kronik kabızlığı olan hastanın ilk değerlendirmesi dikkatli bir öykü ve fizik 
muaye gerektirir. Laboratuvar, endoskopik değerlendirme ve radyoloji 
çalışmalar seçilmiş bireylerde yapılmalıdır. Sistematik bir derlemede, kabızlığı 
olan hastaların rutin değerlendirmesinde kan testlerinin (serum kalsiyum ve 
tiroid fonksiyon testleri dahil), radyografinin veya endoskopinin endikasyon 
olmadan, gereksiz kullanıldığı yönündedir. Altı ay içerisinde 10 kilodan fazla 
istemsiz kilo kayıpları, ailede kolon kanseri veya inflamatuar barsak hastalığı 
öyküsü, anemi, dışkıda gizli kan pozitifliği veya yaşlı erişkinlerde akut başlayan 
kabızlık ileri tetkik gerektirir (27). Alarm semptom ve bulgular olmadığında 
tanısal testler olmaksızın ampirik tedavi (hasta eğitimi, diyet değişiklikleri 
denemesi ve lif denemesi) düşünülebilir.

Yukarıdaki değerlendirme ile kabızlığın nedeni bulunamayan ve 
konservatif tedavi denemesinin başarısız olduğu hastalarda, tanısal çalışmaya 
yardımcı olmak için ek çalışmalar yapılmalıdır.
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7. Kabızlığın Tedavisi

Eğer kabızlığa neden olabilecek, yukarıda bahsedilen, bir hastalık varsa, 
öncelikle bu hastalık tedavi edilmelidir. İlk tedavi seçeneği, tahıllı ekmeklerin, 
belli sebze ve meyvelerin tüketilmesi ve sıvı alımının arttırılmasıdır. Bu basit 
diyet değişiklikleriyle çoğu kişide kabızlık başarılı bir şekilde tedavi edilir.

Düzenli olarak egzersiz yapmak faydalı olabilir. Sindirilemeyen sebze 
liflerinin alınması faydalıdır. Dışkı yumuşatıcı ilaçlar ve lavmanlar kullanılabilir. 
Çoğu hastada günün belirli saatlerinde düzenli olarak defekasyon yapılması, 
klozet taburesi kullanımı fayda sağlar.

Biofeedback tedavisi: Bir çeşit fizik tedavi ile kasların güçlendirilmesine 
dayanan bu yöntem pelvik taban kaslarında fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, 
karın kasları ile pelvik taban kaslarının koordineli çalışmasını sağlayarak, 
kabızlığın azalmasını sağlayabilir.
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TANIM: 

Hastanın dışkılama sayısında azalmayla birlikte alt karın bölgesinde 
rahatsızlık, gerginlik, şişkinlik, yetersiz boşalma, sert dışkı, dışkılama 
için gerekli sürenin artması, manuel manevraların kullanımı ve zorlu 

dışkı yapma hissidir. Kabızlık bir hastalık değil, kişiden kişiye değişen ve farklı 
şekillerde yorumlanan subjektif bir semptomdur. Günde 3 kez ile 3 günde bir 
kez dışkılamanın normal kabul edilmektedir. Semptomu olmayan hastalarda 
dışkılama sayısının azlığı kabızlık olarak kabul edilmemelidir(1). Kabızlıkta, 
dışkının birinci özeliği sert olması, ikinci özelliği ise miktarının azalmasıdır. 
Normalde dışkının %70-90’ı sudur. Diyete bağlı olmak üzere ortalama günlük 
dışkı miktarı 100-200 g’dır. 

Tanımlamada bir standard oluşturma gayreti ile önce 1994 yılında Roma 
I, ardından 2000 yılında Roma II, 2006 yılında Roma III, 2016 yılında Roma 
IV kriterleri olarak yeniden tanımlanmıştır (tablo 1). Yeni kriterlere göre 
semptomların tanıdan en az 6 ay önce başlamış ve son 3 ayda en az 3 gün 
şikayetlerin en az ikisinin bulunması gerekir.
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Tablo 1. Rome IV kriterleri (2).

1. Aşağıdakilerden iki veya daha fazlasını içermelidir.
a. Defekasyonların %25 ‘inden fazlasında aşırı ıkınma olmalı
b.  Defekasyonların %25 ‘inden fazlasında topak şeklinde veya keçi pisliği şeklinde 

feçes çıkarma 
c. Defekasyonların %25 ‘inden fazlasında yetersiz boşalma hissi olması
d.  Defekasyonların %25 ‘inden fazlasında anorektal bölgede engelleme veya 

tıkanma hissi olması
e.  Defekasyonların  %25 ‘inden fazlasında elle defekayona yardım etme (parmakla 

rektumu boşaltma veya pelvise bassı yapma)
2. Laksatif kullanmadan yumuşak, şekilsiz feçesin nadiren olması
3. İBS tanısı için yeterli kriterin olmaması gerekir.

EPİDEMİYOLOJİ: 

Kabızlık, genel popülasyonda en sık görülen sindirim sistemi şikayetidir ve 
önemli ekonomik maliyetlerle ilişkilidir (3).  Hastalar pek çok özelikleriyle aşırı 
derece heterojen bir gruptur. Prevalansı her iki cinste de yaş ile orantılı olarak 
artış göstermektedir. Belirlenen en önemli risk faktörlerinin ileri yaş, kadın 
cinsiyet, düşük eğitim ve düşük gelir düzeyi olduğu kabul edilir. Ülkemizde 
ülke nüfusunun %52’sini kapsayan bir örneklemde gerçekleştirilen (n: 3214) 
çalışmada fonksiyonel konstipasyon oranı %8,3 bulunmuş, ayrıca kadınlarda 
ve yaşlılarda daha sık olduğu tespit edilmiştir (4). Kuzey Amerika’da tahmini 
prevalansı; tanımlamada Roma III kriterleri kullanıldığında %1,9-27,2 arasında 
değişmekle birlikte beyaz olmayanlarda ve düşük sosyoekonomik düzeyli 
kişilerde daha yüksek bulunmuştur. Kronik kabızlık prevalansı yaşla birlikte 
artar, en dramatik olarak 65 yaş ve üstü grubunda erkeklerin yaklaşık yüzde 
26’sı ve kadınların yüzde 34’ü kabızlıktan yakınmaktadır. Konstipe hastaların 
%50’sinin erişkin dönemde, %37’sinin çocukluk çağında başladığı, %15’inin 
influenza, depresyon veya anoreksiya gibi hastalıklarla, %9’unun cerrahi 
sonrası, kadınların %5’inin gebelik veya doğum sonrası ortaya çıktığı rapor 
edilmiştir (5). Endüstrileşmiş ülkelerde yaşlılarda günlük laksatif kullanımı 
%50-74 olarak bildirilmiştir (6).

ETYOLOJİ: 

Çok sayıda kültürel, emosyonel, çevresel faktörler organik hastalıklar (tablo 1) 
ve çeşitli ilaçlar (tablo 2) kabızlığa neden olabilmektedir. 
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Tablo 1. Kronik kabızlık nedenleri                

Nörolojik hastalıklar Nörolojik olmayan hastalıklar
Diabetes mellitus Hipotiroidizm, hiperparatiroidizm

Otonomik nöropati
Hiperglisemi, hipokalemi, hiperkalsemi, 
hipermagnezemi

Hirschsprung hastalığı
Miyotonik distrofi, dermatomiyozit, skleroderma, 
amiloidoz, kronik bağırsak psödo-obstrüksiyonu

Chagas hastalığı Hamilelik

İntestinal psödoobstrüksiyon
Kolorektal kanser, polipler, bağırsak dışı kitle, 
enflamatuar, iskemik veya cerrahi stenoz

Multipl sklerozis Demans Kronik böbrek yetmezliği
Cauda Equina” sendromu Paraneoplastik sendrom

Spinal kord yaralanması
Anal fissür, anal darlıklar, inflamatuar bağırsak 
hastalığı, proktit, 

Parkinson hastalığı Anoreksiya nevroza, depresyon-stres,
Panhipopituitarizm İrritabl barsak sendromu

Tablo 2. Kabızlığa neden olan ilaçlar.

Analjezikler: Asetaminofen-nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar

Antikolinerjikler:  Antihistaminikler, anti spasmodikler, antidepresanlar ve 
antipsikotikler

Katyon içerikli ajanlar; Demir preparatları, alüminyum (antasitler), sukralfat ve 
barium

Nöral aktif ajanlar Opiyatlar, antihipertansifler, gangliyon blokerleri, vinka 
alkaloidleri, kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler ve 
5-HT3 antagonistleri,

Diğer ilaçlar Diüretikler, aspirin ve anabolik steroidler

Defekasyon fizyolojisi: Defekasyon, tüm kolonun birlikte çalıştığı bir süreçtir. 
İnce bağırsaktan yarı sıvı kıvamda gelen içerik, çekuma geldiğinde kolon su 
miktarını azaltmaya yönelik işlevine başlar yaklaşık 10 L sıvının %99›u geri 
emilir, ayrıca elektrolit absorbsiyonu ve dışkının karışımını sağlayan segmental 
kasılmalar gerçekleşir. Kolon motilitesini sağlayan innervasyon iki kaynaktan 
sağlanır. Ekstirinsik inervasyon, otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik 
sinirleri içerir ve kolon motilitesi ve duyusundan sorumludur. İntrinsik 
innervasyon (enterik sinir sistemi) beyin ve omurilik kaynaklı uyaranlardan 
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bağımsız olarak refleks ve davranışlara aracılık eder. Kolon motor aktivitesinin 
başlatılması ve koordinasyonunu intestinal pace maker hücreler olan Cajal 
intestisyel hücreler tarafından sağlanır.  Kolonun lokal düşük amplitüdlü itici 
kontraksiyonlar dışkıyı proksimal veya distal yöne doğru, sadece kısa mesafeler 
içerisinde sürükleyen peristaltik kontraksiyonlardır. 5-40mmhg ve yaklaşık 3 
sn dir. Yüksek amplitüdlü itici kontraksiyonlar ise proksimal kolondan distale 
doğru uzun bir mesafe kat ederek sonunda hastanın dışkılamasını sağlar, günde 
ortalama 6 defa meydana gelir amplitüdü 100mmhg ve 20-330 sn kadar devam 
eden peristaltik hareketlerdir. Dışkılama hissi ve karın guruldamasının kaynağı 
bu kontraksiyonlar olduğu düşünülmektedir. Yemeklerden sonra ortaya çıkan 
dışkılama hissi, yüksek amplitüdlü itici kontraksiyonlardan doğar (gastrokolik 
refleks). Normal defekasyonda rektumda toplanan dışkı ve gazın sebep olduğu 
gerilme sonucu, intrarektal basınç artar. Artan bu basınçla rektoanal inhibitör 
refleks etkisiyle anal sfinkter gevşer. Dışkılama için uygun pozisyon alan kişi 
ıkınarak intraabdominal ve intrarektal basıncı arttırır. Pelvik tabanı kasları huni 
şeklini alır, puborektalis kası, internal sfinkterler gevşer ilave olarak eksternal 
anal sfinkterde istemli gevşeme meydana gelir, Puborektalis kası pubisten 
rektuma doğru uzanarak anorektumun çevresinden dolaşır ve bu bölgeyi pubise 
doğru çekmesine bağlı 80-110 derecelik bir anorektal açı oluşturur. Defekasyon 
sırasında bu kasın gevşemesine bağlı anorektal açı en az 15 derece düzleşir, pelvik 
tabanda 1-3.5 cm bir perineal desent gelişerek dışkılama olayı gerçekleştirilir. 
Küçük miktarda gayta ve/veya gazın kanala girmesi bu bölgedeki reseptörler 
aracılığıyla gaytanın solid likid veya gaz içeriğinin tanımlamasını sağlar ve bu 
durum sampling refleksi olarak adlandırılır. Gün içinde sık sık meydana gelir ve 
bu reflex sayesinde küçük hacimli gayta ile rectum distansiyonu hem algılanmaz 
hemde defekasyon oluşmaz.

Kabızlık patofizyoloji:  Kolonun peristaltik hareketinin ve dışkının 
geçişinin fizyolojik seyrinde bozulmaya yol açan patolojik mekanizmalar 
konstipasyona sebep olur (7). Primer kabızlığın mekanizması üç ana tipte 
kategorize edilebilir.

1- Normal transitli konstipasyon; Primer kabızlığın en sık alt grubudur. 
Dışkılama sayısı az olan ve laksatifler ya da fiberli beslenmeye rağmen 
yanıtı olmayan bu grup hastaların kolonik geçişleri normaldir, anorektal 
bölge fonksiyonu bozulmuştur. Daha çok psikososyal stress durumlarında 
genellikle şikayetleri artış gösterir. Kabızlık ağırlıklı İBS ile çok karışmakla 
birlikte ana farklılığı karın ağrısının bu grupta görülmemesidir. 
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2- Yavaş transitli konstipasyon; Proksimalden distal kolon ve rektuma kolon 
içeriği hareketinin normalden yavaş olması ile karakterizedir. Anorektal 
bölge fonksiyonları normaldir. Daha çok çocuklarda ve genç kadınlarda 
görülmektedir. Gecikmiş transit sadece kolona ait bir problemden (kolonik 
inertia) olabileceği gibi difüz bir gastrointestinal motilite bozukluğundan 
(kronik intestinal psödo-obstrüksiyon) da kaynaklanabilir. Bu hastalarda 
miyenterik pleksusta kolonun aktivitesini düzenleyen nörotransmitter 
hormonlarda (substans P, vazoaktif intestinal peptid, nitrik oksit) bozukluk ve 
yüksek amplitüdlü kontraksiyonlarda azalma gösterilmiştir. Özefagus, mide 
ve ince bağırsak motilitesi normal iken gözlenen yavaş transit konstipasyona 
kolonik inertia denir. Difüz gastrointestinal dismotilite kolonik düz kasların 
primer disfonksiyonuna (myopati) veya nöronal innervasyon bozukluğuna 
(nöropati) bağlı olabileceği gibi dissinerjik dışkılamaya ikincil de gelişebilir. 
Nadir görülen bu gruba örnek “hollow” visseral miyopatidir. Otozomal 
dominant geçişli olan bu hastalıkta idrar yolları düz kasları da tutulur, 
tekrarlayan idrar yolu infeksiyonları ve konstipasyon görülür (8). 

3.  Fonksiyonel defekasyon bozukluğu, pelvik taban ve anal sfinkterkötü 
koordinasyon. İçeriğin kolondan normal olarak hareket ettiği ancak 
rektumda durduğu bir idiyopatik kabızlık şeklini belirtir. Anorektal bölge 
fonksiyonu iki şekilde bozulabilir; Çıkışın gecikmesi defekasyon itici 
gücünde yetersizlik, Dissinerjik dışkılama-pelvik taban disfonksiyonu, bu 
patern Hirschsprung hastalığında, megarectumda ve dışkılama sırasında 
pelvik taban kaslarının anormal yanıtlarını gösteren kişilerde de görülebilir. 
Ayrıca anatomik çıkış obstrüksiyonu yapan nedenler; rektal prolaps, rektal 
invajinasyon, anterior rektal duvar ülseri sendromu, rektosel, sigmoidosel 
ve aşırı periniyal inme durumu obstrüktif konstipasyonun ayırıcı tanısında 
düşünülmelidir (9).  

KLİNİK DEĞERLENDİRME: 

Kronik kabızlığı olan hastanın ilk değerlendirmesi dikkatli bir öykü ve fizik 
muayeneyle başlarmalıdır. Ampirik tedaviye cevap alınamayan, 35 yaşın 
üstünde, alarm semptomu olan, altta yatan bir hastalık olabilecek hastalarda 
laboratuvar değerlendirme, endoskopik değerlendirme, radyoloji ve motilite 
çalışmaları yapılmalıdır. 

Anamnez: Öykü alırken ilk önce hastanın dışkılama ile ilgili yaşadığı 
en önemli sorunu anlaşılmaya çalışılmalıdır. Dışkı sıklığı, sert dışkı, yetersiz 
boşalma hissi veya seyrek dışkılamalar arasında yaşanan gaz, ağrı vb. yakınmalar, 
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konstipasyonun süresi, başlangıcı, şiddeti, çocuklukla veya cerrahi bir 
operasyonla ilişkisi sorgulanmalıdır. Hastanın yaptığı diyet ve barsak alışkanlığı 
kaydedilmelidir. Hastanın endişelerinin normal bağırsak alışkanlıklarına ilişkin 
yanlış düşüncelere bağlı olup olmadığının tuvalet ihtiyacını erteleme hikayesi 
sorulmalıdır. İki haftalık bir bağırsak günlüğü alınmas tanıya yardımcı olabilir. 
Dikkatli bir ilaç öyküsü, Kolonik motiliteyi bozan birçok sistemik veya 
nörolojik hastaların kabızlığa ek olarak başka semptomları olabilir (tablo 2). 
Lokal nedenler (örn., tümörler) sıklıkla karın ağrısı veya rektal kanama gibi 
başka semptomları ile birlikte olabilir.

Fizik muayene: Genel fizik muayene, kronik kabızlık ile başvuran 
hastaların çoğunda yardımcı olmaz. Batın muayenesi sırasında distansiyon, 
kolonda katılaşmış gaita ve kitle varlığı araştırılmalıdır. Genel muayenenin 
yanısıra perine/rektum muyenesi de şarttır. Rektal tuşe yapılarak fekal 
impaksiyon, anal kanalda darlık, rektal kitle, dışkıda kan, rektum ön duvarında 
defekt (rektosel), mukozal prolaps araştırılmalıdır. Rektal tuşe sırasında hastaya 
defekasyon yapıyormuş gibi ıkınması söylenerek anal kanaldaki eksternal 
anal sfinkterin istirahat ve kasılma sırasındaki tonusu ve ıkınmada gevşemesi 
değerlendirilmelidir. Rektal tuşede posterior rektumda hassasiyet pelvik 
taban kaslarının spazmını düşündürür. Rektal tuşeyi takiben bol miktarda 
dışkılama Hirschsprung hastalığında görülebilir. Ikınma sırasında sfinkterlerin 
gevşememesi veya paradoks kasılmasıyla karakterize dissinerjik defekasyon 
bozukluğu, rektal prolaps ve düşük perine saptanabilir(10).  Fizik muayene 
ile santral sinir sistemi ve spinal lezyonların varlığı dışlanmalıdır. Asimetrik 
anal açıklık, nörolojik bir bozukluğun sfinkter fonksiyonunu bozduğunu 
düşündürebilir.

TANISAL TESTLER: 

1- Görüntüleme yöntemleri: 
 Düz karın grafileri: Kolonda önemli derecede olan gaz ve dışkı tutulmasını 

tespit edebilir ve megacolon tanısını önerebilir.

 Baryum radyografileri: Doğumdan kısa bir süre sonra başlayan ve devam 
eden kabızlık nedeniyle klasik Hirschsprung hastalığında şüphelendiğinde 
kolonun proksimal dilatasyonu ile aganglionik distal bağırsağı gösterebilir. 

 Sigmoidoskopi ve kolonoskopi: Bağırsağı daraltan veya tıkayan 
lezyonları tanımlayabilir; ayrıca biyopsi örneklerinin alınmasına ve 
polipektominin yapılmasına izin verir. Kilo kaybı (3 ayda %10’dan fazla 
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kilo kaybı), dışkıda kan, anemi, 50 yaşından sonra bağırsak alışkanlığında 
ani değişiklik, önemli karın ağrısı, ailede kolon kanseri (veya familial 
kolon sendromu hikayesi), inflamatuar barsak hastalığı öyküsü olması 
ciddi bir gastrointesstinal bozukluğu düşündüren alarm bulgulardır.

 Kolon geçiş süresi: Dışkının kolondan geçmesi için geçen süre olarak 
tanımlanır. Ana şikayet olarak seyrek dışkılaması olan hastaların 
değerlendirilmesinde kolon geçiş çalışmaları en yararlı testlerdendir. 
Kolonik transit zamanı ölçümü için, yüksek lifli diyet (20-30 g/gün) 
alan fakat laksatif almayan hastaya radyoopak 5 mm’lik halkalar sabah 
kahvaltıdan sonra (24 adet) yutturulur (11). Hastaya altıncı gün (120 saat 
sonra) boş batın grafisi çekilerek izlenir. Normalde halkaların %80’den 
fazlası atılmış olmalıdır. Yani kolonda beşten az marker kalmışsa normal 
transit denir. Eğer beşten fazla radyoopak marker kolonda dağınık olarak 
kalmışsa yavaş kolon transitini gösterir. Eğer opak markerler rektosigmoid 
bölgede toplanmışlarsa dissinerjik (obstrüktif) defekasyon bozukluğu 
düşünülür.

 Wireless motility capsule: Bölgesel ve tüm bağırsak geçiş sürelerini 
değerlendirme yöntemidir. Laksatiflere ve diğer konservatif önlemlere 
dirençli olan kronik kabızlığı olan hastalar için endikedir.  Çalışmalar, 
radyoopak işaret testleri ve sintigrafik gastrik boşalmaya benzer olduğu 
gösterilmiştir (12).

 Defekografi: Anorektumun anatomik ve fonksiyonel değişiklikleri 
hakkında bilgi sağlayan bir görüntüleme çalışmasıdır. Semptomların 
potansiyel anatomik nedenlerini ararken (örn., rektosel, invajinasyon) veya 
manometri bulguları balon çıkarma testiyle uyuşmadığında en yararlıdır. 

2- Fizyolojik ( motilite) yöntemler: 
 Anorektal manometri: Dissinerjik defekasyon bozukluğu düşünülen 

hastalarda ilk yapılacak fizyolojik test anorektal manometri testidir. 
Dinlenme ve defekasyon manevraları sırasında anal sfinkter fonksiyonu 
ve pelvik tabanın refleks aktivasyonu hakkında kapsamlı bilgi sağlar 
(13). Test sırasında rektumda bir balon şişirilir ve internal anal sfinkterin 
gevşemesi basınç trasesinde gözlenir. Rekto anal inhibitör refleksin 
olmayışı Hirshsprung hastalığını düşündürür. Rektal hiposensitivite 
varsa nörolojik bir hastalık ekarte edilmelidir. Ayrıca hastaya dışkılama 
yapıyormuş gibi ıkınması söylenir. Bu sırada intrarektal basınç artışı ve 
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senkronize eksternal anal sfinkter gevşemesi istemli olarak gerçekleştirilir. 
Dissinerjik defekasyonda bu koordine sinerjik hareketler gözlenmez. 
Rektumun kasılması bozulabilir, paradoks anal kasılma veya gevşeyememe 
gözlenebilir. İstirahat sırasında artmış anal sfinkter basıncı ve makatta aşırı 
bir ağrı varlığında anal fissür düşünülmelidir. Hastaya balonu tuvalete 
çıkarması istenir ve bunun süresi kaydedilir. Normal kişilerin balonu 
bir dakika içerisinde çıkarması beklenir. Balonun iki dakika içerisinde 
çıkarılamaması dissinerjik defekasyon bozukluğunu düşündürür (14). 

 Kolonik manometri: Kolon ve rektumun intralüminal basınç aktivitesini 
değerlendirir ve motor aktivite paterni ve kolon hareketliliğinin kantitatif 
yönleri gibi kalitatif yönler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Kolonik tonu, 
uyumu ve hissi değerlendirmek için bir barostat aparatı ile kombine 
edilebilir (15). Hastalarda duyusal işlev bozukluğunun yanı sıra normal, 
miyopatik veya nöropatik kolon olduğu tespit edilebilir.

 Balon çıkarma testi: Bir deneğin simüle edilmiş dışkıyı çıkarma yeteneğini 
değerlendiren dışkılamanın basit, fizyolojik bir değerlendirmesidir (15). 
50 mL su dolu bir balonun atılması dışkılama hakkında bazı bilgiler sağlar 
ve Dissinerjik defekasyon bozukluklarında basit bir tarama testidir.

 Bağırsak metanojen nefes testi: Çalışmalar bağırsak metan üreten 
organizmalar ile kabızlık arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir 
(16). 

 Rektal barostat test: Rektal his, ton ve uyumun bir değerlendirmesidir. 
Yapılan rektal barostat çalışmalarında fonksiyonel konstipasyonu olan 
hastaların bir kısmında azalmış rektal duyarlılık saptanmış olmakla 
beraber, çoğunda visseral aşırı duyarlılık belirtileri saptanmamıştır (17). 

TEDAVİ: 

Kronik kabızlığın başlıca tedavi seçenekleri, altta yatan sebebe yönelik tedavi, 
hasta eğitimi, yaşam tarzı değişikliği, diyet ve kitle oluşturan laksatsif, osmotik 
laksatifler, stimülan laksatifler, lavmanlar ve diğer farmakolojik tedavileri içerir. 
İlaç seçimi ve veriliş sırası, durumun etiyolojisine göre değişir.  

Hasta eğitimi: Sıvı alımının arttırılması ve düzenli fiziksel egzersizler 
önerilmelidir. Spor yapılması özelliklen yürüyüş kolon transitini hızlandırır, 
stresi ve gerginliği azaltır, karın kaslarının güçlendirilmesi önerilir. Dışkılama 
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hissinin uygun koşullar olmadığı için sürekli baskılanması, seyahatler kronik 
konstipasyona yol açabilir. Kronik konstipasyonda öncelikle hastalara tuvalet 
eğitimi verilmelidir. Dışkılama acele etmeden, stresten uzak, uygun postür ve 
koşullarda her gün aynı saatte olmalıdır. Tercihan sabah kalktıktan ve kahvaltı 
sonrasındaki iki saat içinde gevşemeli ve en az 10 dakika tuvalete gidilerek 
beklenmelidir. 

Diyetin düzenlemesi:   Ampirik tedaviye olarak diyette fiber eklenmesiyle 
başlanmalıdır, günlük 20-30 gr’lık fiber alınması önerilmektedir (18). Özellikle 
normal transit konstipasyonlu hastalar diyetle lif arttırılmasına %80 oranında 
cevap verirler. Fiber çok çeşitli takviyelerde ve doğal gıdalarda bulunur (tablo 
3). Yaşam biçimi değişiklikleri, diyet önerileri ve liften zengin beslenmeye 
cevap vermeyen hastalarda farmakolojik tedaviye geçilir. 

Tablo 3. Yiyecekler ve fiber miktarları:

Meyveler ve bakliyat Fiber, g / porsiyon Sebze Fiber, g / porsiyon

Elma (with skin) 3.5/1 orta ölçekli Bezelye 7.2 / 1 su bardağı (pişmiş)

Kayısı (fresh) 1.8/3 kayısı Fasulye, tel, yeşil 3.4 / 1 su bardağı

Muz 2.5/1 Karnabahar 2.1/1 bardak

Kavun 2.7/yarım Brokoli 5.0 / 1 sap

Greyfurt 1.6/yarım yenilebilir kısım Havuç 4.6 / 1 su bardağı

Üzüm 2.6/10 üzüm Brüksel lahanası 4.6 / 7-8 lahanası

Portakal 2.6/1 portakal Lahana 2.9 / 1 su bardağı (pişmiş)

Armut (deri ile) 4.6/1 armut Ispanak 4.1 / 1 su bardağı (çiğ)

Ananas 2.2/1 fincan(doğranmamış) Kabak 4.2 / 1 su bardağı (pişmiş)

kuru erik 11.9/11 kurutulmuş erik Salatalık ciltli 0.2 / 6-8 dilim

Kuru üzüm 2.2/paket Marul 2.0 / 1 kama buzdağı

Çilekler 3.0/1 fincan Mantar 0.8 / yarım bardak

Kuru fasulye 18.6 / 1 su bardağı Soğan 1.3 / 1 su bardağı

Kuru bezelye 4.7 / yarım bardak (pişmiş) Biber, yeşil 1.0 / 1 adet

Barbunya 7.4 / yarım bardak (pişmiş) Domates 1.8/1 domates

Mercimek: 1.9/ yarım bardak (pişmiş) Patates 2.3/1 haşlanmış

Şeftali (kabuklu) 2.1/1 şeftali
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Kitle oluşturan laksatifler: Psyllium veya metilselüloz karboksimetil selüloz 
gibi kitle oluşturucu laksatifler tedaviye en fizyolojik ve etkili yaklaşımdır. 
İntraluminal olarak su tutar, artan kitle ve hacimleriyle peristaltizmi uyararak 
defekasyonu sağlarlar. Yeterli sıvılarla birlikte alındığında, kabızlığı olan birçok 
hastada bağırsak alışkanlıklarını iyileştirebilir. Etkileri 12-24 saatte başlar ve 
iki-üç günde maksimuma ulaşır. Laksatif bağımlılığı oluşturmazlar. Yaşlılarda 
inkontinansa yol açabilirler. 

Ozmotik laksatifler: Bu grupta kulanılan başlıca etken maddeler; 
Laktulose, laktitol, manitol, sorbitol, mineral tuzlar, polietilen glikol, sodyum 
fosfat ve sodyum tartarat tır. Bağırsaklarda emilmez ve enzimler tarafından 
metabolize edilmezler, lümene net sıvı ve elektrolit salınımına sebeb olarak 
feçesin akışkan olmasını sağlar ve ayrıca feces miktarını artırarak peristaltizmi 
de artırırlar. Aşırı ve uzun süre kullanımları laksatif bağımlılığına yol açabilir. 
Bu ajanların aşırı kullanımı böbrek ve kalp fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 
elektrolit ve volüm aşırı yüklenmesine neden olabilir (7).  Karın ağrısı ve kramp 
yapıcı etkileri vardır.  Laktuloz, sentetik bir disakkarittir. Bakteri fermentasyonu 
sonucu kolonda zayıf asit, kısa zincirli yağ asitleri ve gaz oluştururlar 
sindirilmemiş şekerin ozmotik etkisi nedeniyle su ve elektrolitler bağırsak 
lümeninde kalır. Laktulose, etkisini elde etmek için biraz zaman gerektirir (24 
ila 48 saat). Sorbitol eşit derecede etkili ve daha ucuz bir alternatiftir. Polietilen 
glikol, makrogol bakterilerce metabolize edilmeyen sentetik bir polimerdir. 
Ozmotik etkiyle laksatif etki gösterir. Karın ağrısı, gaz ve şişkinlik, iyon kaybı 
veya sıvı yüklemesi yapmazlar. Ozmotik laksatifler arasında yan etkisi en az 
ve uzun süreli kullanıma en uygun olan polietilen glikol ‘dir (19). Magnezyum 
tuzları, magnezyum hidroksit, magnezyum sitrat, magnezyum karbonat en sık 
kullanılan salin ozmotik laksatiflerdir. 

Stimülan laksatifler: Diphenylmethane deriveleri olan bisacodyl, sodium 
picosulfate ve konjuge anthraquinone deriveleri olan cascara sagrada, hint yağı, 
aloe ve sena içeren ilaçlardır. Suyun emilimini azaltıp, barsak motilitesini ve 
prostoglandin salınımını uyararak etki ederler (20).  Etkilerinin çabuk başlaması 
ve kolay ulaşılabilirlikleri nedeniyle hastalarca sık tercih edilirler. Bu ilaçların 
en önemli yan etkileri karın ağrısı ve ishalin yanı sıra kronik ilaç kullanımı 
sonucu oluşan hipokalemi, hiponatremiye, osteomalazi kolonik toksisiteye 
bağlı inatçı kabızlıktır (21). Bu nedenle, bu ilaçlar kronik olarak alınırsa dikkatli 
kullanılmalıdır. Laksatif bağımlılığı yapabilirler. Gebelerde stimülan laksatifler 
uterus motilitesini uyarabileceğinden kullanılmamalıdır.

Emülsiyon oluşturan yumuşatıcı laksatifler: Sıvı parafin, mineral 
yağ, “docusat” sodium gibi laksatifler deterjan benzeri etki ile dışkının yüzey 
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gerilimini düşürmek, böylece suyun dışkıyla daha kolay girmesini sağlamak 
için tasarlanmıştır. Oral veya rektal kullanılabilirler. Uzun süreli kullanımları 
yağda emilen vitaminlerin (ADEK) emilimini bozabilir. Aspire edilirse lipoid 
pnömoni yapabileceği akılda tutularak bu açıdan riskli hastalara verilmemelidir. 

Lubiprostone: Bağırsakta sıvısı sekresyonunu arttırmak için klorür 
kanallarını aktive eder

5-HT4 agonistleri: Prukaloprid, peristaltizmi arttırarak gastrointestinal 
kanalda transiti arttırır. Günde bir kez 1 ila 4 mg›lık bir dozda, 4-12 haftalık 
çalışmalarda plasebodan üstün olduğu ve 65 yaş ve üstü hastalarda güvenli ve 
iyi tolere edildiği gösterilmiştir (14). 

Guanilat siklaz-C reseptör agonistleri: Linaclotide, bağırsak sıvısı 
sekresyonunu ve geçişini uyaran bir peptit agonistidir. Günde 145 mikrogram 
dozunda kronik idiyopatik kabızlığın tedavisi için onaylanmıştır (22). En 
sık görülen yanetki diyyaredir. Plekanatid, günde 3 mg›lık bir dozda kronik 
idiyopatik kabızlığın tedavisi için onaylanmıştır (23).  

Misoprostol, ciddi kabızlığı olan bazı hastaların tedavisinde başarıyla 
kullanılan bir prostaglandin analogudur (24). 

Kolşisin, kronik kabızlığın tedavisinde etkili olabilir. Randomize bir 
çalışma, plasebo ile tedavi edilenlere kıyasla günde 1 miligram ile tedavi 
edilen hastaların, iki aylık denemenin sonunda kabızlık belirtileri için iyileşme 
skorlarına sahip olduğunu bulmuştur (25).

Rektal enema (lavman), tedavisi özellikle fekoloid materyalin taşlaşarak 
intestinal pasajı kapattığı fekal impaksiyon durumlarında kullanılır. 

Biofeedback ve defekasyon simülasyonu, Davranış tedavisi özellikle 
dissinerjik defekasyon bozukluklarında biofeedback eğitiminde hastaya karın 
kaslarını kasma ve pelvik taban kaslarını gevşetme şeklinde dışkılama fizyolojisi 
öğretilir. Biofeedback çalışmalarının sistematik bir derlemesinde %67’lik genel 
bir başarı bildirilmiştir (26).

Bifidiobacterium lactis, Lactobacillus casei Shirota ve Escherichia 
coli, defekasyon sayısını arttırması, feçesin kıvamının düzeltilmesi ve 
defekasyon sırasında ıkınma bakımından probiyotiklerin faydalı olabileceği 
bildirilmiştir (27).

Cerrahi tedavi: Dirençli ve tedaviye cevapsız konstipasyon varlığında, 
kolonik inertia manometrik çalışmalarla bağırsak psödo-konstrüksiyonu, 
pelvik taban fonksiyon bozukluğu dissinerjik defekasyon bozukluğu ve difüz 
gastrointestinal dismotilite ekarte edildikten sonra total kolon rezeksiyonu ve 
ileorektostomi şeklinde uygulanabilir. Operasyon sonrası fekal inkontinas 
gelişebilir (28).
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Akılda kalanlar: 
1. Kabızlıkta, dışkının birinci özeliği sert olması, ikinci özelliği ise miktarının 

azalmasıdır.
2. Roma -IV kriterine göre semptomların tanıdan en az 6 ay önce başlamış ve 

son 3 ayda en az 3 gün şikayetlerin en az ikisinin bulunması gerekir.
3. Ampirik tedaviye cevap alınamayan, 35 yaşın üstünde, alarm semptomu 

olan, altta yatan bir hastalık olabilecek hastalarda ileri inceleme 
yapılmalıdır.

4. Hasta eğitiminde önemli Sıvı alımının arttırılması ve düzenli fiziksel 
egzersizler önerilmelidir.

5. Tedavi seçenekleri, altta yatan sebebe yönelik tedavi, hasta eğitimi, yaşam 
tarzı değişikliği, diyet ve kitle oluşturan laksatsif, osmotik laksatifler, 
stimülan laksatifler, lavmanlar ve diğer farmakolojik tedavileri içerir.
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1. GİRİŞ

Kabızlık, en basit şekliyle, seyrek dışkılama, zor dışkı geçişi veya 
her ikisinden kaynaklanan tatmin edici olmayan dışkılama olarak 
tanımlanır.(1) Semptomlar genel olarak sert dışkı, aşırı ıkınma, seyrek 

bağırsak hareketleri, şişkinlik ve karın ağrısını içerir ve bu semptomlar 1 aydan 
uzun sürerse kronik kabızlık olarak adlandırılır.(2) Kabızlığı olan hastalara 
tanısal yaklaşım ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene ile başlar . Kabızlığı daha 
objektif olarak değerlendirmek ve tedavinin etkilerini izlemek için geçerli 
ölçekler ve anketler kullanmak yararlıdır (Bristol dışkı form skalası v.b.). (3)

Tablo 1 : Bristol Dışkı Form Skalası

Tip 1 Fındık Benzeri Ayrı Sert Topaklar Halinde Dışkı
Tip 2 Sosis Şeklinde Fakat Topaklı Dışkı(Topaklar Birbirine Yapışmış Halde)
Tip 3 Yüzeyinde Çatlaklar Olan Sosis Şeklinde Dışkı
Tip 4 Pürüzsüz Ve Yumuşak Sosis Şeklinde Dışkı
Tip 5 Sınırları Belirgin  Yumuşak Kıvamlı Damla Şeklinde Dışkı 
Tip 6 Pürüzlü Kenarlı Lapa Gibi Kabarık Parçalar Halinde Dışkı
Tip 7 Katı Parça İçermeyen Sulu Dışkı
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Tıbbi öykü alınması sonrası mutlaka rektal tuşeyi içeren detaylı bir fizik 
muayene yapılmalıdır. Hastadan altta yatan önemli bir hastalığı veya metabolik 
bir bozukluğu tespit edebilmek için gastrointestinal sistem değerlendirmesi ve 
laboratuvar testleri istenmelidir.(4)

Kabızlık dışlama testleri sonrası ROMA IV kriterlerine göre 4 alt tipe 
ayrılan semptom temelli bir bozukluktur.(2) Fonksiyonel kabızlık ROMA IV 
kriterlerine göre dışkılamaların dörtte birinden fazlası için süzme ,sert ve topaklı 
dışkı, eksik dışkılama hissi, anorektal obstrüksiyon /tıkanma hissi, dışkılama 
sırasında elle manevra yapma, haftada 3’ten az spontan barsak hareketi 
bulgularından 2 veya daha fazlasının varlığı ve İrritabl Barsak Sendromu 
kriterlerinin karşılanmaması ile tarif edilir.(3)

Anorektal manometre, Balon çıkarma testi, Kolon transit zamanı 
çalışmaları ve defekografi kabızlık etyolojisini aydınlatmaya yönelik yapılan 
testlerdir.(3)

Tablo 2 :Roma IV Kronik Kabızlık Bozuklukları

Fonksiyonel Kabızlık Karın ağrısı olmaması  veya İBS kriterlerini 
karşılamamasına göre tanı alır.

İrritabl Barsak Sendromuyla 
Birlikte Kabızlık

Haftada en az bir gün dışkılama alışkanlığı ile 
ilişkili ağrıya eşlik eden kabızlık ile tanı alır.

Opioid Kaynaklı Kabızlık Fonksiyonel kabızlık kriterlerine uyması ve  opioid 
kullanımı ile ilişkili kabızlık olması ile tanı alır.

Fonksiyonel Dışkılama 
Bozuklukları

FK veya İBS-K kriterlerine uygun ve en az 2 tanı 
testi ile rektal tahliye bozukluğunun gösterilmesiyle 
tanı alır. 

2. Tanısal Tetkikler

Tam Kan sayımı ,açlık kan şekeri ,TSH,kalsiyum kabızlık şikayeti olan hastalarda 
istenilen ancak tanısal değeri ve maliyet etkinliği düşük olan biyokimyasal 
incelemelerdir.(5)

2.1 Kolonoskopi

Kolonoskopi kabızlık çeken hastalarda yalnızca alarm semptomları (50 yaşından 
büyük olmak , anemi, gastrointestinal kanama, önemli kilo kaybı, karın ve 
rektumda ele gelen kitleler, yeni başlayan kabızlık, ailede kolorektal kanser 
veya inflamatuar barsak hastalığı öyküsü olması v.b.) varlığında ve kabızlığın 
tedaviye dirençli olduğu olgularda gereklidir.(1)
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2.2.  Defekografi(Floroskopik/Manyetik Rezonans Görüntüleme)

Defekografi , dışkılama eylemi sırasında pelvik tabanı değerlendirmek için 
kullanılan radyolojik bir testtir ve pelvik taban dissinerjisini ve ayrıca rektosel 
veya rektal prolapsus gibi yapısal anormallikleri belirlemede faydalı olabilir.
(6) Floroskopik defekografi iyonize radyosyona maruz kalınması, merkezler 
arası metodolojilerin farklılık göstermesi nedeniyle değerlendirmede şüphelere 
yol açmaktadır. MRI defekografinin avantajı anorektum ve pelvik tabanın 
yapı ve işlevini göstermenin yanı sıra çevre yapıların (organlar ve kaslar) 
görüntülenmesini de sağlamasıdır . MRI defekografi ayrıca  iyonize radyasyona 
maruz kalmayı önler.(3)

2.3.  Anorektal Manometre 

Anorektal manometre testi, anal kanaldan rektuma yerleştirilen bir manometrik 
kateter kullanılarak anüs ve rektumun nöromüsküler fonksiyonunun 
değerlendirilmesini içerir. İstirahatte ve defekasyon sırasında anüs ve rektumun 
basıncını ölçer. Dışkılama taklit edildiği sırada iç ve dış anal sfinkterlerin 
gevşediği anda rektum basıncında artış olmalıdır. Bu rekto-anal reflekslerin 
uyumunu gösterir.(4) Anorektal manometre obstrüktif defekasyonun mekanik 
olmayan nedenlerinden şüphelenilen hastalarda faydalı olabilir. Ayrıca fekal 
inkontinans ve biyofeedback tedavileri anal manometrinin diğer kullanım 
alanlarıdır. Anorektal manometrede anal sfinkter basıncı , rektal kompliyans ve 
anorektal inhibitör refleks ölçümlerine izin verir. Anal sfinkter işlevi istirahat 
sfinkter basıncı, ıkınma sırasında sfinkter basıncı ve anal kanalın işlevsel 
uzunluğunun ölçülmesiyle değerlendirilir.

Rektoanal refleks aktivitesi intraabdominal basınçlardaki geçici artışlar 
(öksürük v.b.) sırasında anorektal basınç gradyanının korunmasına izin veren 
telafi edici bir mekanizmadır.

Rektal duyu , dışkılama isteği uyandıran en düşük hava hacmi ve tolere 
edilebilen maksimum hacim ölçülerek değerlendirilir.

2.4.  Balon Çıkarma Testi

Bu test , su dolu bir balonu oturma pozisyonunda anüsten çıkartmak için 
gereken süreyi ölçer . 50 mL su dolu balonun çıkarılması, dışkılama hakkında 
bazı bilgiler sağlar ve dışkılama disfonksiyonunun basit bir ofis tarama testi 
olarak kullanılabilir. Normal değer tekniğe bağlıdır ve genellikle 1 dakikadan 
azdır. Pelvik taban kaslarında zayıflığı olan hastalarda testler normal bulunabilir. 



30    KABIZLIĞA GÜNCEL YAKLAŞIM

Bu hastalarda normal balon çıkarma testi normal anorektal fonksiyonları 
yansıtmayabilir.(5)

2.5.  Kolon Transit Zamanı

Bu testten önce kolonik geçişi uzatan veya hızlandıran ilaçlar kesilmelidir. 
En yaygın yaklaşım radyo opak  işaretleyicileri kullanmaktır.(7) Kolon transit 
zamanı çalışmaları tedaviye dirençli kabızlığı olan tanısı net konulamamış 
hastalarda yararlı olabilir.Yavaş geçişli kabızlık düşünülen olgularda faydalıdır.

2.5.1. Radyo opak Marker  Testi

En sık kullanılan yöntem 20-24 adet radyo opak madde içeren kapsülün 1 günde 
yutulması ve 5. Günde karın radyografisiyle kalan markerların  sayılması esasına 
dayanır. Oral yolla alınan markerların   %20sinden fazlasının atılamaması 
yavaş kolonik geçişi gösterir.(7) Yavaş geçişli kabızlık tanısı koymadan önce 
dissinerjik dışkılaması olan hastalar mutlaka dışlanmalıdır.

2.5.2 Kablosuz Motilite Kapsül Testi 

Kablosuz motilite kapsülleri intraluminal pH, basınç ve sıcaklığın sürekli 
izlenmesini sağlar. Bir gecelik açlık sonrası kapsül yutularak 3-5 gün boyunca 
olayları (yemek yeme, barsak hareketleri, semptomlar) kaydeder. Transit süresi 
erkeklerde kadınlara göre daha kısadır.(7)

2.5.3 Sintigrafi

Sintigrafi genel ve bölgesel kolon transit zamanını hesaplamak için ardışık 
günlerde alınan radyoizotopların tekrarlanan görüntülemeler ile gösterilmesi 
esasına dayanır.(7) Özel ekipman ihtiyacı ve kısa ömürlü radyoaktif izotopların 
kullanımı nedeniyle sınırlı merkezde yapılır.

2.5.4. Kolonik Manometre 

Kolonik miyopati ile nöropati arasında ayırım yapmak için kullanılır. Sınırlı 
merkezde yapılır.(8) Su perfüzyon manometresinde kateter üzerindeki kayıt 
pozisyonları arasındaki aralık değişkendir. Manometrik bir kateter hastanın 
yaşına ve kolonun objektif olarak ölçülen uzunluğuna göre özelleştirilir. Aralık, 
kateterin ve kolonun uzunluğuna göre belirlenebilir. Aralık genellikle 5 cm’den 
azdır ve yüksek çözünürlüklü manometre aralığı genellikle 1-2 cm’dir. Mikro su 
perfüzyon sistemi, her bir basınç ölçüm deliğinin ayrı bir kanal aracılığıyla tek 
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bir basınç sensörüne bağlı olduğu, düşük uyumlu, düşük perfüzyonlu bir basınç 
ölçüm sistemidir. Damıtılmış su ile , sabit düşük bir  hızda sabit bir basınçta 
perfüzyonda ölçüm gerçekleştirilir. Dezavantajı vücut hareketleri sırasında 
kayıt yapamaması ve kayıt cihazına bağlı olmasıdır.(9)

3. Sonuç

Kabızlık tanısı bir dışlama tanısıdır. Ayırıcı tanı öncesi mutlaka detaylı bir öykü 
alınmalı ve detaylı bir fizik muayene yapılmalıdır. Kabızlık ayırıcı tanısında 
kullanılan tetkikler öncesi hastaların beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı 
sorgulanmalıdır. Hastaların kendilerini doğru ifade edebilmesi için standardize 
edilmiş  anketleri kullanmak faydalı olacaktır. Doğru tarif edilebilmiş kabızlık 
ve dışkılama alışkanlığı yardımcı testlerle birlikte ayırıcı tanının temelini 
oluşturmaktadır.
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1. TANIM

İrritabl bağırsak sendromu (İBS), belirgin bir patoloji olmaksızın kronik 
karın ağrısı ve değişen bağırsak alışkanlıkları ile karakterize gastrointestinal 
sistemin kronik fonksiyonel bir bozukluğudur. Erişkinlerin  yaklaşık %10-

15’i İBS ile uyumlu semptomlara sahiptir. İBS’li tüm hastalar tıbbi yardım 
alma ihtiyacı duymasada, ayaktan tedavi başvurularının önemli bir yüzdesini 
oluşturur (1). Önemli bir maliyet ve iş gücü kaybı olması sebebiyle İBS her 
yönüyle iyi bilinmesi gereken bir hastalıktır.

2.  KLİNİK ÖZELLİKLER

2.1  Karın Ağrısı

Karın ağrısı yokluğunda IBS’den bahsedilemez. IBS’deki ağrı dışkılama ile 
şiddetlenebilir yada hafifleyebilir. Karın ağrısı; dışkı sıklığındaki artış, azalma 
ve yumuşak yada sert dışkı ile ilişkilidir. Ağrı genellikle tam olarak lokalize 
edilemez. Yemekle şiddetlenebilir ve tipik olarak alt karın bölgesinde yer 
almasına rağmen karnın herhangi bir bölümünde de ortaya çıkabilir. Zor yaşam 
veya emosyonel stres nedeniyle ağrının alevlenmesi sıktır. Sürekli, defekasyonla 
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ilgisi olmayan, menstrüasyon, idrara çıkma veya fiziksel aktivite ile indüklenen 
karın ağrısı IBS ile açıklanamaz (2).

2.2  Kabızlık ve Diyare

IBS’li hastalarda kabızlık, ishal veya her ikisi bir arada görülebilir (2). Bu 
durum, IBS hastalarını baskın semptomlarına göre sınıflandırma ihtiyacına yol 
açmıştır: IBS, kabızlık (IBS-C), diyare (IBS-D) veya mixt IBS dışkı kalıbı (IBS-
M). Ancak, bu semptomlar sıklıkla değişken olup hastalar bir dışkı örneğinden 
diğerine değişebilir. Düzensiz dışkı kıvamı karakteristiktir (3). “Kabızlık” 
ve “ishal” terimleri, her hastada çok çeşitli farklı semptom deneyimlerini 
yansıtabilir. Bu nedenle dışkı formu objektif olarak ölçülebilmeli ve hasta 
veya hekim tarafından derecelendirilebilmelidir. Bristol Dışkı Formu Skalası 
artık klinik çalışmalarda rutin olarak kullanılmaktadır ve dışkı formundaki 
değişiklikler kabaca kolonik geçiş süresi ile ilişkilidir (4).

2.3  Şişkinlik ve Distansiyon

Şişkinlik hissi IBS›li hastaların %60’ını etkiler (5). Özellikle IBS-C hastalarında 
sık görülen rahatsız edici semptomlardan biridir (6). Görünür abdominal 
distansiyonu, özellikle kadınlarda IBS›nin karakteristik bir semptomudur, 
ancak şişkinlikten daha az yaygındır (7). Distansiyon derecesi günün sonuna 
doğru kötüleşme eğilimindedir. Distansiyon, subjektif olan şişkinliğin aksine 
objektif olarak ölçülebilir. IBS›li hastalarda hem şişkinlik hem de distansiyon 
somatoform semptom bildirimi ile ilişkilidir (8,9). 

2.4  Kolon Dışı Semptomlar

Diğer klinik özellikler, IBS tanısını desteklemeye yardımcı olabilir, ancak 
tanısal değildir. Dispepsi ve epigastrik semptomlar; IBS’li hastalarda görülme 
sıklığı, IBS’si olmayan bireylerin 8 katıdır (10). GÖRH ile uyumlu semptomlar 
da IBS hastalarında daha sık görülür (11). Baş ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrıları, 
uyku bozukluğu, kronik yorgunluk, baş dönmesi, çarpıntı ve disparoni gibi 
ekstraintestinal semptomlar IBS’li hastalarda görülme sıklığı artmıştır (9).

2.5  Kroniklik

IBS’nin kesin tanısı için semptomların en az 6 ay mevcut olması gerekir (7). IBS 
diğer kronik hastalıklara eşlik edebilir. Örneğin, çölyak hastalığı olan hastaların 
üçte birinde  glutensiz bir diyete başlandıktan sonra bile IBS semptomları 
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mevcuttur (12). İnflamatuar bağırsak hastalığı olan hastaların %40’a kadarı 
IBS tipi semptomlar bildirir (13). Gebelik, diyet kararsızlığı, gıda zehirlenmesi, 
yolcu ishali, yatak istirahati, kilo kaybı ve akut stres (sinir ishali) dahil olmak 
üzere önceden IBS’si olan kişilerde geçici bağırsak semptomlarına neden 
olabilir; bunlar, IBS’nin kronik, tekrarlayan semptomlarından ayırt edilmelidir.

3.  FİZİK MUAYENE

IBS’li hastalarda fizik muayene genellikle normaldir ancak kolon üzerinde derin 
palpasyonla hassasiyet tespit edilebilir (8). Lokalize karın ağrısı olan hastalarda 
organik nedenler dışlanmalıdır. Yeni başlangıçlı IBS benzeri semptomlarla 
başvuran orta yaşlı bir kadında, özellikle abdominal distansiyon mevcuttur. 
Bu durumda, düzensiz, sabitlenmiş bir pelvik kitleyi dışlamak için bir pelvik 
muayene gerekebilir (14).

4.  EPİDEMİYOLOJİ

IBS, dünya çapında her 10 kişiden 1’ini etkileyen yaygın bir hastalıktır (15). 
Epidemiyolojik çalışmalar, IBS’nin prevalansını tanımlamış ve IBS için 
potansiyel risk faktörleri tanımlamıştır.

4.1  Prevalans

IBS için prevalans tahminleri dünya çapında %1 ile %45 arasında değişiklik 
göstermiştir (15). Genel olarak, IBS’nin yaşlılarda nadir olduğuna inanılır, 
ancak popülasyona dayalı çalışmalar, IBS’nin ilerleyen yaşla birlikte arttığını 
göstermektedir. (16). 

4.2  Cinsiyet ve Irk

IBS; erkeklere göre kadınlarda daha sık rastlanır. Ancak böyle bir cinsiyet 
prevalans farkı Güney Asya, Güney Amerika veya Afrika’da gözlenmemiştir. 
ABD’de IBS’li kadınların sayısı erkeklerden fazladır. Buna karşılık, Asya’dan 
elde edilen verilerde ise IBS’li erkeklerin sayısı kadınlardan fazladır. IBS’li 
hastalar arasında, erkeklerde  ishal ve kadınlarda kabızlık daha sık görülür (17). 
IBS prevalansı genellikle beyazlarda ve siyahlarda benzerdir (18).

4.3  IBS Alt sınıflarına göre sıklığı

Roma IV kriterleri, IBS’yi sınıflandırmak için Bristol Dışkı Form Ölçeğini 
kullanır. Yapılan çalışmalarda elde edilen veriler, hastaların %22’sinin IBS-
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C, %23’ünün IBS-D, %24’ünün IBS-M’ye sahip olduğunu ve geri kalanının 
sınıflandırılamadığını (IBS-U) göstermektedir (14).

5.  RİSK FAKTÖRLERİ

IBS için kabul edilen risk faktörü, enfeksiyöz gastroenterittir ve enfeksiyonu 
olan bireylerin %10’undan fazlasında IBS gelişir; en yüksek risk protozoal 
enfeksiyonlar, bunu bakteriyel ve viral gastroenteritler izlemektedir (19). Kadın 
cinsiyet, anksiyete, depresyon veya hipokondriyazis gibi psikolojik sorunları 
olan kişilerde risk daha yüksektir.  IBS gelişimi için diğer risk faktörleri arasında; 
yüksek sosyoekonomik düzey, yaygın antibiyotik kullanımı, gıda intoleransı ve 
kötü yaşam kalitesi  gibi faktörler yer alır. Erken yaşta anne olmak, sezaryen ve 
düşük doğum ağırlığı da bağımsız olarak IBS ile ilişkilidir (20,21)

6.  PATOFİZYOLOJİ

IBS’li hastaların semptomlarını açıklayan yapısal, anatomik veya fizyolojik 
anormallikler olmamasına rağmen, IBS’nin organik bir nedene sahip olmadığı 
kavramı artık modası geçmiş bir kavramdır. Değişen motilite dahil olmak 
üzere bir dizi farklı patojenik mekanizma suçlanmıştır. Bunlar; visseral aşırı 
duyarlılık,  düşük dereceli mukozal inflamasyon, immün aktivasyon ve değişmiş 
bağırsak geçirgenliği, anormal 5-hidroksitriptamin (5-HT) metabolizması, 
gıda intoleransı, anormal bağırsak florası, anormal safra asidi metabolizması, 
psikolojik faktörler,  SSS düzensizliği ve genetik faktörlerdir.

6.1  Değişken Motilite

IBS’de diyare; yüksek amplitüdlü kolonik kasılmaların artması, gastrokolik 
refleksin artması veya rektal aşırı duyarlılığın dahil olduğu çoklu kolonik 
mekanizmalardan kaynaklanabilir. Kabızlık; artan segmental kasılmalara, 
düşük amplitüdlü kolonik yayılan kasılmalara veya azalmış rektal duyuya 
sekonder olabilir. Kolonik ve ince bağırsak geçişinin IBS-C’de yavaşladığı ve 
IBS-D’de ise hızlandığı tespit edilmiştir. IBS’li hastalarda otonom disfonksiyon 
bildirilmiştir: diyare ile birlikte sempatik adrenerjik disfonksiyon ve kabızlıkla 
birlikte vagal disfonksiyon (22,23,24,25).

6.2.  Viseral Aşırı Duyarlılık

Rektumdaki dolgunluk, IBS’li hastalarda daha düşük hacimlerde bile ağrıya 
neden olur85 ve bir biyobelirteç olarak kullanılabilir. Bu visseral aşırı 
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duyarlılık, IBS’lilerde evrensel bir bulgu olmasa da, hastaların %60’ını etkiler 
(26). Sigmoid kolonun tekrarlayan distansiyonu, IBS’li hastalarda rektal aşırı 
duyarlılığı indükleyebilir bu da omuriliğin dorsal boynuzunda veya SSS’nin 
anormal duyarlılığını düşündürür. Viseral hipersensitivite ile ilgili olduğu 
varsayılan nörotransmitterler arasında 5-HT, nörokininler ve kalsitonin ile ilişkili 
peptitler yer alır. IBS’li hastaların kolonik mukozal biyopsi örneklerinde serin 
proteazların önemli artışları tespit edilmiş ve bu durum potansiyel olarak tight 
junction’lara zarar verebileceği, proteinazla aktive olan reseptör aktivasyonu 
yoluyla bağırsak geçirgenliğini artırabileceğini gösterir (27). 

6.3.  Düşük Dereceli Mukozal Enflamasyon, İmmun Aktivasyon ve Değişen 
Bağırsak Geçirgenliği

Normal bir bağırsak, kronik olarak, kommensal enterik organizmalar ve konakçı 
bağışıklık sistemi arasındaki etkileşimden kaynaklanan düşük dereceli, kontrollü 
inflamasyon altındadır. IBS’li bireylerde düşük dereceli mukozal inflamasyonu 
gösteren çok sayıda çalışma yapılmıştır. Artmış proinflamatuar sitokin seviyeleri 
ve yüksek mast hücre sayıları, enterik sinir liflerine çok yakındır ve IBS’li 
bireylerin GI mukozasında da gösterilmiştir (28,29). Ayrıca, kolonik mukozada 
artan sitokin seviyeleri hastaların kanında B-lenfosit aktivasyonu ile birlikte 
bağışıklık sistemi aktivasyonunada sebep olur.101 IBS’li hastaların bağırsak 
geçirgenliğinin arttığını ve epitel bariyerinin bütünlüğünde bir azalma olduğu 
tespit edilmiştir (30,31).

6.4.  Anormal 5-hidroksitriptamin Metabolizması

5-HT’nin %95’inden fazlası bağırsaktaki enterokromafin hücrelerinde 
bulunur ve yemekten sonra bu hücrelerden 5-HT salınır. 5-HT bir kez serbest 
bırakıldığında, GI motilitesinin ayrılmaz bir parçasıdır, hem içsel hem de dışsal 
birincil afferent nöronları aktive edebilir ve CNS’ye bilgi iletimini etkiler. Veriler, 
IBS-D’li hastalarda 5-HT geri alımının azaldığını, IBS-C’li hastalarda ise 5-HT 
salınımının bozulduğunu göstermektedir (32). 5-HT metabolizmasındaki bu 
değişiklikler GI semptomları ile ilişkili görünmektedir. Bir çalışmada, IBS’li 
bireylerden alınan kolon biyopsileri, sağlıklı kontrol gruplarına kıyasla daha 
fazla sayıda 5-HT pozitif enterokromafin hücresi olduğu gösterildi ve bu IBS-
D’de IBS-C’ye göre daha fazlaydı. Son olarak, 5-hidroksitriptofanın oral yoldan 
verilmesi, sağlıklı kontrollere kıyasla IBS hastalarında daha yüksek mukozal 
5-hidroksi-indol asetik asit seviyelerine ve ayrıca sıkı bağlantı proteini okludin 
ekspresyonunda bir azalmaya yol açtığı görüldü (33).
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6.5.  Gıda intoleransı

IBS’li birçok hasta semptomlarını belirli gıdalara bağlar ve diyetteki bir değişiklik 
mikrobiyomu hızla değiştirebilir. Bu faktörlerin kombinasyonu, hastalarda 
semptom oluşumunda önemli rol oynar (34). IBS semptomları, laktoz intoleransı 
semptomları ile karıştırılabilir. Yüksek çözünmeyen lif seviyelerinin, 20 yıldan 
daha uzun bir süre tüketimi IBS’li hastalarda semptomları şiddetlendirdiği 
rapor edilmiştir (35). IBS’de diyetin rolüne, büyük ölçüde karbonhidratlara 
odaklanan çalışmalar mevcuttur. Fruktoz ve sorbitol malabsorpsiyonu bazı 
hastalarda IBS semptomlarına sebep olabilir. Çift kör bir çalışmada, fruktoz 
veya fruktanlar verilen IBS hastaları; glikoz verilen ile karşılaştırıldığında 
yaklaşık %80’inde semptomlar ortaya çıktı. MRI çalışmaları, FOD-MAPS’nin 
artan ince bağırsak su içeriğinin bir sonucu olarak ince bağırsakta şişkinliğe yol 
açtığını doğrulamaktadır (36,37). Çölyak hastalığının genetik, serolojik veya 
mukozal belirteçleri olmayan IBS hastalarının bir kısmında, diyetten glutenin 
çıkarılmasını takiben semptomlarda iyileşme izlendi ve çölyak dışı gluten 
duyarlılığı olarak adlandırıldı. Ek olarak, tight junction proteinlerini kodlayan 
mRNA seviyeleri (zona occludens 1, claudin-1 ve okludin gibi) gluten alan 
bireylerden alınan mukozal biyopsilerde önemli ölçüde azalmış, bu da glutenin 
epitelyal bariyer fonksiyonunu bozabileceğini düşündürmektedir (38).

6.6.  Anormal Bağırsak Mikrobiyatası

Çalışmalarda, postenfeksiyöz IBS’si olan hastaların dışkı mikrobiyotası, 
hem postenfeksiyöz olmayan IBS hastalarından hem de sağlıklı kontrol 
gruplarından  önemli ölçüde farklı olup hem mukozal hem de dışkı 
mikrobiyomunun çeşitliliğinin azalmış olduğu gösterilmiştir (39). Başka bir 
çalışmada, postenfeksiyöz IBS hastaları ile sağlıklı kontrol grupları arasında 
mikrobiyal disbiyoz derecesine göre net bir farklılık tespit edildi (40). Şişkinlik 
semptomları olan IBS’li hastalarda semptomları açıklayan başka bir mekanizma 
da SIBO (incebağırsak bakterilerin aşırı artışı)’dur. Laktuloz hidrojen nefes testi 
kullanılarak yapılan çalışmada %80’lik bir SIBO prevalansı gösterildi.Bununla 
birlikte, SIBO’nun IBS’deki semptomlardan sorumlu olabileceği teorisi, 
rifaximin gibi emilemeyen antibiyotiklerin randomize kontrollü çalışmaların 
yürütülmesine yol açmıştır (41,42). Kronik enfeksiyon, bazı durumlarda IBS 
semptomlarının nadir bir nedeni olabilir, ancak gerçek katkısı henüz net değildir. 
Kolonik spiroketoz IBS-D ve kolonik eozinofili ile ilişkilendirilmiştir. Diğer 
enfeksiyonların önemi belirsizdir, ancak bir çalışmada Blastocystis enfeksiyonu 
IBS de sıklığı  2 kat artışla ilişkili bulunmuştur (43,44).
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6.7.  Anormal Safra Asidi Metabolizması

Kesitsel araştırmalar, IBS-D kriterlerini karşılayan hastalarda, 23-seleno25-
homotaurokolik asit (SeHCAT) retansiyonu idiyopatik safra asidlerinin diyareye 
sebep olabileceğini göstermektedir. Toplam fekal safra asidi seviyeleri, sağlıklı 
bireyler ve IBS-C’li hastalara kıyasla IBS-D’li hastalarda daha yüksektir. 
Bununla birlikte, bunun IBS’nin bir nedeni mi yoksa bir sonucu mu olduğu 
konusunda belirsizliğini korumaktadır, IBS ile ilişkili hızlı geçiş belki de safra 
asidi tükenmesine yol açmaktadır (45,46).

6.8.  Psikolojik Faktörler

IBS’li hastalar stres ile değişen GIS işlevine daha duyarlıdır. Sağlıklı bireylerdeki 
stres, bağırsak salgısını ve geçirgenlik yanıtlarını değiştirir. Bu nedenle, sürekli 
stres, IBS’nin hem başlangıcında hem de kalıcılığında önemlidir. IBS’li 
hastalarda; cinsel, fiziksel veya duygusal istismar öyküsü IBS’si olmayanlara 
göre daha sık rapor edilmiştir. Depresyon, anksiyete ve somatizasyon genellikle 
IBS’li bireylerde genellikle bir arada görülür (47,48,49). Bu gözlemler, IBS’yi 
bir beyin-bağırsak bozukluğu olarak düşünülmesine yol açmıştır. Ancak İBS’de 
görülen psikolojik komorbiditeler birincil bir sorun olmaktan çok barsak 
disfonksiyonuna sekonder olarakta ortaya çıkabilir. Psikolojik bozukluğu olan 
bireylerin yaklaşık %50’sinde önce GI semptomlarının ortaya çıktığını ve 
daha sonra yeni başlangıçlı bir duygudurum bozukluğunun geliştiğini gösteren 
kanıtlar vardır. Yüksek TNF-α seviyeleri ile bağırsağın immün aktivasyonu, 
anksiyete ve depresyon ile ilişkilendirilmiştir ve TNF-α’nın bloke edilmesi bu 
beyin değişikliklerini tersine çevirebilir (50,51).

6.9.  Genetik Faktöler

Sınırlı, ancak her geçen gün artan kanıtlar, IBS’nin en azından küçük bir 
kalıtsal bileşenine işaret ediyor. IBS’li bir hastanın ailesinde de IBS ile uyumlu 
semptomları bildirme olasılığı sağlıklı bireylere göre neredeyse 3 kat daha 
fazladır. Bunun genetik yatkınlık, paylaşılan çocukluk ortamı veya öğrenilmiş 
bir sonuc olup olmadığı (hastalık-davranış) belirsizdir, ancak monozigotik 
ikizlerde, dizigotik ikizlerden daha fazla IBS uyumu olduğu gösterilmiştir 
(52,53). IBS’deki bir pilot çalışmada SCN5A’da fonksiyonel olmayan bir 
kanala yol açan bir mutasyon bir hastada bulundu ve bu 1500 sağlıklı bireyin 
DNA’sında izlenmedi. Bu, doğrudan IBS ile bağlantılı olan ilk mutasyondur 
ve bazı kişilerde semptomlardan genlerin doğrudan sorumlu olabileceğini 
kanıtlamaktadır (54).
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7.  TANI

IBS benzeri semptomlarla başvuran ve aynı zamanda alarm özellikleri bildiren 
hastalarda ileri tetkiler yapılmalıdır. Alarm özellikler arasında; GIS kanama 
öyküsü veya açıklanamayan kilo kaybı, açıklanamayan kusma, ilerleyici 
disfaji, IBH, çölyak hastalığı, anemi, ailede malignite öyküsü ve ileri yaşta 
yeni başlayan semptomlar bulunur. IBS tanısı koymak için kolonoskopi 
gerekmese de, 50 yaş ve üzerindeki bir hasta, daha önceden hiç yapılmamışsa, 
özellikle kolon kanseri ve mikroskobik kolit gibi diğer hastalıkları dışlamak 
için kolonoskopi gerektirir. Yaşlı kişilerde IBS görülmesine rağmen ilerleyen 
yaşla birlikte organik hastalık riski de artar. Sistematik incelemeler IBS’deki 
tanısal testlerin verimini değerlendirmiş ve sonuç olarak IBS hastalarının IBS 
olmayan bireylere kıyasla organik hastalıkların çoğunda artmış bir riske sahip 
olmadığını göstermektedir (55,56). IBS için bir tanı stratejisini, seroloji, dışkı 
analizi ve esnek sigmoidoskopi dahil olmak üzere standart bir araştırma paneli 
ile karşılaştıran bir randomize kontrol çalışmalarında, çölyak hastalığı, IBH veya 
kolorektal kanser vakası saptanmamıştır. Rutin standartlaştırılmış araştırmalar 
pahalıdır ve potansiyel olarak anormal hastalık davranışını güçlendirme 
ihtimalini taşır. Yüksek CRP, spesifik olmamasına rağmen, vakaların çok azında 
olsa da, teşhis edilmemiş Crohn hastalığının varlığını gösterebilir. Radyolojik 
veya kapsül endoskopi yoluyla ince bağırsak görüntülemesi, alarm özellikleri 
olmaksızın tipik IBS semptomlarının tespitinde çok düşük bir verime sahiptir  
(57). Laktoz intoleransını veya SIBO’yu belirlemek için hidrojen nefes 
testi rutin olarak önerilmez (58,59).  Safra tuzu emilim bozukluğu ile ilgili 
çalışmaların çoğu retrospektif olmasına rağmen, SeHCAT taraması ile saptanan 
bazı hastalarda IBS-D semptomlarını açıklamak için önerilmiştir (45). İshal 
persistan ise mikroskopik kolit IBS-D semptomlarını taklit edebileceğinden 
biyopsi ile kolonoskopi düşünülmelidir. Diyareli hastalarda mikroskobik kolitin 
güçlü prediktörleri; eşlik eden otoimmün hastalığın varlığı, 50 yaşın üzerinde 
olması ve yakın zamanda yeni bir ilaç kullanım öyküsüdür. IBS ve kronik 
kabızlığı olan hastalarda, biofeedback tedavisine yanıt verdiği durumlar için 
obstrüktif defekasyon (pelvik taban dissinerjisi) düşünülmelidir (60). Çölyak 
hastalığının yönetimine ilişkin kılavuzlar, IBS tipi semptomları olan bireylerin 
serolojik testler yoluyla taranmasını önermektedir. Bir meta-analizde, biyopsi 
ile kanıtlanmış çölyak hastalığı prevalansı; IBS’si olmayan bireylere kıyasla 
tüm IBS alt tiplerinde önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermiştir (61). 
IBS’yi pozitif olarak tanımlamaya yönelik objektif testler, serum, dışkı ve 
nefesteki uçucu organik bileşikler araştırılmakta ancak bunların tanısal yararları 
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henüz belirlenmemiştir. Şiddetli IBS semptomları olan hastalar arasında 
belirgin bir mikrobiyal işaret bildirilmiştir ancak daha fazla çalışmalara gerek 
duyulmaktadır (62). Özetle, herhangi alarm özellik yoksa, IBS tanısı anamneze 
göre (Roma kriterlerinin varlığına veya yokluğuna özellikle dikkat edilerek 
Tablo-2) konulabilir (Organik Hastalıklara işaret eden alarm semptomlar 
Tablo-1). Bu durumda, IBS için ampirik bir tedavi denemesine yanıt veren 
hasta, çölyak serolojisi dışında başka bir tanısal değerlendirmeye ihtiyaç 
duymaz. Yanıt vermeyenler, baskın semptomlara bağlı olarak daha kapsamlı bir 
değerlendirmeden geçmelidir. Olası bir IBS’li hastanın tanı algoritması tablo-
3’te özetlenmiştir.

Tablo 1: Organik Hastalıkları İşaret Eden Alarm bulgular

Organik Hastalık İşaret Eden Alarm Özellikleri
ÖYKÜ
* Dışkıda kan
* Kronik ishal
* Ailede kolon kanseri, IBH, çölyak hastalığı öyküsü, ateş
* Gece semptomları (hastayı uykudan uyandıran) 
* 50 yaşından sonra başlayan semptomlar
* İlerleyici disfaji
* Tekrarlayan kusma
* Kısa semptom öyküsü
* Parazit hastalıkların endemik olduğu yerlere seyahat geçmişi 
* Kilo kaybı

FİZİKSEL İNCELEME
* Karın kitlesi
* Artrit (aktif)
* Dermatit (herpetiformis veya pyoderma gangrenozum)
* Rektal muayenede aşikar kan veya kitle
* Anemi belirtileri
* Bağırsak emilim bozukluğu belirtileri
* Bağırsak tıkanıklığı belirtileri
* Tiroid fonksiyon bozukluğu belirtileri
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Tablo 2: Roma 4 kriterleri

Rome IV Kriterleri
*  Semptomların tanıdan en az 6 ay önce başlamış olması ve son 3 ayda en az 1 gün/

hafta aşağıdaki semptomlardan en az 2 sinin eşlik ettiği tekrarlayan karın ağrısı 
olması
- Defekasyonla ilişkili olması
- Defekasyon sıklığında değişiklik olması
- Dışkı formunda değişiklik olması

Tablo 3: Olası IBS’li hastalar için tanı algoritması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hastanın kabızlık, ishal veya her ikisi ile birlikte 
şişkinlik olsun veya olmasın kronik karın ağrısı 

semptomları vardır. 

Öykü alın ve fizik muayene yapın (tıbbi, cerrahi ve 
diyet öyküsü ve dijital rektal muayene dahil) 

Fizik muayene normalse ve öyküde uyarı işareti 
yoksa Roma IV kriterlerini uygulayın 

IBS pozitif teşhisi konuldu 

Sınırlı test yapmayı düşünün 
(CBC, CRP seviyesi, çölyak 
serolojik testi, fekal 
kalprotektin seviyesi) 

 

IBS alt tipini belirlemek 
için Bristol Tabure Form 
Ölçeğini kullanın 

 

Baskın semptoma göre tedaviyi başlatın 
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8. TEDAVİ

8.1.  Eğitim ve Destak

IBS kronik bir hastalık olma eğiliminde ve güçlü bir doktor-hasta ilişkisinin 
kurulması tedavinin temel anahtarıdır ve hastanın tıbbi hizmet kullanım ihtiyacının 
azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Hastanın sağlık hizmetine başvurma nedeninin 
tespiti önemlidir. Optimal güvence sağlama açısından, önce hastaları eğitmek 
ve sonra onları aktif olarak rahatlatmak önemlidir. Hastalar semptomlarının 
neden ortaya çıktığını anlamak isterler. Özel eğitim sınıfları yararlı terapötik 
müdahaleler olarak görünmekte ve mevcut semptomların şiddetine bağlı olarak 
aşamalı bir tedavi yaklaşımı yararlı bir kılavuz sağlar (63,64).

8.2.  Diyet ve Yaşam Tarzı

IBS için standart beslenme tipik olarak yüksek lifli bir diyet olmuştur. Lif ağrı 
için yararlı değildir, ancak kabızlığa fayda sağlayabilir ve bazen yumuşak 
dışkıları sertleştirebilir. Lif takviyeleri, düşük dozda başlanmalı ve tipik olarak 
kullanımları ile şiddetlenen şişkinliği, gazı ve ağrıyı azaltmak için çok yavaş 
arttırılmalıdır. Hedef toplamda yaklaşık 10 ila 15 g lif takviyesi yapmaksa, miktar 
her 1-2 haftada bir 3 g artırılmalıdır. Bununla birlikte, bazı hastalarda dışlama 
diyetleri de faydalı olabilir. FODMAP’lerin (fermente olabilen oligosakkarit, 
disakkarit, monosakkarit ve polioller), fermentasyonları ve ozmotik etkileri 
nedeniyle IBS’li bazı hastalarda semptomları şiddetlendirdiği tespit edilmiş 
olup, terapötik bir yaklaşım olarak düşük FODMAP diyetinin kullanılması 
önerilmektedir (65). Randomize kontrollü bir çalışmada plaseboya göre glutensiz 
bir diyetin semptomların %68’inde yeterli kontrolü sağladığını göstermiştir. 
Gluten içeren bir diyetin, özellikle ishalli HLA-DQ2/8 pozitif IBS hastalarında, 
ince bağırsak geçirgenliğini arttırdığı gösterilmiş, bu da bağırsak bakterilerinin 
GIS mukozasında bir bağışıklık tepkisine neden olduğu sonucunu düşündürür 
(66). Buğday yüksek düzeyde fruktan içerdiğinden, IBS’li hastalarda glutensiz 
bir diyetin yararının açıklamasının bir kısmı FODMAP alımında bir azalma 
olabilir. Düşük FODMAP ve glutensiz diyetin kombinasyonu, tek başına düşük 
FODMAP diyetiyle karşılaştıran bir çalışmada, kombine diyetin üstün olduğu 
tespit edilmiştir (67). Fiziksel aktivite GI transit geçişi artırır ve fiziksel aktivite 
teşvik edilmelidir. Egzersizin IBS’de semptomları iyileştirdiği gösterilmiştir 
(68). IBS hastalarında visseral aşırı duyarlılık nedeni ile aşırı gaz üreten gıdalar 
(fasülye, kayısı, muz, buğday vb..) ile alkol ve kafein tüketimi semptomları 
arttırabilir. Bu nedenle bu tarz gıdaların tüketimi sınırlandırılmalıdır.
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8.3. Farmokolojik Tedavi

8.3.1 Antikolinerjik ve Antispazmotik ajanlar

IBS tedavisinde antispazmotiklerin plaseboya göre daha üstün olduğu tespit 
edilmiştir. Genel olarak karın ağrısı ve global semptomlarda bir iyileşme 
olmuştur. Antikolinerjik içeren antispazmodik ajanlar mevcuttur. Ayrıca etkili 
gibi görünen antikolinerjik içermeyen antispazmodikler arasında otilonyum 
ve selektif kalsiyum kanal blokerleri (örn. pinaverium) de bulunur (69). Nane 
yağı; genel semptomlar ve karın ağrısı için etkilidir ve genellikle iyi tolere edilir. 
Nane yağının olağan dozu günde 3 kez yemeklerden önce 30 dakika 180 ila 200 
mg’dır. Nane yağının yan etkileri arasında; mide ekşimesi, perianal yanma ve 
nadiren interstisyel nefrit bulunur (70).

8.3.2. Laksatifler

IBS-C için bu ilaç sınıfının etkinliği belirsizdir. IBS-C hastaları arasında yürütülen 
bir randomize kontrollü çalışmada, bir ozmotik müshil olan polietilen glikol 
(PEG), karın ağrısı üzerindeki etkisi açısından yanıtta farklılıklar olmamasına 
rağmen, dışkı sıklığını önemli ölçüde artırmıştır ancak IBS’li hastalarda uyarıcı 
laksatiflerle ilgili hiçbir randomize çalışma yoktur (71).

8.3.3. Sekretogoglar

Lubiproston bağırsak klorür kanallarına etki ederken, linaklotid ve plekanatid 
guanilat siklaz reseptörlerine etki ederek bağırsak sıvısı salgılanmasını uyarır. 
IBS-C’li kadınlar için, kronik kabızlık için kullanılandan (günde iki kez 24 mcg) 
daha düşük bir lubiproston dozu şu anda FDA tarafından onaylıdır (günde iki 
kez 8 μg). Ayrıca hem linaklotid hem de plekanatid, IBS-C için FDA tarafından 
onaylanmıştır (72,73).

8.3.4. Opioid Reseptörlerine Etki Eden İlaçlar

Opioid reseptörleri GIS lümeni boyunca bulunur ve bunlar üzerinde etkili olan 
ilaçlar ağrı algısını modüle eder ve bağırsak geçişini değiştirir. Bir μ-opioid 
reseptör agonisti olan loperamid, IBS-D’deli hastalarda etkilidir ancak karın 
ağrısı veya şişkinliği iyileştirmez (70). Daha çok, ishal meydana geldikten sonra 
alınmak yerine profilaktik olarak alındığında etkilidir; loperamid dozları 2 ila 16 
mg/gün aralığındadır ve yüksek dozlar güvenli görünmektedir. Eluxadoline, δ-, 
κ- ve μ-opioid reseptörlerine etki eden yeni bir ilaçtır. Yakın zamanda yapılan 
faz III çalışmalarında, günde iki kez 75 mg veya 100 mg, IBS-D’de plasebodan 
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daha etkili olduğu görülmüş ancak karın ağrısı için herhangi bir fayda 
sağlanmamıştır (74). İlaç IBS-D için FDA onaylı olmasına rağmen, pankreatit 
ve Oddi spazmı sfinkteri vakaları olmuştur ve daha önce kolesistektomi geçirmiş 
hastalar artmış risk altındadır. Bu nedenle alkol bağımlılığı veya önceden var 
olan pankreatikobiliyer hastalığı olan hastalarda Eluxadoline önerilmemektedir.

8.3.5. 5-HT-Reseptör Antagonistleri

Alosetron, şiddetli IBS-D’si olan kadınlarda etkili olan bir 5-HT3 antagonistidir 
(70). İskemik kolit ve şiddetli kabızlık dahil yan etkileri nedeniyle ABD’de 
geri çekilmiştir. Ramosetron ve ondansetron, yaklaşık 30 yıldır bulantı veya 
kusmayı tedavi etmek için kullanılan 5-HT3 antagonistleridir ve yerleşik 
güvenlik protokolleri vardır. Ramosetronun Japonya’da hem kadınlarda hem 
de erkeklerde IBS-D için ruhsatlandırılmıştır (75,76). Ondansetron, IBS-D’de 
çapraz bir randomize kontrollü çalışmada incelenmiştir ve dışkı sıklığı, kıvamı 
ve aciliyeti önemli ölçüde iyileştirmiştir, ancak karın ağrısını etkilememiştir 
(77).

8.3.6. Antidepresanlar

Randomize çalışmalarda trisiklik antidepresanlar (TCA’lar) global semptomlar 
için IBS’de etkili bulunmuştur. IBS’de TCA kullanımı düşük bir doz ile (örn., 
10 ila 25 mg desipramin veya nortriptilin)   başlamak ve başlangıçta 50 mg’lık bir 
doz hedefleyerek dozu haftada 10 ila 25 mg artırmak tavsiye edilir. Komorbid 
depresyon olmadıkça birçok hasta tam antidepresan dozuna ihtiyaç duymaz. 
TCA’lar kabızlık yapma eğilimindedir ve bu nedenle, yalnızca IBS-D’deli 
hastalarda faydalı olabilir (78,79). En yaygın görülen yan etkiler uyuşukluk ve 
ağız kuruluğudur. Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar), IBS’de 
plasebodan önemli ölçüde daha fazla faydası bildirilmiştir (78). SSRI’ların 
ince bağırsak geçişini hızlandırdıkları için IBS-C’de daha yararlıdır. IBS’de 
serotonin norepinefrin geri alım inhibitörlerine ilişkin hiçbir randomize çalışma 
yoktur, ancak küçük bir vaka serisinde bazı yarar kanıtları vardır (80).

8.3.7. Antibiyotikler

Absorbe olmayan rifaximin, hem global semptomlar hem de şişkinlik için 
kabızlığı olmayan IBS hastalarında plasebodan üstün olup önerilen doz 14 gün 
boyunca günde 3 kez 550 mg’dır. Etkisi tedaviden sonra 10 haftaya kadar devam 
ettiği görülmüştür. Rifaksimin IBS-D tedavisi için FDA onaylıdır (81).
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8.3.8. Probiyotikler

Anormal kolonik mikrobiyotayı değiştirmeye çalışmak için probiyotiklerin 
kullanılmasına büyük ilgi gösterilmesine yol açan; IBS’nin patogenezi ile ilgili 
olabileceği öne sürülmüş ancak çalışmalar arasında önemli ölçüde heterojenlik 
olmasına ve farklı suşlar ve türler kullanılmasına rağmen hangisinin özellikle 
yararlı olduğu tespit edilememiştir (82).

8.3.9. Ağrı Reseptörlerine Etki Eden İlaçlar

IBS’de günde iki kez 225 mg pregabalin denemesi, plaseboya kıyasla 12 haftada 
semptomların yeterli rahatlamasında bir fark olmadığını gösterdi ancak ağrı 
önemli ölçüde azalmıştı. İlaç IBS-D’de etkili görünüyordu, ancak IBS-C’de 
etkili değildi (83).

8.3.10. Çalışma Düzeyindeki İlaçlar

Tenapanor, sodyum-hidrojen transporter üzerinde etkili olan bir ilaçtır. Günde 
iki kez 50 mg’lık bir dozda dışkı sıklığındaki artış ve karın ağrısındaki iyileşme 
üzerindeki etkisi açısından IBS-C’de faz 2 çalışmalarında faydalı olduğu 
görülmüştür. IBS-D’de motilite üzerinde faydalı etkileri olabilen bir nörokinin 
reseptörü-2 antagonisti olan ibodutant;faz 2 de test edilmiş ve günde bir kez 10 
mg’lık bir dozda kullanımını plaseboya göre daha üstün olduğu tespit edilmiştir. 
Genel semptomlarda tatmin edici bir rahatlama ve karın ağrısında iyileşme 
sadece kadın hastalarda görülmüştür. Diğer tedaviler arasında kolesevelam 
veya kolestipol gibi safra asidi sekestranları, safra asidi taşıyıcı inhibitörleri ve 
pankreas enzim takviyeleri bulunur, ancak çalışmalar yetersizdir. Enterosgel, 
gözenekli jel benzeri bir yapı olan organosilikon bir bileşiktir. IBS-D’li 
hastalarda test edilmektedir (84,85,86,87).

9.  PROGNOZ

IBS’de mortalitede artış olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Klinik olarak bir 
kez IBS tanısı konulduğunda, uzun süreli takiplere rağmen genellikle tanı 
revizyonu gerektirmez. Klinik olarak IBS tanısı konan 75 hastanın 10 ila 
13 yıllık takibinden sonra hiçbirinde başka bir organik hastalık gelişmediği 
görülmüş. Bazı IBS hastalarında zamanla kendiliğinden düzelme olur, ancak 
IBS genellikle tekrarlayan bir hastalıktır. Psikolojik sıkıntı veya kaygının 
yanı sıra uzun süreli şikayetlerin varlığı daha kötü bir prognoza işaret etme 
eğilimindedir (88,89).
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10.  SONUÇ

IBS belirgin bir patoloji olmaksızın tekrarlayan karın ağrısı, bağırsak 
alışkanlıklarının değişmesi ile karakterize bir fonksiyonel bağırsak hastalığı 
olup öncelikle hastalar IBS’nin kanser riskini arttırmamasına rağmen kronik 
bir hastalık olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Tedavi de asıl amaçların 
semptomların kontrol altına alınmasıdır.
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1. Hastalıkta ve Sağlıkta: Mikrobiyota 

Vücudumuzun belirli bölgelerinde kalıcı veya geçici olarak yerleşen 
çoğunlukla bakterilerin, daha az sıklıkla da virüsler, mantarlar ve 
bazı tek hücreli ökaryotik mikroorganizmaların oluşturduğu topluluğa 

mikrobiyota denir. Mikrobiyotada bulunan mikroorganizmalara ait genlerin 
bütünü de mikrobiyom olarak isimlendirilir. İnsan kendi kalıcı genom 
yapısının yanında mikrobiyotaya ait ikinci bir genom sistemine sahiptir (1-3). 
İnsan vücudunun toplam hücrelerinin yaklaşık 10 katı mikrobiyota elemanları 
bulunmaktadır. İnsan vücut hücreleri yaklaşık 10 trilyon, taşıdığı genler ise 23 
000’dir (4,5).  Sayı vermek gerekirse 100 trilyon kadar olan bu mikroorganizmalar 
ile insan vücudunun yaklaşık %90’ını oluştururlar (6-8). Bu da gösteriyor ki 
bizler aslında vücudumuzun %10’una sahip süperorganizmalarız. 

Sanılanın aksine aslında daha anne karnında iken mikrobiyota ile tanışırız 
ve birlikteliğimiz hastalıkta ve sağlıkta biz ölünceye kadar devam eder. İntauterin 
hayatta oluşan bu bakteri varlığının mekonyum kolonizasyonundan kaynaklandığı 
düşünülmektedir (9). Daha doğmadan önce var olan mikrobiyotamıza doğum 
esnasında anneden aldığımız mikroorganizmaları da ekleriz (10,11). Doğum 
esnasında sağlıklı bir fetüsün ilk karşılaştığı mikroorganizmalar anne vajinal 
florasında bulunan mikroorganizmalardır (5). Daha sonra dış ortam temasıyla 
ve beslenmeye başlamasıyla bireyin kendi mikrobiyotası oluşmaya başlar. İlk 
zamanlarda sayı ve çeşitlilik bakımından düzensiz olan mikrobiyota elemanları 
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zaman geçtikçe sabit bir hal alır. Başta rastgele yerleşen mikroorganizmalar 
zamanla kendi yaşamlarını devam ettirebilecekleri optimum vücut bölgelerinde 
yerleşir, baskın hale gelir ve canlılıklarını devam ettirirler. 

Vücudumuzda kalıcı ve geçici mikrobiyota olmak üzere iki çeşit 
mikrobiyota vardır. Kalıcı mikrobiyota herhangi bir nedenle ortadan kaldırılsa 
bile etken ortadan kalkınca aynı çeşitlilik ve sayıda tekrar oluşur. Geçici 
mikrobiyota ise vücudun bir bölgesindeki deri veya mukozalarda birkaç saat, 
gün veya ay kalabilen genellikle çevresel kaynaklı, sürekli o bölgede kalmayıp 
yerini kalıcı mikrobiyotaya bırakan mikroorganizma topluluğudur. Geçici 
mikrobiyota ortadan kalktıktan sonra aynı sayı ve çeşitlilikte tekrar oluşamaz ve 
çoğunlukla fırsatçı patojen özelliktedir. 

Mikrobiyotadaki mikroorganizmaların sayı ve tür dağılımı kişinin yaşı, 
cinsiyeti, fizyolojik durumu, beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler gibi 
pek çok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Şimdiye kadar isimlendirilen 
mikroorganizmaların dışında, daha hastalıklarla ilişkilendirilmemiş ve 
isimlendirilememiş oldukça fazla mikrobiyota elemanı olduğu tahmin 
edilmektedir. 

 Vücudumuzda mikrobiyotanın bulunduğu bölgeler dış ortamla teması olan 
başta deri olmak üzere gastrointestinal sistem (GİS), konjunktiva, genitoüriner 
sistem (GÜS), burun, ağız, farinks ve üst solunum yollarıdır. Bu bölgelerdeki 
mikroorganizmalar o bölgenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre çeşitlilik 
gösterirler. 

İnsan yaşamının bebeklikten yaşlılığa bütün evrelerinde pozitif ve negatif 
etki spektrumuyla mikrobiyota oldukça önemli bir yer tutar. Başta immün 
sistem olmak üzere bütün sistemlere etkisi vardır. Yerine göre kadim bir dost ya 
da amansız bir düşman gibi davranabilen mikrobiyotadaki mikroorganizmalar 
insan hayatında her zaman vazgeçilmez bir öneme sahip olmuşlardır.

Tıp tarihine baktığımızda çalışmaların hastalık yapıcı patojen 
mikroorganizmaların tanısı ve tedavisi üzerinde yoğunlaştığını görürüz. İnsan 
vücudunda yerleşen ve çoğunlukla apatojen olan mikroorganizmalar üzerine 
çalışmalar çok kısıtlı kalmıştır ve dolayısıyla mikrobiyota konusu uzun yıllar 
boyunca anlaşılmadan ve önemi kavranmadan adeta bir kenarda durmuştur. 
Yapılan çeşitli çalışmalar neticesinde anlaşılmıştır ki aslında var olan pek çok 
hastalığın oluşmasında birlikte yaşadığımız bu canlıların rolü vardır. Oldukça 
geniş bir konu olan insan mikrobiyotası ile ilgili verileri biraraya getirmek için 
2008 yılında Ulusal sağlık enstitüsü (NIH; National Institute of Health) İnsan 
Mikrobiyom Projesi adı altında bir çalışma başlatmıştır (5,12). Bu projede ana 
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hedef insan mikrobiyomunun insan sağlığına pozitif katkısını araştırmak ve bu 
özelliğini sağlığın iyileştirilmesinde kullanmaktır.

2. Bağırsak Mikrobiyotası

İnsan vücudunda sayı ve çeşitlilik bakımından en fazla GİS’de mikrobiyota 
elemanları bulunmaktadır. GİS’deki bu yoğunluğun sebebi hem yüzey alanının 
çok geniş olması, hem de mikroorganizmaların yaşaması için gerekli besin 
öğelerinden zengin olmasıdır. Mikrobiyota elemanlarının en yoğun olduğu kısım 
da kolondur ve vücudumuzdaki toplam mikrobiyota elemanlarının %70’inden 
fazlasını içerir (13). Bağırsaklardaki mikrobiyotada 1000’den fazla çeşitte olan 
mikroorganizma sayısı toplam 20-30 trilyon civarındadır. Bu miktar toplam 
vücut kitlesinin %1-2’sini oluşturur (14,15).  

Mikrobiyotaya yönelik çalışmalar denince akla ilk önce GİS gelmektedir. 
Burada da özellikle kolon mikrobiyotasına yönelik çalışmalar oldukça popülerdir. 
Çünkü son zamanlarda yapılan çalışmalar sonucunda kolondaki mikrobiyota 
kompozisyonundaki değişimlerin alerjik hastalıklar, obezite, maliniteler, 
nörolojik hastalıklar ve otoimmün hastalıklar başta olmak birçok hastalıkla 
ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Normal kültür yöntemleriyle pek azını tespit 
edebildiğimiz bağırsak mikrobiyotası için günümüzde 16S rRNA genlerinin 
hedeflendiği moleküler yöntemler ön plana çıkmaktadır. Barsak mikrobiyotası 
üzerine yapılacak çalışmaların sonucunda elde edilecek verilerle bu hastalıkların 
oluşumu ve tedavisi ile ilgili yeni bilgiler elde edilecektir. Var olan hastalıkların 
büyük bir kısmında tedavinin anahtarı belki de bizim mikrobiyotamızdır.

2.1. Bağırsak Mikrobiyota Elemanları:

 Bağırsak mikrobiyotası intrauterin hayatta oluşmaya başlar ve yaşamın ilk 
yıllarında beslenmeye yeni gıdaların eklenmesi ile zenginleşir ve değişir. 
İlerleyen yaşlarda oluşan beslenme alışkanlıkları, çevresel etmenler, kişinin 
metabolizması, ilaç kullanımı gibi faktörler ile mikrobiyota tıpkı bir parmak izi 
gibi kişiye özel hale gelir (16-18).  Yaşamın ilk birinci yılının sonunda erişkindeki 
şeklini almaya başlayan mikrobiyota üçüncü yıla gelindiğinde tamamen erişkin 
barsak mikrobiyotası formuna dönüşür (9,19).  

Bağırsak mikrobiyotası içerdiği mikroorganizmalar ile adeta bir organ gibi 
davranır (20-24). Şimdiye kadar mikrobiyota tespitinde genellikle bakterileri 
tespit etmeye yarayan kültür teknikleri kullanılmıştır. Ancak son yıllarda 
yapılan yeni nesil dizileme teknikleri ile bağırsak mikrobiyotasında, hakim olan 
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bakterilerin yanı sıra virüs, fungus ve protozoaların da (helmintler) bulunduğu 
görülmüştür. Funguslar bağırsak mikrobiyotasında oldukça az, 1/1000 oranında 
bulunurlar. Özellikle Candida, Saccharomyces ve Cladosporium türleri 
görülmektedir. Çeşitli ilaçların özellikle de antibiyotiklerin kullanımı sonucunda 
mikrobiyotadaki diğer elemanların baskılanması fungal çoğalmaya ve dolayısı 
ile disbiyozise neden olmaktadır (25-27). Mikrobiyotanın viral bileşeni (virom) 
en fazla bağırsaklarda bulunur ve buradaki viral genotip çeşitliliği yaklaşık 
1000 kadardır. Bağırsaklarda başlıca Anelioviridae, Flaviviridae, Parvoviridae 
ve Picovirnaviridae ve Picornaviridae ailesinden virüsler bulunur (13). 
.Mikrobiyotada viral komponent olarak bakteriyofajlar da bulunur ve bakteriler 
arası direnç geni aktarımında rol alarak inflamatuvar barsak hastalıkları gibi 
patolojilere zemin hazırladıkları öne sürülmektedir (28,29). Ayrıca paraziter 
ajanlardan helmintlerin mikrobiyota elemanı olarak bulunmasının immün 
modülatör rol oynadığı ve otoimmün hastalıklardan koruyucu rol üstlendikleri 
yine son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda öne sürülen hipotezlerdendir 
(30,31). 

 Lümen içeriği mukoza ilişkisi bağırsaklardaki floral farklılıkta etkilidir. 
Enterobactericeae, Lactobacillares ve Erysipelotrichales grubu bakteriler en 
fazla ince bağırsakta bulunurken, besin maddeleri açısından daha fakir olan kalın 
bağırsakta azalırlar ve yerlerini enerji kaynağı olarak besin liflerini kullanan 
Bacteroidetes ve Firmicutes gibi bakterilere bırakırlar (32-34). Bağırsağın 
anatomik bölümlerinde bulunan başlıca mikrobiyota elemanları Tablo 1’de 
gösterilmiştir.
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Tablo 1. Bağırsağın Anatomik Bölümlerinde  
Bulunan Başlıca Mikrobiyota Elemanları

DUODENUM JEJUNUM İLEUM KOLON
Streptococcus Streptococcus Enterobactriceae Bacteroides    
Staphylococcus Enterococcus Clostridium Clostridium
Lactococcus Lactobacillus Bacteroides Actinobacteria
Enterobacteriaceae Maya Bifidobacterium Fusobactericea
Maya Enterobactriceae Maya Prevotella

Bifidobacterium Porphyromonas
Bacteroides Eubacterium

Ruminococcus
Streptococcus
Enterobactericeae
Enterococcus
Lactobacillus
Peptostreptococcus
Bifidobacterium
Veillonella
Staphylococcus
Maya
Protozoa

GİS’de proksimalden distal kısımlara doğru inildikçe bakteri miktar artar. 
Yapılan gaita mikrobiyota analizleri sonucunda özellikle hastalıklarla ilişkisi 
açısından kalın bağırsaktaki mikroorganizmalar önem kazanmaktadır. Bu 
çalışmalarda gaitada Bifidobacterium, Bacteroides, Clostridium, Lactobacillus 
Enterobacteriacae, Streptococcus, Enterococcus ve Ruminococcus   türleri 
yoğunlukta iken mukus içerisinde ve mukozal tabakada Lactobacillus, 
Clostridium, Akkermansia ve Enterococcus türleri yoğunluktadır. Bakteri 
çeşitliliği bakımından bakıldığında lümende, mukus ve mukozal yüzeye göre 
daha fazla olduğu görülmektedir. (35,36). 

 Bağırsak mikrobiyotasında buluna bakteri grupları Tablo 2’de 
gösterilmiştir. İçerik olarak aerob, anaerob ve fakültatif anaerob bakterilerden 
oluşur. Hakim olan grup anaeroblardır ve bunlardan da Bacteroides ve 
Firmicutes grubu bakteriler en yoğun görülen bakterilerdir ve %90’dan fazlasını 
oluştururlar. (37-41).



60    KABIZLIĞA GÜNCEL YAKLAŞIM

Tablo 1. Bağırsak Mikrobiyotasında Bulunan Bakteri Grupları 

AİLE CİNS

FİRMİCUTES Clostridium, Faecalibacterium, Lactobacillus, 
Enterococcus Ruminococcus, Staphylococcus, Roseburia 

BACTEROİDES Sphingobacterium, Bacteroides, Prevotella, Alistipes, 
Parabacteroides

PROTEOBACTERİA Escherichia, Shigella, Helicobacter, Desulfovibrio

ACTİNOBACTERİA Corynobacterium, Bifidobacterium, Atopobium

FUSOBACTERİA Fusobacterium

VERRUCOMİCROBİA Akkermansia

2.2. Bağırsak Mikrobiyotasının Önemi:

Başlıca etkisi immün sistem üzerine olan mikrobiyotanın özellikle bağırsakta 
yerleşen elemanları buradaki immün yanıtın gelişmesinde önemli rol oynar. 
İmmün yanıtta, mikrobiyotanın içeriğini ve olası reaksiyonlarını denetler. 
Mikrobiyota lenfoid organların gelişmesi ve olgunlaşmasını, immün sistem 
hücrelerinin farklılaşmasını ve işlevlerini direkt etkilemektedir. Bağırsaktaki 
mukoza ile ilişkili lenf dokularını (Mucosa Associated Lymphoid Tissue; 
MALT)) uyarır ve patojenlere karşı antikor üretimini sağlarlar (13,42).  Yapılan 
çalışmalarda mikrobiyotadan arındırılmış deney hayvanlarında bağışıklık 
sisteminin gelişmediği ya da çok az geliştiği görülmüştür. İmmün sistem 
üzerine olan etkilerinin yanı sıra bağırsak mukozasını güçlendirir ve besinlerin 
emilimine, sindirimine yardım eder. Ayrıca vücut metabolizmasını, doku 
gelişimi ve kan yapımını düzenleyici etkileri de vardır (43-45). 

İmmün sistemin en önemli düzenleyicilerinden olan Treg (T regülatory) 
hücrelerinin farklılaşması ve işlevlerinin düzenlenmesinde bağırsak 
mikrobiyotasının özellikle de Clostridium ve Bacteroides türlerinin önemli 
rolü vardır. Aynı zamanda Treg’ler bağırsakta patojen mikroorganizmalarla 
savaşta ve mikrobiyotanın korunmasında rol alırlar (46,47). Görüldüğü üzere 
immün sistem ile bağırsak mikrobiyotası karşılıklı faydaya dayalı ilişki 
içindedirler. 

Bağırsakta bulunan bu mikroorganizmalar ya bağırsak boşluğundadır 
ya lümen epiteline yapışık halde yaşarlar ya da bağırsak lenfoid dokularına 
yerleşmişlerdir. Bu yerleşim şekli immün yanıtın oluşmasında ve dengede 
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kalmasında oldukça önemlidir. Nitekim yerleşme yerinin dışına çıkan 
mikroorganizmalar başta enfeksiyon olmak üzere metabolik hastalıklar da dahil 
pek çok hastalığın oluşmasına yol açabilir (48).  İmmün sistem mikrobiyota 
içindeki faydalı mikroorganizmalar ile fırsatçı patojen mikroorganizmalar 
arasındaki dengenin sağlanmasında önemlidir. Bu dengenin bozulması 
ile otoimmün hastalıklar arasındaki ilişki yapılan çalışmalar sonucunda 
gözlemlenmiştir (49). Mikrobiyota elemanları bağırsakta lifli gıdaların 
sindiriminde rol alarak kısa zincirli yağ asidi (propionat, asetat, bütirat) 
üretimini sağlar ve bu sayede bağırsak pH’sını azaltarak E. coli gibi patojen 
olabilen fırsatçı bakterilerin üremesini inhibe ederler (50,51).  Başta K vitamini 
olmak üzere B vitaminlerinin ( riboflavin, kobalamin, biotin vb) sentezinde rol 
alırlar, bazı proteinleri kodlarlar, çevresel toksinleri ve ilaçları nötralize ederler 
(52,53). 

2.3.  Bağırsak Mikrobiyotasının Hastalıklarla İlişkisi:

Son zamanlarda yapılan çeşitli deney hayvan çalışmaları sonucunda görüldü 
ki bağırsak mikrobiyotası pek çok sistemik ve otoimmün hastalıkla ilişkilidir. 
Buradaki mikrobiyota dengesinin bozulması disbiyozis olarak isimlendirilir. 
Disbiyozis Tip 2 diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, alerjik 
reaksiyonlar, kolorektal kanserler, inflamatuvar barsak hastalıkları, irrirtabl 
kolon sendromu ve kabızlık gibi bağırsağın fonksiyonel hastalıklarına neden 
olabilir (54).  

Sinir sistemi, hormonal sistem ve bağışıklık sitemi mikrobiyota ile çift 
yönlü çalışan sistemlerdir. Özellikle bağırsak mikrobiyotası ve beyin arasındaki 
çift yönlü iletişim sistemi (beyin-bağırsak aksı) bireyin vücut metabolizmasının 
yanı sıra psikolojik ve bilişsel özellikleri üzerine etkilidir (Şekil.1). Enterik 
sinir hücreleri, immün sistem ve mikrobiyota elemanlarının metabolik-endokrin 
faaliyetleri beyin-bağırsak bağlantısından sorumludurlar. Pek çok nörolojik ve 
nörodejeneratif hastalığın temelinde bu eksenin çalışmasında meydana gelen 
aksaklıkların rol oynadığı tahmin edilmektedir. (55-57)
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Şekil 1. Beyin-Bağırsak Aksı

Mikrobiyotanın beyin üzerine olan etkilerinin sonucunda organların 
fonksiyonlarında değişiklikler görülür. GİS’de de besinlerin emiliminde, bağırsak 
peristaltik hareketlerinde değişiklikler oluşur. Sempatik ve parasempatik sinir 
sistemi ve özellikle de vagus siniri aracılığıyla bağırsaklar doğrudan beyin ile 
etkileşime girerler. Enterik sinir sisteminin afferent nöronları mikrobiyotadaki 
bakteriler tarafından uyarılırlar ve bu uyarı bağırsak hareketlerini kontrol eder 
(58,59). Merkezi sinir sistemimiz ve ikinci beyin olarak isimlendirebileceğimiz 
enterik sinir sistemimiz kollektif çalışarak bedensel ve ruhsal sağlığımızı 
düzenlerler. Aralarındaki bu iletişimin sağlıklı olması bizim yaşam kalitemizi 
düzenleyen en önemli faktörlerdendir. Mikrobiyota elemanlarının sentezlediği 
melatonin, GABA (Gama-amino bütirik asit), seratonin ve asetilkolin gibi 
hormonlar merkezi sinir sisteminde nörotransmitter gibi işlev görürler (57,60). 
Bu sayede başta bağırsaklar olmak üzere pek çok organın fonksiyonunda bu 
nörotransmitterler ile etkili rol oynarlar.
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3. Kabızlık ve Bağırsak Mikrobiyotası İlişkisi:

Kabızlık (konstipasyon) bağırsak içeriğinin normalden daha uzun sürede atılması, 
gaitanın kuru, sert ve az olması ile tanımlanır. İrritabl bağırsak sendromunun 
kabızlık tipi (IBS-C) ve fonksiyonel kabızlığı (FC) içeren kronik kabızlık, 
etyolojisi ve patogenezi hala tam olarak ortaya çıkarılamamış, toplumda %5-20 
oranında görülen bağırsakların fonksiyonel bir hastalığıdır. Son zamanlarda 
yapılan 16S rRNA tabanlı moleküler çalışmaları bağırsak mikrobiyotasının 
bu hastalıkta olası bir rol oynayabileceğini göstermektedir (61). Kabızlıkta 
bağırsak mikrobiyotasında tür sayısı ve yararlı bakterilerin azaldığı yine 
yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Mikrobiyotayı düzenleyici tedavilerin 
uygulanması ile kabızlık gibi fonksiyonel barsak hastalıklarında düzelmeler 
gözlemlenmesi de mikrobiyotanın bu hastalıktaki rolünü göstermektedir(62-65).

 Fonksiyonel Kabızlık: FC organik bir etyolojisi olmayan, seyrek 
(haftada 3 veya daha az), eksik ve zor dışkılamaya karın ağrısı ve şişkinliğin 
eşlik ettiği bir hastalıktır (66-69). Fonksiyonel kabızlık; dışkılama veya rektal 
tahliye bozuklukları, normal geçiş kabızlığı (NTC) ve yavaş geçiş kabızlığı 
(STC) olarak sınıflandırılır. Daha çok pelvik taban dissinerjisinin ve karın içi 
basınç azalmasının neden olduğu dışkılama veya rektal tahliye bozukluklarının 
mikrobiyota ile ilgisi olmadığı, buna karşın NTC ve STC’nin mikrobiyota ile 
ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.  Özellikle STC’li hastalarda 
barsak peristaltizmini azaltarak kabızlığa neden olan metanojenik bakteri 
popülasyonunda artışlar görülmüştür (70,71). 

Çocuklar üzerinde yapılan kültür temelli çalışmalarda fonksiyonel 
kabızlıkta (FC) bağırsak mikrobiyotasında Clostridium (özellikle C. sporogenes, 
C. paraputrificum, C. fallax ve C. innocuum) ve Bifidobacterium sayısında artış 
gözlenmiştir (72).  Erişkin hastalarda yapılan kültüre dayalı çalışmada FC’de 
Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae (Escherichia coli) ve mantarların 
sayısının arttığını Lactobacillus, Bifidobacterium, Clostridium, ve Bacteroides 
türlerinin sayısının ise azaldığını gösterilmiştir (73). Bu çalışmalarda gözlenen 
zıt bulguların nedeninin yetişkin ve çocuklar arasındaki patofizyolojik 
farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

FC’li hastalarda bağırsak mikrobiyotasında oluşan patojen tür çeşitliliğinin 
nedeni gaitanın bağırsakta kalış süresinin uzun olması ve bakteri üremesi için 
zaman sağlamasıdır. FC’li hastalarda 16S rRNA dizileme çalışmasıyla yapılan 
çalışmada mikrobiyotada Lactobacillus, Bifidobacterium, Coprococcus , 
Ruminococcus , Blautia , Anaerotruncus ve Clostridium türlerinde artış, 
Prevotella türlerinde azalma gözlenmiştir (74-77). Lifli gıdaların sindirimi için 
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geniş bir enzim kodlayan Prevotella cinsi bakterinin azalması bu hastaların lifli 
diyet bakımından fakir beslendiğini gösterir (78-81). Beslenme alışkanlıklarının 
mikrobiyota içeriğinin düzenlenmesinde önemli rolü vardır. Özellikle lifli 
gıdalardan fakir beslenme mikrobiyota disbiyozu gelişmesine ve sonuç olarak 
kabızlığa katkıda bulunur. 

Yapılan çalışmalar sonucunda FC’de bağırsak mikrobiyotasındaki 
değişikliklerin oldukça dinamik olduğu görülmüştür. Sosoyokültürel ve 
demografik özellikler, özellikle de mikrobiyotanın yaşla birlikte değişmesi 
ve analiz teknikleri bu dinamik durumu ortaya çıkarmaktadır (77, 82) Ayrıca 
mikrobiyota değişikliklerinin FC’nin sonucu mu yoksa nedeni mi olduğu 
belirsizliği hala devam etmektedir. Neden ne olursa olsun yapılan çalışmalardan 
elde dilen sonuçlarda, normal kişilere göre mikrobiyotanın değiştiği gerçeği 
görülmektedir. 

Bağırsak mikrobiyotası, bakteriyel fermantasyonun son ürünleri, bağırsak 
immün sistemi tarafından salınan mediatörler, veya nöroendokrin faktörleri 
yoluyla direkt veya indirekt olarak bağırsak motor fonksiyonlarını düzenler 
(83-86). Mikrobiyotadaki mikroorganizmaların ürettiği 5-hidroksitriptamin 
(5-HT), safra asitleri, kısa zincirli yağ asitleri (KZYA), ve metan gibi mikrobiyal 
metabolitlerin aracılık ettiği çoklu mekanizmalar, bağırsak florasında 
mikroekolojik dengesizlik,ortaya çıkarır ve sonuçta barsak peristaltizmine ve 
geçirgenliğine etki ederek FC’nin patogenezine katkıda bulunurlar (77). 

Mikrobiyota bağırsak hareketini ve kolonik sekresyonu uyarıp, kolonik 
absorpsiyonu bastıran safra asitlerinin seviyelerini düzenler. Ayrıca safra 
asitlerinin kolonik geçiş üzerindeki etkilerini ortadan kaldıran, safra asitlerinin 
sülfatlanmasına da etki ederler (68). Safra asitleri, bağırsak peristaltik refleksine 
yol açan G protein-bağlı BA reseptörünü (TGR5) aktive ederek intrinsik primer 
afferent nöronlardan ve enterokromaffin hücrelerinden 5-HT ve kalsitonin geni 
ile ilişkili peptidin salınımını uyarırlar (87,88). Bağırsak mikrobiyotası, bu 
mekanizmalar aracılığıyla kolonik motiliteyi uyaran bir nörotransmitter olan 
5-HT seviyesini düzenler. Disbiyoziste 5-HT konsantrasonunun artması kabızlık 
ile ilişkilendirilmiştir. 5-HT enterokromaffin hücreleri tarafından üretilir ve 
enterik sinir sisteminde bol miktarda bulunur (66).

Mikrobiyota elemanlarının başlıca fermentasyon ürünlerinden olan asetat, 
propiyonat ve bütirat içeren KZYA’nın artması müsin salgısı üretimini baskılar ve 
elektrolitlerin emilimini uyarır (89). FC hastalarının dışkılarında yüksek oranda 
KZYA bulunur (90). KZYA’lar (özellikle bütirat) elektrolit absorpsiyonunu ve  
müsin sekresyonunu düzenleyerek bağırsaklarda etkili olurlar (77,91). Yapılan 
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pek çok çalışmada bağırsak mikrobiyotası disbiyozunun KZYA üretiminde 
değişikliklere neden olarak FC gelişmesine katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.

FC’li hastaların bağırsak mikrobiyotasında artan metanojenik bakterilerin 
etkisiyle bağırsak hareketlerini azalır ve kabızlık ortaya çıkar (92,93).  Özellikle 
Lactobacillus ve Bifidobacterium konsantrasyonu kabızlığı olan hastalarda daha 
düşük bulunmuştur. Bu düşüklük GİS hareketliliğinde de azalmalara yol açarak 
kabızlık meydana getirmektedir. Bu bakterilerin uygun oranda bulunması 
bağırsak peristaltizminin düzenlenmesini, gaita sıvı oranının artmasını ve 
KZYA’ların üretimin sağlayarak kabızlığı önleyici fonksiyon göstermektedir 
(72,94-96). Nitekim Lactobacillus ve Bifidobacrerium içeren prebiyotiklerin 
kabızlığı olan hastalara verilmesinin dışkı kıvamında yumuşamalara, dışkı 
miktarında ve sıklığında artmalara, bağırsak hareketlerinde artmalara neden 
olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (95, 97,98).

Yapılan çeşitli çalışmalarda insanın ruhsal durumunun negatif yönde 
değişmesinin özellikle GİS üzerine negatif etkilere neden olduğu görülmüştür. 
Duygusal ve bilişsel davranışları düzenlemede beyin bağırsaklar ile karşılıklı 
iletişim halindedir. Bağırsak mikrobiyotası bu iletişimde önemli rol oynar. 
Mikrobiyotada meydana gelen disbiyozis direkt olarak bu iletişimi etkiler ve 
sonuçta kabızlıkta dahil olmak üzere birtakım GİS fonksiyon bozuklukları 
ortaya çıkar. Beyin-bağırsak mikrobiyomu arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmalara bakıldığında çocuk veya yetişkin FC’li hastaların olumsuz olaylara 
maruziyetlerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Stresli yaşam olaylarının 
anksiyete ve depresyon gibi gibi psikolojik rahatsızlıklara neden olarak, 
mikrobiyotaya etki ettikleri ve bağırsak fonksiyon bozukluğunu tetikleyerek 
FC’ye katkıda bulundukları görülmüştür (99-102). 

İrritabl Bağırsak Sendromu: İrritabl bağırsak sendromu, diğer adıyla 
huzursuz bağırsak sendromu altta yapısal veya biyokimyasal organik bir 
rahatsızlığın olmadığı fonksiyonel bağırsak hastalığıdır. Rome IV kriterlerine 
göre son 3 ay içinde haftada en az bir defa oluşan karın ağrısına, dışkılama 
sıklığının ve dışkı şeklinin değişmesi, defekasyonla semptomların azalması 
gibi şikayetlerin en az ikisinin eşlik etmesi ile tanı konur (13). İBS’de bağırsak 
mikrobiyotasında değişiklikler görülür. Mikrobiyotada meydana gelen 
disbiyozis sonucunda ishal (IBS-D; diyare tipi) görüldüğü gibi kabızlıkta (IBS-
C; konstipasyon tipi) meydana gelebilmektedir. Bu hastalarda fekal Escherichia 
coli artarken, FC’de de görüldüğü gibi Bifidobacterium ve Lactobacillus 
sayısında azalma tespit edilmiştir. Bu hastalarda özellikle ince bağırsaklarda 
aşırı bakteri çoğalması sonucunda metan üreten bakterilerin artmasının bağırsak 
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peristaltik hareketlerini azaltarak kabızlığa yatkınlığı arttırdığı tespit edilmiştir. 
Bu bakteriler aynı zamanda besinlerin bağırsak transit hızında da yavaşlamaya 
neden olmaktadırlar (103,104). 

Bakteri kültür testi kullanılarak yapılan çalışmalarda IBS-C’li hastalarda 
gaita mikrobiyotasında Veillonella, Lactobacillus türlerinin baskın olduğu 
gözlenirken, başka bir çalışmada Firmicutes ve Clostridium türlerinin sağlıklı 
kişilere göre daha yüksek, Actinobacteria ve Bacteroidetes türlerinin ise daha 
düşük oranda olduğu gözlenmiştir (105-106). GİS mukozal bariyerlerindeki 
mikrobiyotaya yönelik yapılan çalışmalarda ise gaitadaki mikroorganizmalar 
ile karşılaştırıldığında mukozalarda Bacteroidetes, Enterobactericeae ve 
Bifidobacteria’nın arttığı görülmüştür. (107,108). Kolon mukozasına bağlı olan 
bakteriler ürettikleri metabolitleri aracılığıyla ya da direkt kendileri etki ederek 
barsak hareketlerini baskılayıp kabızlığa sebep olabilirler. 

İBS’de ince ve kalın bağırsaklarda mast hücre proliferasyonu artmış, 
proinflamatuvar sitokinlerin ise dolaşımda arttığı tespit edilmiştir. İmmün 
sistemde meydana gelen bu değişiklikler beyin-bağırsak aksının çalışmasında 
dengenin bozulmasına ve sonuç olarak disbiyozise neden olur. Ayrıca bu 
hastalarda potansiyel patojenleri tanıma ve mikrobiyal toleranstan sorumlu 
Toll-like reseptörlerin (TLRs) disregülasyonu görülmüştür. Mikrobiyotanın 
oluşturduğu düşük düzeyli inflamatuvar yanıt sonucunda IBS gibi fonksiyonel 
bağırsak hastalıkları gelişebilmektedir. (109).  

4. Kabızlıkta Mikrobiyotaya Yönelik Tedaviler

Kabızlığın tedavisinde bağırsak mikrobiyotasındaki disbiyozu düzeltmeye 
yönelik tedaviler son zamanlarda giderek önemini arttırmaktadır. Bu amaçla; 
prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotik bileşikler, geleneksel tedaviler ve fekal 
mikrobiyota transferi (FMT) gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bütün bu 
yöntemlerde hedeflenen ortak amaç bağırsak mikrobiyotasındaki yaralı/zararlı 
bakteri oranını dengede tutmaktır. 

İnülin ve oligosakkarit gibi sindirilemeyen karbonhidratlar olan 
prebiyotikler, insanlarda yaygın olarak bulunan Bifidobacteria ve Lactobacillus 
gibi probiyotiklerin miktarını artıran karbonhidratlardır. Besin olarak tükettiğimiz 
hindiba, yerelması, muz, soğan, kuşkonmaz, buğday, kuru baklagiller gibi 
sebze, meyve ve tahıllardan elde edilirler ya da laktoz, fruktooligosakkaritler 
gibi yapay ürünler şeklinde de olabilirler. Bağırsaklarda mukus üretimini 
arttırarak kabızlığın düzelmesine etkili olurlar (13). Prebiyotikler bağırsak 
mikrobiyotasında önemli değişikliklere ve yüksek KZYA üretimine neden olarak 
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FC’li hastalarda bağırsaktaki inflamatuvar yanıtı düzenlemek için terapötik 
amaçla kullanılırlar (77). 

Probiyotikler, patojenik bakterilerin kolonizasyonunu önleyerek immün 
cevabı düzenleyerek, bağırsak bariyer fonksiyonunu iyileştirerek ve stres ve 
kaygı gibi psikolojik semptomları azaltarak FC tedavisinde önemli etkileri 
olan patojenitesi olmayan ya da çok düşük olan canlı mikroekolojik ürünlerdir. 
Yeterli miktarlarda alındığında konağa fayda sağlarlar. Bağırsakta immün 
modülatör etkilidirler. Bakteriyel toksin üretimini inhibe ederler, patojen 
mikroorganizmalarla besinler için yarışırlar ve antimikrobiyal madde üreterek 
onları inhibe ederler. (13). Çocuklarda ve yetişkinlerde probiyotik olarak 
Lactobacillus ve Bifidobacteria yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (95).  
Kabızlıkta da değişmiş olan bağırsak mikrobiyotasını yeniden düzenleyerek 
etkili olurlar. Özellikle Bifidobacterium’dan zengin probiyotikler gaita sıklığını 
ve kıvamını arttırırlar. KZYA üretimini arttırarak lümen pH’sını düşürürler 
böylece hem ince bağırsak hem de kalın bağırsaktan geçiş süresini kısaltırlar 
(74, 110). FC’li hastalarda probiyotikler metan üreterek peristaltik hareketlerde 
azalmaya neden olan metanojenlerin çoğalmasını inhibe ederek bağırsak geçişini 
hızlandırabilirler (92,114). Etkileri içerdikleri mikroorganizma türü, uygulama 
süresi ve bağırsağın immün sistemi ile yakından ilişkilidir. 

 Probiyotikler ve prebiyotiklerin kombinasyonu olan sinbiyotikler sinerjistik 
etkili ürünlerdir (115).  Probiyotiklerin içerdiği canlı mikroorganizmaların mide 
pH’sında etkilenmelerini önlerler ve canlı kalmalarını sağlayarak etkili olurlar.

Geleneksel tedavilerden kenevir tohumu, dut meyvesi gibi gıdalar 
mikrobiyal metabolitlerde değişikliklere yol açarak, kolonik hareketliliği ve 
salgıyı geliştirirler. Dut meyvesi tedavisi, Lactobacillus, Bifidobacterium ve 
Eubacterium sayısının artması ve Helicobacter, Alloprevotella ve Prevotellaceae 
sayısının azalması ile bağırsak mikrobiyotasında değişikliklere neden oldu (77).   

FMT, sağlıklı dönörlerden elde edilen dışkı örneklerinin endoskopik 
olarak transfer edilmesini kapsayan tedavidir. Ayrıca son yıllarda sağlıklı 
mikrobiyom bileşiminin kapsül içinde hastaya verilmesi için çeşitli çalışmalar 
da yapılmaktadır (116). Yapılan FMT tedavisi ile olumlu sonuçlar elde edilmiştir 
ancak bu tedavinin net etkileri için ileriye dönük daha uzun süreli çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 

5. Sonuç

Mikrobiyota özellikle de bağırsak mikrobiyotası başta GİS hastalıkları olmak 
üzere pek çok hastalığın patogenezinde önemli rol oynamaktadır. Bu alanda 
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yapılan çalışmalarda, ruhsal ve bedensel sağlığımızın bizimle birlikte yaşayan 
milyarlarca mikroorganizmayla doğrudan bağlantılı olduğu görülmüştür. 
Sağlıklı mikrobiyota üzerinde yaşadığı canlıya da sağlık ve denge getirir. 
Vücudumuzdaki en önemli sistemlerden olan GİS ve özellikle de bağırsaklar 
bir anlamda mikrobiyotamızın da merkez üssü gibidir. Buradaki mikrobiyotada 
yaşanacak dengesizlik bağırsakların sağlıklı çalışmasını engeller dolayısı ile 
diğer bütün vücut sistemlerimizi de etkiler. 

 Mikrobiyotanın etki mekanizmalarını tam olarak ortaya çıkarmak belki 
de pek çok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde yeni bir çığır açacaktır. Bu 
amaca yönelik olarak yapılan çalışmalar giderek daha önemli ve popüler hale 
gelmektedir. Hastalıkların patofizyolojik ve biyokimyasal mekanizmaları daha 
iyi anlaşıldıkça mikrobiyotanın bu hastalıklar üzerine olan etkileri de ortaya 
çıkmaktadır. 

İnsanoğlu mikrobiyotayı tanıdıkça ve önemini kavradıkça bu 
mikroorganizmalarla dengeli bir şekilde birlikte yaşamanın sağlığa ve yaşam 
kalitesine katkılarını daha iyi anlayacaktır. Aramızdaki dengeyi korumak 
için kendimiz kadar mikrobiyotamızında sağlığını korumalıyız. Sonuç olarak 
mikrobiyotanın mutluluğu bizim mutluluğumuz, bizim mutluluğumuz da 
mikrobiyotanın mutluluğu demektir. 
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Fonksiyonel kabızlık, çocukluk çağında yaygın görülen bir durumdur 
ve dünya çapında görülme oranı yaklaşık %29,6’dır. Çoğu çocukta 
etiyolojik bir faktör bulunmaz ve üçte biri ergenlik sonrasında da problem 

yaşamaya devam eder. Fonksiyonel kabızlığı olan çocukların %84’e kadarında 
fekal inkontinans görülürken, çocukların üçte birinden fazlasında kabızlık 
nedeniyle birincil veya ikincil davranış problemleri görülmektedir. Fonksiyonel 
kabızlığın altında yatan patofizyoloji multifaktöriyeldir ve iyi anlaşılmamıştır. 
Fonksiyonel kabızlığa yatkınlık yaratabilecek faktörler arasında ağrı, ateş, 
dehidratasyon, diyet ve sıvı alımı, psikolojik sorunlar, tuvalet eğitimi, ilaçlar ve 
ailede kabızlık öyküsü bulunur (1-3).

Kabızlık, aşırı ıkınma ve/veya ağrının eşlik ettiği sert dışkıların anormal 
şekilde gecikmeli veya geçişinin seyrek olmasıyla ortaya çıkar. Fonksiyonel 
kabızlık, organik bir etiyoloji olmaksızın aşırı ıkınma ve/veya ağrının eşlik ettiği 
sert dışkıların anormal şekilde gecikmiş veya seyrek geçişidir (4). Kabızlık 
çocuklarda yaygın bir sorun olmasına rağmen, vakaların %5’inden daha azında 
altta yatan bir neden tespit edilir (5).

1.  Etiyoloji

Kabızlığın nedenleri aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırılabilir (5):

1. Fonksiyonel (Organik Olmayan): Dışkı tutma davranışlarının neden olduğu 
kabızlığı ve tüm organik nedenlerin ekarte edildiği durumları içerir.
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2. Anatomik nedenler arasında anal stenoz veya anal atrezi, anterior deplase 
anüs, imperfore anüs, intestinal striktür, anal striktür sayılabilir.

3. Anormal kas sistemi ile ilgili nedenler arasında Prune Belly sendromu, 
gastroşizis, Down sendromu, muskuler distrofi bulunur.

4. İntestinal sinir abnormalitesi ile ilişkili nedenler arasında Hirschsprung 
hastalığı, psödoobstrüksiyon, intestinal nöronal displazi, spinal kord 
defektleri, gergin kord, spina bifida yer alır.

5. Antikolinerjikler, narkotikler, antidepresanlar gibi ilaçlar, kurşun, D 
vitamini intoksikasyonu.

6. Hipokalemi, hiperkalsemi, hipotiroidizm, diabetes mellitus (DM) veya 
diabetes insipidus gibi metabolik ve endokrin nedenler.

7. Diğer nedenler arasında çölyak hastalığı, kistik fibroz, inek sütü protein 
alerjisi, inflamatuar bağırsak hastalığı ve skleroderma sayılabilir.

2.  Epidemiyoloji

Kabızlık, yenidoğandan ileri yaşlara kadar her yaş grubunda ortaya çıkabilir. 
Genel olarak, kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Ayrıca, beyaz olmayan 
popülasyonun beyaz popülasyondan %30 daha yüksek prevalansa sahip olduğu 
bildirilmiştir (6-8).

Normal bağırsak düzeni çocuğun yaşına göre değişir. Yaşamın ilk 
haftasında bir bebek günde ortalama dört kez dışkı yapar. 2 yaşında, ortalama 
sıklık günde iki dışkıya yakındır. 4 yaş civarında, bağırsak hareketlerinin sıklığı 
yetişkinlerdekine benzer (günde 3 defadan haftada 3 defaya kadar) (9,10).

3.  Patofizyoloji

Yenidoğan döneminin dışında, çocukluk çağındaki kabızlık genellikle 
fonksiyoneldir (yani organik bir duruma dair hiçbir kanıt yoktur) (11,12). 
Fonksiyonel kabızlığın en yaygın sebebi, çocuğun isteyerek dışkıyı tutmasına 
neden olan ağrılı bağırsak hareketleridir. Çocuk başka bir ağrılı bağırsak 
hareketinden kaçınmak için, vücudunu kasarak, bir köşede saklanarak, ileri 
geri sallanarak veya her dışkılama dürtüsünde kıpırdanarak anal sfinkter veya 
gluteal kasları kasacaktır. Genellikle ebeveynler bu dışkıyı tutma davranışını 
dışkılamada zorluk ile karıştırırlar. Dışkıyı tutmak, sıvının yeniden emilmesiyle 
kolonda uzun süreli dışkı stazına yol açarak dışkının daha sert, daha büyük ve 
geçişinin daha ağrılı olmasına neden olabilir. Zamanla, rektum fekal kitleyi 
tutmak için gerildiğinde, rektal duyu azalır ve fekal inkontinans gelişebilir. Bu 
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döngü genellikle tuvalet eğitimi, rutin veya diyetteki değişiklikler, stresli olaylar, 
hastalık veya erişilebilir tuvaletlerin olmaması ile çakışır veya dışkılamayı 
erteleyen bir çocukta ortaya çıkar (9).

4.  Anamnez ve Fizik Muayene

Fonksiyonel kabızlığı tanımlayan Roma IV kriterleri; bebekler ve 4 yaşına kadar 
olan çocuklar için en az bir ay boyunca aşağıdakilerden 2 veya daha fazlasının 
mevcut olmasıdır. Dört yaşından büyük çocuklar için semptomlar en az 2 ay 
sürmelidir (5):

- Haftada iki veya daha az bağırsak hareketi,
- Çocuk tam barsak kontrolünü kazandıktan sonra haftada en az bir kez 

fekal inkontinans olması,
- Sert ve ağrılı dışkılaması olan çocuğun yoğun dışkı tutma veya tutma 

davranışı öyküsü,
- Rektal muayenede büyük fekal kitle,
- Rektumda çıkış tıkanıklığına neden olan büyük dışkı çapı.

Dikkatli öykü ve fizik muayene genellikle tanı koymak için yeterlidir. 
Doğumdan sonraki ilk dışkılama zamanı, şikayetlerin ne zaman başladığı, 
bağırsak hareketlerinin insidansı, dışkının kıvamı ve boyutu, dışkılamanın ağrılı 
olup olmadığı, dışkıda veya tuvalet kağıdında kan olup olmadığı, dışkılamanın 
karın ağrısı ile ilişkili olup olmadığı sorulmalıdır. Opiatlar, sukralfat, antasitler 
gibi ilaçlar kabızlık ile ilişkilendirilebilir. Psikososyal öykü, aile yapısı, evde 
yaşayan üye sayısı ve bunlarla çocuğun ilişkisini, akranlarıyla etkileşimini ve 
istismar olasılığını değerlendirmek için önemlidir (5). 

Kabızlık vakalarının çoğu fonksiyonel kabızlık olsa da, komplikasyonları 
ve hasta ile aile üyeleri için yaşam kalitesinin düşmesini önlemek amacıyla 
hızla harekete geçilmesi gereken küçük bir organik vaka azınlığı vardır. Klinik 
belirtiler arasında gecikmiş mekonyum pasajı (doğumdan sonra ilk 48 saat içinde 
gerçekleşmemesi), gelişme geriliği, abdominal distansiyon, boş rektum ve sıkı 
anal sfinkter varsa, Hirschsprung hastalığı düşünülmelidir (9,10). Anorektum 
veya omurganın konjenital malformasyonu, süt proteini alerjisi, kistik fibroz ve 
hiperkalsemiye neden olan metabolik veya endokrin sebepler de göz önünde 
bulundurmalıdır (9).

Kabızlığın organik bir nedeni olduğunu işaret eden fizik muayene bulguları 
arasında kıl ile kaplı pilonidal gamze, anormal nörolojik muayene ve alt omurga 
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bölgesinde anormal pigmentasyon bulunur (9). Bu bulgularla, gergin kord gibi 
omurilik anormallikleri için değerlendirme düşünülmelidir. Ayrıca, şu klinik 
belirtiler mevcut olduğunda dikkatli olunmalıdır: dışkıda gizli kan, perianal skin 
tag, fistüller, anüsün öne doğru yer değiştirmesi (yani vajina veya skrotumdan 
anüse santimetre cinsinden mesafenin vajina veya skrotumdan koksikse olan 
mesafeye bölünmesiyle elde edilen anogenital indeks [kadınlarda normal 
anogenital indeks 0,39 cm + 0,9 cm ve erkeklerde 0,56 cm + 0,2 cm’dir]). 
Kusma, ateş, mesane disfonksiyonu veya alt ekstremite kas gücünde azalma 
varsa da dikkatli olunmalıdır (13,14). Bu belirti ve semptomların farkında 
olmak, kabızlığın organik nedenlerinin tanımlamasını sağlar.

5.  Değerlendirme

Pediatrik fonksiyonel kabızlık tanısında herhangi bir spesifik görüntüleme veya 
laboratuvar testinin rutin kullanımı önerilmez. Bununla birlikte, semptomlar 
geleneksel tıbbi yaklaşımla düzelmediğinde, daha ileri tanısal değerlendirme 
olası nedenleri netleştirebilir. Bu tür tanı testleri arasında anorektal manometri, 
kolonik manometri, kolonik transit çalışmaları, abdominal radyografi ve ultrason 
gibi görüntüleme yer alır (15,16). Anorektal manometri, kabızlığın veya fekal 
inkontinansın potansiyel nedenlerini belirlemek için motor ve duyusal anorektal 
işlevi değerlendirir. Hirschsprung hastalığı teşhisine bu test yardımcı olur, ancak 
altın standart tanı yöntemi rektal aspirasyon biyopsisidir (5). Kolonik manometri, 
segmental basınçları ölçmek için kolon boyunca bir kateterin kolonoskopik olarak 
yerleştirilmesinden oluşur. Bu tanı yöntemi, kabızlığın nörojenik ve miyojenik 
nedenlerini belirlemeye yardımcı olur. İdiyopatik konstipasyonun tanısı için 
spesifik bir motilite paterni yoktur. Kolonik transit çalışmaları, bağırsak transit 
hızını değerlendirmek için radyoopak belirteçler kullanır. Bu, anatomik fekal 
retansiyon ve yavaş geçiş bölgelerinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Genel 
olarak, düz abdomen radyografisi öyküye ve fizik muayeneye katkıda bulunmaz. 
Hastalar obez olduğunda, dijital rektal muayeneyi reddettiğinde veya rektal 
muayene kontrendike olduğunda bağırsakta dışkı birikimini değerlendirmeye 
yardımcı olabilir. Bir karın radyografisi kabızlığı teşhis etmek için ne sensitif ne 
de spesifiktir (5). 

Kabızlık teşhisini doğrulamak için kan tetkikleri gerekli değildir. 
Ancak tedaviye dirençli veya diğer klinik semptomlarla ilişkili kabızlığı olan 
çocuklarda hipotiroidi, çölyak hastalığı ve elektrolit bozukluklarını dışlamak 
için kan tetkiklerine ihtiyaç duyulur (17).
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6. Tedavi/Yönetim

6.1.  Eğitim

Eğitim, tedavide ilk adımdır. Fekal inkontinansın istemli karşı koymadan 
değil, istem dışı dışkı taşmasından kaynaklandığını açıklamak önemlidir. Bir 
ödül sistemi ile birlikte yemeklerden sonra düzenli tuvalet (5 ile 10 dakika 
arasında) ile davranış değişikliği genellikle yardımcı olur. Ebeveynler, tedavi 
boyunca olumlu ve destekleyici bir tutum sürdürmeye ve ara sıra nükslerle 
kademeli bir iyileşme beklemeye teşvik edilmelidir. Davranış değişikliği ve 
eğitim önemli olsa da, yoğun davranış terapisi, hastanın altta yatan davranış 
problemlerine sahip olduğu nadir durumlar dışında, tedavi başarısına katkıda 
bulunmaz (18).

6.2. Diyet Değişikliği

Kabızlığı olan çocuklarda genellikle diyet değişiklikleri önerilir (19). Artan sıvı 
alımı ve emilebilir ve emilemeyen karbonhidratlar (örneğin kuru erik, armut ve 
elma suyundaki sorbitol), özellikle bebeklerde dışkıyı yumuşatmaya yardımcı 
olabilir. Araştırmalar, kabızlığı olan çocukların diğer çocuklara göre daha düşük 
lif alımına sahip olduğunu göstermiştir (20).

6.3. Rektum ve/veya Kolondaki Sert Dışkının Temizlenmesi (Disimpaksiyon)

Karın muayenesinde palpe edilebilen bir fekal kitle olduğunda veya dijital rektal 
muayenede dilate rektumda sert dışkı hissedildiğinde, disimpaksiyon yapılabilir. 
Disimpaksiyon oral terapi, rektal terapi veya her ikisinin kombinasyonu ile 
yapılabilir. Çocuklar oral yolu daha iyi tolere eder çünkü invaziv değildir ve 
çocuklara kontrol hissi verir. Öte yandan, rektal disimpaksiyonun daha hızlı 
olduğu gösterilmiştir, ancak invazivdir (10). Seçim yöntemi hekim, ebeveyn 
ve çocuk arasında bir tartışma ile belirlenmelidir. Oral fekal disimpaksiyon 
için birinci basamak tedavi, yeterli dozlarda polietilen glikol (PEG) 3350 
solüsyonudur. Alternatif olarak, magnezyum sitrat oral olarak verilir ve yanıt 
yetersizse 4-6 saat sonra tekrarlanması etkili olur. Nazogastrik sonda ile verilen 
PEG 3350 üçüncü bir seçenek olarak düşünülebilir (4). Rektal disimpaksiyon 
gerekli görüldüğünde, fosfat lavmanı iyi bir seçimdir, ancak fosfat lavmanları 2 
yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir (21-23). Gliserin fitiller de özellikle 
bebeklerde etkili ve güvenli bir seçimdir (23).
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6.4. İdame Tedavi

Fekal disimpaksiyon sağlandığında, bundan sonraki amaç, idame tedavisinin 
kullanılmasıyla nükslerin önlenmesine odaklanmalıdır. İdame tedavisi, gerekli 
süre için yeterli dozlarda laksatiflerden, lifli diyet takviyesinden ve davranışsal 
değişikliklerden oluşur (10). PEG 3350, tercih edilen alternatif laktuloz ile 
idame tedavi için kullanılması önerilen laksatiftir (4,24). Uzmanlar, laksatif 
tedavisinin en az 2 ay sürmesi ve laksatif tedavilerini bırakmadan önce en az 1 
ay boyunca düzenli bağırsak hareketlerinin gerçekleşmesi gerektiği konusunda 
hemfikirdir (4). Bazı durumlarda, laksatiflerin aylarca veya yıllarca kullanılması 
gerekebilir. Ebeveynlere talimat verirken, onlara laksatiflerin tedavi yanıtına göre 
titre edilebileceği söylenmelidir (9,25). Laksatif kullanımı ile birlikte, davranış 
değişikliği uygulanmalıdır. Bu yaklaşımın laksatiflerle birlikte kullanıldığında 
daha etkili olduğu gösterilmiştir (26).

Kurtarma tedavisi, herhangi bir nedenle (kaçırılan doz, ilaç bitmesi) veya 
ozmotik laksatifler etkisiz olduğunda düşünülmelidir. Senna, bisakodil gibi 
uyarıcı laksatifler, bu durumlarda aralıklı olarak veya kısa sürelerle kullanılmalıdır 
(9,10). Bir çocuk uzun süreli uyarıcı laksatiflere ihtiyaç duyduğunda daha 
ayrıntılı değerlendirmenin gerekli olduğunu unutulmamalıdır (9).

Tablo 1. Disimpaksiyonda Kullanılabilecek Tedaviler (27)

Veriliş Yolu Tedavi Doz

Oral

PEG 3350 > 3 yaş, 3 gün boyunca günde
1–1,5 g/kg, bir haftaya kadar devam
edilebilir

Magnezyum (Mg) 
Sitrat

4 mL/kg/gün, genellikle arka arkaya 2 
akşam verilir

Laktuloz 1 mL/kg, günde iki kez, 12 haftaya kadar

Rektal

Serum fizyolojik 
lavman

10 mL/kg, genellikle ardışık 
2-3 akşam verilir

Sodyum fosfat lavman ≥ 12 y: 2–3 ardışık akşam, 135 ml lavman
5–11 y: 2–3 ardışık akşam, 67,5 ml
2–4 y: 2–3 ardışık akşam, 33,75 ml

Mineral yağ lavman ≥ 12 y: 2–3 ardışık akşam, 135 ml
2–11 y: 2–3 ardışık akşam, 67,5 ml

Bisakodil 
suppozutuvar 

2-3 ardışık akşam, günde 1-2 fitil, 1-2
hafta tekrarlanabilir
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Tablo 2. Kabızlıkta İdame Tedavi (27)

Tedavi Tipi Tedavi Doz

Osmotik laksatifler

PEG 3350 Günde 0,5–1,5 g/kg (düşük doz ile başla ve 
maksimum doz 17 g/gün ile titre et)

Laktuloz Günde 1-3 mL/kg, 2 bölünmüş dozda

Mg hidroksit

< 2 y: günde 0,5 mL/kg
2-5 y: 5-15 mL/gün (yatmadan önce veya
bölünmüş şekilde)
6–11 y: 15–30 mL/gün (yatmadan önce veya 
bölünmüş şekilde)
≥ 12 y: 30–60 mL/gün (yatmadan önce veya 
bölünmüş şekilde)

Stimulan laksatif

Senna

1-2 y: 1 veya 2 bölünmüş doz, 2,2-4,4 mg/gün
> 2-6 y: 1 veya 2 bölünmüş doz, 4,4-6,6 mg/
gün
>6–12 y: 8,8–13,2 mg/gün 1 veya 2
bölünmüş doz
> 12 y: 17,6–26,4 mg/gün 1 veya 2 bölünmüş
doz

Bisakodil 3-12 y: 5-10 mg/gün

> 12 y: 5-15 mg/gün
Gaita yumuşatıcılar Mineral yağ Günde 1-3 mL/kg, 2 bölünmüş doz

7. Ayırıcı Tanı

Fonksiyonel kabızlık tanısını koymadan önce, olası etiyolojiler dışlanmalıdır: 
anorektal malformasyonlar, pelvik/rektal kitleler, rektal prolapsus, rektosel, 
disfonksiyonel işeme, pelvik taban dissinerjisi, internal anal sfinkter 
hipertonisitesi veya akalazya. Viseral miyopatiler veya nöropatiler ile birlikte 
Hirschsprung hastalığı da dahil olmak üzere kolorektal durumlar ekarte 
edilmelidir. Sistemik durumlar, psikososyal sorunlar, ilaçlar veya toksinler 
dışlanmalıdır. Araştırılacak diğer durumlar arasında omurilik anomalileri, kistik 
fibrozis, bağ dokusu hastalıkları, hipotiroidizm, diyabetes mellitus, hiperkalsemi, 
hipokalemi, çölyak hastalığı, inek sütü proteini alerjisi bulunur (5).

7.1.  İnfantil Diskezi

Diskezili bebekler muayenede tamamen iyi görünürler. Ebeveynler, muhtemelen 
dışkılama çabasıyla bebeğin yüzünün geçici olarak koyu kırmızıya dönmesiyle, 
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ağlamayla birlikte izole sıkıntılı ıkınma ataklarından bahsedebilirler. Semptomlar 
10 dakika sürebilir, ancak genellikle 20 dakikada kendi kendine düzelir. Sonuç 
olarak bazen yumuşak dışkılama olur ancak diğer zamanlarda bu atak esnasında 
dışkılama olmaz. Dışkı çıkmaması, ebeveynlerin bebeğin kabızlık yaşadığına 
inanmalarına neden olur. Bu ataklardan sonra bebekler tamamen daha iyidir. Bu 
semptomların başlangıcı genellikle yaşamın ilk birkaç ayında olur ve genellikle 
bir aydan fazla sürmez. İnfantil diskezi tanısı 9 aylık veya daha küçük bebeklerle 
sınırlıdır.

İnfantil diskezisi olan bebekler genellikle iyi beslenir ve organik neden 
düşündürecek belirtileri yoktur. Kanlı veya kansız ishal bir alarm sinyalidir. 
Ebeveynler genellikle bebeklerini rahatlatmak için rektal stimülasyon veya 
gliserin fitili uygularlar. Bu müdahalelerden vazgeçilmelidir. Dışkıyı başarılı 
bir şekilde çıkarmak için pelvik taban hareketi, abdominal kas kasılmaları 
ve anal sfinkterlerin gevşemesi koordine edilmelidir. İnfantil diskezinin asıl 
nedeni, yenidoğanın dışkıyı çıkarmak için gerekli olan istemli ve istemsiz vücut 
hareketlerini koordine edememesidir (28).

8.  Prognoz

Çoğu pediatrik hasta tıbbi tedavi ile yönetilir ve çoğu iyileşir. Bununla 
birlikte, hastaların en az %30’u yetişkinliğe kadar semptomatik olmaya devam 
etmektedir. Daha kötü prognozla ilişkili faktörler kadın cinsiyet, ileri başlangıç 
yaşı, semptom başlangıcı ile tedaviye başlama zamanı arasındaki sürenin daha 
uzun olması ve daha uzun kolonik transit süresidir. Yetişkinlerde kabızlık kötü 
bir prognoza sahiptir; yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Çoğu durumda 
tedaviler işe yaramaz ve işe yarasalar bile faydaları kısa sürer (5).

9.  Komplikasyonlar

Kabızlık nedeniyle görülebilecek komplikasyonlar (5):

·	 Karında rahatsızlık hissi 
·	 Kramplar 
·	 Kötü yaşam kalitesi
·	 Hemoroid
·	 Anal fissürler
·	 Pelvik tabanda hasar
·	 Fekal inkontinans 
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·	 İdrar retansiyonu 
·	 Rektal prolapsus
·	 Anal fistül

10.  Pediatrik Gastroenteroloğa Ne Zaman Yönlendirelim?

Tedavi başarısız olduğunda veya organik bir neden düşünüldüğünde bir pediatrik 
gastroenterolog ile konsültasyon gereklidir (9). “Tedavi başarısızlığı”, yeterli 
doz ve düzenli kullanımdan sonra ve gerekli tedavi süresinden sonra kabızlığın 
tekrarlaması olarak tanımlanır.

Sonuç olarak; pediatrik kabızlık yaygın bir şikayettir. Çok az çocukta 
organik bir neden vardır. Pek çok faktör çocukları kabızlık riski altına sokabilir, 
bu nedenle tam bir değerlendirme ve tedavi için kapsamlı bir öykü ve fizik 
muayene şarttır. Tedavi yönetimi, ilaçları, diyet ve davranış değişikliklerini 
içerebilir ve hasta, aile eğitimi esastır. Tedavi başarısız olduğunda, organik 
bir nedene ilişkin endişeler varsa bir pediatrik gastroenteroloğa konsültasyon 
endikedir.
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1. Giriş

Konstipasyon (kabızlık) özellikle çocukluk döneminde sık rastlanan 
ve can sıkıcı bir problem olup pediatri polikliniklerine yapılan tüm 
başvuruların %3’ünden, pediatrik gastroenteroloji başvurularının 

ise %25’inden sorumludur. Çocuklarda kabızlığın tahmini prevalansı, dünya 
çapında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, %0,7 ile %29,6 arasında 
değişkenlik göstermektedir (1).

2. Bağırsak Mikrobiyotası

Yetişkin bir insan, 1000’den fazla farklı tür ve dışkı numunesi başına yaklaşık 
160 tür içeren trilyonlarca bağırsak bakterisi barındırır. Kommensal bakteriler, 
insan derisinde ve kolonda, ağız boşluğunda, genital sistem ve solunum 
sisteminde bulunurken, çoğunluğu bağırsaklarda yaşar (2).

İnsan bağırsağı; homeostatik koşullarda konakçı ile karşılıklı bir ilişki içinde 
var olan, sindirim, besinlerin fermentasyonu, gıdaların kısa zincirli yağ asitlerine 
dönüştürülerek depolandığı, vücudun enerji dengesinden sorumlu benzersiz bir 
mikrobiyal ekosisteme sahiptir. Ayrıca poliaminlerin, B ve K vitaminlerinin 
üretimi ile mineral yönetiminden sorumludur. Dopamin, asetilkolin, serotonin 
gibi nörotransmiter ve nöromodülatörleri salarak beyin bağırsak aksının işlevini 
etkiler. Bu muazzam dengedeki bozulma konakçı fizyolojisini değiştirerek 
kabızlık da dahil olmak üzere fonksiyonel gastrointestinal bozukluklara yol 
açabilir. Kolonik mikroflora, özellikle laktobasillerin laktik asit, asetik asit ve 
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diğer asitleri üretme, bağırsak hareketlerini uyarma ve ayrıca dışkı bolus nemini 
artırma gibi çeşitli mekanizmalar yoluyla konstipasyonun önlenmesine katkı 
sağlar (3-5).

Maternal mikrobiyota ilk mikrobiyal aşıyı oluşturur ve doğumdan itibaren 
mikrobiyal çeşitlilik artar, yaşamın ilk 3-5 yılının sonunda büyük oranda 
yetişkin benzeri bir bileşime doğru değişir ve yaşam boyu nispeten stabildir. 
Bebeklik döneminde uygun bir bağırsak mikrobiyotasına sahip olmak son 
derece önemlidir. Yeni doğan bebeklerin bağırsak mikrobiyotası; annenin vajina 
ve bağırsak mikrobiyotası, doğum şekli, diyet, antibiyotik ve diğer ilaçların 
kullanımı, erken doğum, bölgesel farklılıklar gibi faktörlerden etkilenmektedir 
(2,6,7).

Vajinal doğum ile dünyaya gelen bebekler bağırsak mikrobiyotalarını 
anne doğum kanalı ve bağırsağından edinirken, sezaryen ile doğanlar anne 
derisinden, ağzından ve hastane ortamında bulunan bakterilerden alır bu da 
sezaryen ile gerçekleşen doğumlarda bebeklerde disbiyozise neden olur. Anne 
sütü sindirilmeden kolona ulaşarak faydalı bağırsak mikroplarına katkı sunan ve 
prebiyotik olarak bilinen 200 çeşitten fazla oligosakkarit içerir. Vajinal doğum 
ile doğan bebeklerde Bifidiobacteriales, Bacteroidales ve Lactobacillus daha 
yoğun bulunurken, sezaryen ile gerçekleştirilen doğumlarda ise deri florasında 
bulunan Stahpylococcus, Corynebacterium ve Propionibacterium yoğun olarak 
bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar doğum şeklinden kaynaklı disbiyozisin anne 
sütü tüketimi ile zamanla düzeleceği yönündedir (2,6,7).

Bacteroides, Clostridium ve Bifidobacterium gibi anaeroblar yenidoğanların 
bağırsak mikrobiyotasının ilk kolonizatörleridir. İlk zamanlar çeşitlilik 
düşüktür, Proteobacteria ve Acinetobacteria baskındır. Zamanla Firmicutes ve 
Bacteroidetes baskınlığı artma eğilimi gösterir. Yaşamın ilk 3-5 yılının sonunda 
mikrobiyota bileşim ve çeşitlilik açısından yetişkininkine benzediğinden, ilk 
yıllar çocuk büyüme ve gelişimini iyileştirmeye yönelik diyet müdahaleleri için 
kritiktir (7).

Bebek ve çocukluk döneminde antibiyotik kullanımının genel mikrobiyal 
çeşitliliği azaltarak disbiyozise neden olduğu ve bu durumun yetişkinlere 
göre daha uzun sürebileceği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Erken doğan 
bebeklerde (22-36 hafta) gelişmemiş bağırsak bariyer fonksiyonu ve düşük 
bağışıklığa sahip olma sepsis ve nekrotizan enterokolit riskini artırır (2,8).

Alerjik hastalıklar, diyabet, obezite, hipertansiyon, kardiyovasküler 
hastalıklar, çölyak, romatoid artrit, kolorektal kanser gibi birçok hastalık 
gastrointestinal sistemin fonksiyonel bozuklukları ile ilişkilidir. Bağırsakların 
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işlevi; sinir sitemi, bağışıklık sistemi, safra asidi metabolizması ve sindirim 
sistemi mikrobiyotası da olmak üzere bir dizi faktör tarafından korunur (5,9).

3. Çocuklarda Kabızlık

Çocuklarda kabızlığın tahmini prevalansı %0,7 ile %29,6 arasında değişmektedir. 
Prevalans oranlarındaki bu farklılık beslenme, kültürel, genetik, çevresel, 
sosyoekonomik koşullar, farklı sağlık sistemleri ve kabızlığı sınıflandırmak 
için farklı yöntemlerin kullanılması gibi faktörlerden kaynaklanabilmektedir 
(10). Kabızlığın çeşitli etiyolojileri olmasına rağmen çocukların %90-95’den 
fazlasında altta yatan patolojik bir neden belirlenemez ve fonksiyonel kabızlık 
olarak tanımlanır (3).

Çocuk ve yetişkinlerde fonksiyonel kabızlık kriterleri olan ilk olarak 1989 
yılında geliştirilen semptom temelli, altın standart olan Roma kriterleri son 
olarak 2016’da (Roma IV kriterleri) revize edilmiştir. Altta yatan tanımlanabilir 
bir patolojik neden olmadığında (yapısal, metabolik ya da endokrin) fonksiyonel 
kabızlık teşhisi bu kriterler doğrultusunda konabilmektedir. Çoğunlukla 
dışkılama sıklığında azalma, fekal inkontinans, ağrılı/zor gaita yapma öyküsü, 
fizik incelemede rektumda büyük fekal kitle varlığı veya tuvalet deliğini 
tıkayacak düzeyde kalın gaita yapma gibi temel semptomlara dayanır (11).

Bağırsaklar esasen Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria ve 
Actinobacteria, ayrıca mantar, virüs ve arkeler ile kolonizedir. Bağırsakta 
bulunan toplam bakteri kütlesi 1,5-2 kg arasında değişmektedir. İnce bağırsağın 
ilk bölümü düşük pH ve yüksek geçiş hızına sahip olup tipik olarak aside dirençli 
Lactobacilli hakimdir. İnce bağırsağın distalinde bakteri çeşitliliği artar. En çok 
ve en aktif mikroorganizma kompleksi kalın bağırsaktadır. Bu durumun dışkının 
yavaş geçişinden kaynaklandığı düşünülmektedir (5).

Konstipasyonun patofizyolojisinde altta yatan birçok faktör vardır. Düşük 
sosyoekonomik durum, diyetle yetersiz sıvı ve lif tüketimi, nörogelişimsel 
ve psikolojik faktörler, gaz oluşumu, motilite, enflamasyon durumu, obezite, 
değişen bağırsak mikrobiyotası (disbiyozis), genetik yatkınlık, hareketsizlik, 
dışkı tutma davranışı en önemli faktörlerdir (6,12).

Kabızlık karın ağrısı, şişkinlik, ağrılı bağırsak hareketleri, iştahsızlık, 
kusma, bağırsak tıkanıklığı ve delinmesine neden olabilir. Kabız çocuklarda 
idrar yolu enfeksiyonları, yatak ıslatma, anksiyete ve gelişim geriliği riskinin de 
arttığı gösterilmiştir (5). Fonksiyonel kabızlık çocuklarda düşük yaşam kalitesi, 
azalan akademik performans, kaygı, depresyon ve artan duygusal tepkisellik 
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gibi psikolojik sorunlara neden olabilir. Otizmli ve dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğu olan çocuklarda da kabızlık yaygındır (12).

Diyet bağırsak mikrobiyotasının modülasyonunda kritik öneme sahiptir. 
Çünkü Bifidobacterium ve Lactobacillus gibi sakrolitik bakteriler, diyetle alınan 
lifleri kısa zincirli yağ asitlerine fermente ederek bağırsak pH’ını düşürür. Düşük 
bağırsak pH’ı bağırsak geçiş süresini azaltır ve düz kasları uyarır, böylece 
bağırsak hareketliliğini destekler. Ayrıca yararlı bağırsak mikrobiyotasını, 
özellikle Bifidobacterium ve Lactobacillus cinslerinden yararlı bakterilerin 
çoğalmasını artırırken, patojenlerinkini inhibe eder (8).

4. Çocuklarda Kabızlık ve Mikrobiyota İlişkisi

Genom sekans çalışmalarındaki gelişmeler, bağırsak mikrobiyota bileşim ve 
işlevlerini anlamayı kolaylaştırmıştır. Çocuklarda kabızlık ve mikrobiyota 
arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Ancak 
kabız çocukların heterojen bir fenotipik grup oluşturması, farklı tanı kriterleri, 
farklı hasta sınıflandırma yöntemleri, farklı hasta diyetleri, çeşitli mikrobiyota 
tanımlama biçimleri kullanılması sonucu elde edilen sonuçlar çoğu zaman 
çelişkilidir.

Jomehzadeh ve arkadaşları 2020 yılında sağlıklı gastrointestinal 
mikrobiyotanın önemli bir parçası olan laktobasiller ile yaptıkları çalışmada; 
Roma IV kriterlerine göre yaşları 4-18 arasında değişen fonksiyonel kabızlığı 
olan 40 çocuk ile sağlıklı 40 çocuğun dışkılarını kantitatif gerçek zamanlı PCR 
(qPCR) ile nicel olarak karşılaştırılmıştır. Lactobacillus türeleri arasında en çok 
izole edilenlerden olan L. casei, L. paracasei, L. rhamnosus, L. plantarum, L. 
reuteri, L. fermentum ve L. acidophilus ile yapılan çalışmada sağlıklı deneklere 
kıyasla fonksiyonel kabızlığı olan çocuklarda miktarın önemli ölçüde azaldığı 
görülmüştür (3).

Zoppi ve arkadaşları yaş ortalaması 9,5 olan ve fonksiyonel kabızlığı olan 
çocuklar ile yaş ortalamaları 7,9 olan sağlıklı çocukların bağırsak ekosistem 
kompozisyonlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında; kabız olanlarda Clostridium 
ve Bifidobacterium türlerinin önemli artış sergilediğini, farklı Clostridia ve 
Enterobacteriaceae türlerinin sıklıkla izole edildiğini göstermişlerdir. Çalışmada 
Clostridium türleri arasında C. sporogenes, C. paraputrificum, C. fallax ve C. 
innocuum’un baskın olduğu kanıtlanmıştır (13).

2014 yılında yapılan bir çalışmada, yaşları 10 ila 13 arasında değişen, 
8’i kabız ve 14’ü kabız olmayan obez çocuğun dışkı mikrobiyal bileşimini 
ve kabızlığın oluşumunu 16S rRNA gen prosekans yöntemi kullanarak 
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karşılaştırmışlar. Kabızlığı olanlar çocuklarda Prevotella cinsinde önemli bir 
azalma da dahil olmak üzere Bacteroidetes filumunun azalması ve Firmicutes 
filumu içinde özellikle Blautia, Coprococcus ve Ruminococcus da dahil olmak 
üzere birden fazla cinste anlamlı bir artış tespit etmişlerdir. Çalışmaya göre 
Lactobacillus ve Bifidobacteria türleri azalmamıştır. Bitkisel gıdaların yetersiz 
alımı bağırsakta Prevotella bolluğunu azalması ile sonuçlanır. Kabız hastaların 
kabız olmayanlardan daha az lifli gıda tüketme eğiliminde olması Prevotella’yı 
azaltarak disbiyozise neden olabileceğini öne sürmüşlerdir (14).

Moraes ve arkadaşları 2016 yılında, yaşları 6 ay ila 36 ay arasında değişen 
39’u kabız, 40’ı kabız olmayan çocuk ile yaptıkları çalışmalarında real time 
PCR ile dışkı örneklerini analiz ederek karşılaştırmış ve çocukların beslenme 
şekillerinin de kabızlığa etkisini araştırmışlardır. Kabız çocukların; annelerinde 
kabızlık öyküsü olduğunu, çoğunluğunun (%69,2) sezeryan ile dünyaya geldiğini, 
kısa süre anne sütü aldıklarını ve süt ürünleri ile abur cuburu fazla tükettiklerini 
göstermişlerdir. Çalışmaya göre kabız çocukların dışkılarında kontrol grubuna 
kıyasla daha düşük Lactobacillus içeriği varken Bifidobacterium miktarı 2 
grup arasında farklılık göstermemiştir. Basit şekerler, proteinler veya bazı lipit 
türlerinin aşırı tüketimi bağırsak hareketliliğini destekleyen (Lactobacillus 
gibi) bakteri türlerini azaltmaktadır (8).

2016 yılında Hollanda’da, yaşları 4 ila 18 arasında değişen 76’sı Roma 
III kriterlerine göre fonksiyonel kabız, 61’i sağlıklı çocuk (kontrol grubu) ile 
yapılan bir çalışmada ise kabız olanlarda Bacteroides fragilis, Bacteroides 
ovatus, Bifidobacterium longum, Proteus mirabilis türlerinde artış, Alistipes 
finegoldii ve Ruminococcus türlerinde azalma gözlemişler. Bu çalışmanın 
önemli bir kısıtlılığı diyet alımının değerlendirilmemiş olmasıdır (15).

5. Sonu

Klinik, epidemiyolojik ve immünolojik kanıtlara dayanarak bağırsak 
mikrobiyotasındaki değişiklikler, bağırsak fizyolojisi veya hareketliliğini 
değiştirerek kabızlık ve birçok hastalığın gelişimine zemin hazırlayabilir. 
Çocuklarda kabızlık ve mikrobiyota ilişkisi ile bilgilerimiz sınırlıdır. Fonksiyonel 
kabızlığın patofizyolojisi, psikolojik faktörler, bağırsak mikrobiyotası ve 
gastrointestinal motilite gibi karmaşık etkileşimleri kapsayan çok faktörlü bir 
süreçtir (6).

Kabızlık şikayetleri ile büyümek çocuğun anne-baba ve kardeşleri ile 
ilişkisini, arkadaşlarıyla birlikteliklerini, okul başarısını, birtakım becerilerin 
kazanımı gibi alanlarda bağımsızlığını etkileyerek, psikososyal gelişimini 
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olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Birçok çalışma bu çocukların daha yüksek 
düzeyde davranış problemi sergilediğini, sağlıklı çocuklara kıyasla duygusal, 
sosyal ve fiziksel olarak olumsuz biçimde etkilendiğini göstermiştir (16).

Bağırsak mikrobiyomu ile konakçı organizmanın sağlığı arasında 
çok yakın bir ilişki vardır. Yaşam tarzındaki değişikliklerin bağırsak 
mikrobiyomunun bakteriyel bileşiminde değişikliklere yol açtığı söylenebilir 
(9). Lifli gıda ve sıvı tüketiminin yanı sıra düzenli fiziksel aktivitenin artırılması 
sağlığı iyileştirebileceği gibi çeşitli patolojilerin gelişimini de engelleyebilir. 
Çocuklarda tuvalet eğitimi ve laksatif kullanımı fonksiyonel kabızlık çekenlerin 
çoğunda etkilidir. Ancak çocuklarda prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotiklerin 
kullanımını destekleyecek yeterli kanıt mevcut değildir (12,17). 

Kabızlık çeken ve kabız olmayan çocuklarda bağırsak mikrobiyotasındaki 
farklılıkların anlaşılması son derece önemlidir. Çocuklarda terapötik 
mikrobiyataya dayalı müdahaleleri optimize edebilmek, böylece mikrobiyotanın 
disbiyozisinden kaynaklı problemleri en aza indirebilmek için ileri klinik 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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1. Giriş

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde fonksiyonel kabızlığın 
patofizyolojisinin çok faktörlü olduğu düşünülmektedir. Yaygın 
patofizyolojik faktörler arasında genetik faktörler, yaşam tarzı faktörleri 

(örneğin diyet ve fiziksel aktivite) ve psikolojik bozukluklar bulunur, ancak bazı 
faktörler çocuklar ve yetişkinler arasında farklılık gösterir. (1)

Fonksiyonel kabızlık, organik bir etiyolojisi olmayan kabızlık olarak 
tanımlanır ve Roma kriterlerine göre teşhis edilir1–3. Roma kriterleri 4. 
konsensusu 2016 da toplanarak karar verilmiştir. Hem çocuklarda hem de 
yetişkinlerde fonksiyonel kabızlığın semptomları, genellikle şişkinlik ve karın 
ağrısı semptomlarının eşlik ettiği sert, seyrek bağırsak hareketlerini içerir. (2-4)

Kabızlık denilince akla gelen kolorektal kanserin (KRK)  insidansı ve 
mortalitesi azalmakla birlikte, hala Amerika Birleşik Devletleri’nde hem 
erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin üçüncü önde gelen 
nedenidir. (5) 

Alt gastrointestinal (GI) sistem değerlendirmelerinde hastaların tarif 
ettikleri semptomlar toplumda yaygındır. (6-8) Kronik idiyopatik kabızlık ve 
irritable bağırsak sendromu gibi hastalıklar bu şikayetlerin çoğunun sebebidir. 
Nükseden ve tekrarlayan doğal seyrine ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerindeki 
olumsuz etkilerine rağmen, bu fonksiyonel bozuklukların iyi huylu bir seyir 
izlediği ve mortaliteyi etkilemediği sıklıkla varsayılır. (9,10)
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Benign patolojilerin yanı sıra KRK kabızlığa sebep olabilir veya kronik 
kabızlık KRK’e neden olacağını bildiren çalışmalar vardır. Kabızlık, kolorektal 
neoplazi için potansiyel bir risk faktörü olarak gösteren çalışmalar da vardır. 
Bunun sebebini çalışmalar kronik kabızlığın sebep olduğu dışkının geçiş 
zamanının uzamasına bağlı kolorektal mukozanın kanserojen içeriğe daha uzun 
süre maruz kalması olarak yorumlamıştır. (11,12) Literatürde kabızlığın kolon 
kanseri ilişkisinin olmadığını gösteren çalışmalarda olup (13-15), kabızlık KRK 
ilişkisi tam bir konsensusa bağlanamamıştır.

Biz de çalışmamızda güncel literatürle kabızlığın kolorektal kanserlerde 
sebep ve sonuç ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

2. Kolorektal Kanserlerde Semptomlar

Kolorektal kanserlerin birçoğu belirgin veya şiddetli olmasa da semptom 
verirler. Bu semptomlar içerisinde özgüllüğü en yüksek olanı makattan kanama 
şikayeti veya gaitada gizli kan bulunması olsa da kabızlık ve karın ağrısı da 
kolorektal kanserleri düşündüren semptomlardandır. (16,17)

Adelstein ve ark yapmış oldukları KRK le ilgili çalışmada en sık bildirilen 
bağırsak semptomları kanama, bağırsak alışkanlığında değişiklik, kabızlık, 
ishal ve karın ağrısı olarak bulunmuştur. Kilo kaybı, bildirilen en yaygın genel 
semptom olarak gösterilmiştir. Bunun yanında yalnızca kanama ve kilo kaybı 
kanserle anlamlı bir ilişki gösterdiği aynı çalışmada bulunmuştur. (18)

KRK de semptomlar değerlendirilirken hastaların yaşları da önem 
arz etmektedir. Kolorektal kanser üzerine yapılan çalışmalarda hastalıktaki 
semptomların görülme yaşının 50 yaş altı ve üstü olarak ayrıldığı gruplar 
değerlendirilmiş ve 50 yaş altında semptomlardan tanıya gidişin daha kısa süreli 
veya daha uzun süreli olduğunu gösteren farklı çalışmalar bulunmuştur. (19,20)

Rydbeck ve ark. Yapmış oldukları prospektif çalışmada ise 60 yaş üstünden 
semptomdan tanıya giden sürenin daha uzun olduğunu bulmuşlardır. Yine aynı 
çalışmada genç yaştaki hastalarda semptomların benign hastalıklara bağlanması 
hasta ve doktor tarafından gecikmelere sebep olabileceği vurgulanmıştır. (21)

Cinsiyet farklılıklarıda semptomlarda değişiklik göstermektedir. Quinten 
ve ark’nın yapmış oldukları çalışmada, erkek kanser hastaları, işlevsellik 
ölçeklerinde daha fazla bozulma göstermiş ve yorgunluk, bulantı, kusma, 
uykusuzluk, iştahsızlık ve kabızlık gibi belirtiler kadınlara göre daha fazla 
sergiledikleri gösterilmiştir. (22) Meksika’da yapılan bir çalışmada ise 
erkek hastaların semptomlarının kadın hastalara göre daha az sergilendiği 
gösterilmiştir. Bu farklılık, hastaların yaşadıkları ülkedeki sosyoekonomik 
özelliklerden etkilenebileceği vurgulanmıştır. (23)
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Larsen ve ark yapmış oldukları KRK meta analizde hastaların %12’sinde 
1 haftadan uzun süren karın ağrısı(bu hastaların %70 inin karın ağrısı 1 aydan 
uzun sürmüştür) en sık semptom olarak görülmüştür. Dışkıda mukus %1,7’ 
sinde, taze kan %0,7’sinde, koyu dışkılama %2’sinde, kilo kaybı %1,6’sında 
görülmüştür. Aynı çalışmada hastalarda kabızlık ifadesi direk kullanılmamış 
olup alt başlıklara bölünerek değerlendirmiştir ve bağırsak hareketlerinin 
analizinde dışkılamayı tamamlayamama hissi %3,4, bağırsak hareketlerinin 
yavaşladığı hissi %2,9, dışkılama miktarında azalması hissi %2, dışkılama 
sırasında zorlanma %4,6, gaita olmasa da dışkılaması gerektiğini hissedenlerin 
oranı ise %2,5 olarak bulunmuştur. (24)

Yapılan bir meta analizde kolon kanserinde cerrahideki her 4 haftalık 
gecikmenin mortaliteyi %6 arttırdığını göstermiştir. Bu nedenle hastalar 
daha dikkatli değerlendirilerek semptomdan tedaviye giden süreçte özenli 
davranılmalıdır. (25)

3. Kolorektal Kanserde Risk Faktörü Olarak Kabızlık

Özellikle kalıtım, diyet, yaşam tarzı ve yaşlı popülasyonun artması gibi kalın 
bağırsak tümörü riski ile ilişkili çeşitli faktörler tanımlanmıştır. (26-28)

Kabızlığın kolorektal kanser oluşumu üzerindeki etkisi ve mekanizması 
uzun yıllardır araştırılan bir faktördür. (29,30)

Alsheridah ve ark yapmış oldukları çalışmada kolorektal kanserli hastaların 
4.3 kat diğer kontrol grubu hastalarına göre daha fazla obezite riskine sahip 
olduklarını göstermiştir. Yine aynı çalışmada KRK li hastaların sebze ve meyve 
tüketimlerinin daha az olduğu, kırmızı et tüketimlerinin haftada 2-3 kez olduğunu 
göstermiştir. Bu çalışmanın sonucunda KRK li hastaların daha sık kabızlıktan 
şikayet etmişlerdir. Veriler incelendiğinde beslenme şeklinin mi yoksa kabızlık 
sıklığındaki artışın mı KRK riskini arttırdığını net olarak söylenemeyeceğini 
düşündürmektedir. (31)

Yapılan bir çalışmada KRK li hastaların daha önce hiç kabızlık 
çekmeyenlerin oranı % 35,9’u, kontrol grubunda ise bu oran % 41,7 olarak 
gösterilmiştir. Yine aynı çalışmada KRK li olan hastalarda her hafta kabız 
olduğunu ifade eden hastalar %28.2 iken kontrol grubunda % 12,1 olarak 
verilmiştir. (31) Power ve ark yapmış oldukları sistematik review de 17 vaka-
kontrol çalışmasından elde edilen veriler değerlendirilmiş ve KRK’li hastalarda 
kabızlık prevalansı, KRK’si olmayan kontrol gruplarına göre önemli ölçüde 
daha yüksek bulunmuş, ancak çalışmalarda kabızlık kriterlerinin uyumsuzluğu 
ve yanlılıklara da eleştirilerde bulunulmuştur. (15)
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Kolorektal kanser kabızlık ilişkisi hala tartışmalı bir konu olup kabızlık 
KRK ile ilişkili olduğunu bildiren (12,32) çalışmaların yanı sıra aralarında ilişki 
olmadığını bildiren çalışmalar da vardır(13,33). Diyet ve kabızlık ilişkisini 
gösteren ve uzun dönem takiplerin yapıldığı prospektif çalışmalar ile bu konunun 
ele alınıp değerlendirilmesi ilerde daha net sonuçlar ortaya koyacaktır.

4. Tedavi

Pratisyen hekimler ve diğer klinisyenler için ikilem, kabızlığı olan hastaların 
nasıl tedavi edileceğidir. Egzersiz ve artan doğal lif (34) gibi yaşam tarzı 
değişiklikleri için sınırlı etkinlik göz önüne alındığında, doktorlar hastalarına 
kabızlık semptomlarını iyileştirmek için sıklıkla müshil önermektedir. Polietilen 
glikolün, kolorektal adenomların potansiyel bir erken öncüsü olan anormal kript 
odaklarının büyümesini baskıladığı gösterilmiştir. (35)

Fonksiyonel kabızlığı olan hem çocuklar hem de yetişkinler için ilk tercih 
edilen tedaviler, yaşam tarzı müdahalelerini ve ozmotik laksatifleri içerir. 
Ancak, kısmen düşük uyum oranları nedeniyle bazı hastalar bu ilaçlardan 
fayda görmemektedir. Fonksiyonel kabızlığın patofizyolojisini hedef alan 
yeni farmakolojik müdahaleler yetişkinlerde iyi araştırılmıştır. Çeşitli tipte 
nöromodülasyon stratejileri, fonksiyonel kabızlıkta umut vaat etmektedir. 
Geleneksel tedavi başarısız olursa, cerrahi faydalı olabilir. Bugüne kadar, 
fonksiyonel kabızlığın cerrahi tedavisi hakkında net bir kılavuz yoktur ve 
yetişkinler arasında büyük farklılıklar gösterir. (36)

5. Sonuç

Kabızlığın kolorektal kanser insidansını arttıdığı net çalışmalar ile ortaya 
konulamamıştır. Hastaların prospektif olarak değerlendirildiği ve sosyoekonomik 
faktörler ile diyet alışkanlıklarının bir arada değerlendirildiği prospektif 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Kabızlığın kolorektal kanserde semptom olarak 
sıklığının düşük olarak ifade edilmesi, diğer barsak hareketlerinin göz ardı 
edilmesinden kaynaklanabilir. Bu sebeple kabızlık ve diğer barsak hareketlerini 
de içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
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1. Giriş

Kanser hastalarında kabızlık; ağrı ve anoreksiyadan sonra en 
sık görülen üçüncü semptomdur ve hastaların %40-90’ında 
görülebilmektedir (1,2). İleri hastalık varlığında, opioid analjezik 

ve anti kolinerjik ilaç kullanımında, sıklığı artmaktadır (3,4). Kabızlığa bağlı 
olarak; bulantı, kusma, hemoroid, anal fissür, barsak obstrüksiyonu, üriner 
retansiyon gelişebilmektedir (5). Kabızlık ve kabızlığa bağlı oluşabilen 
komplikasyonlar, hastaları fiziksel ve psikososyal yönden etkileyip; hastaların 
yaşam kalitesinde kötüleşmeye neden olabilmektedir. Klinik önemine rağmen 
kabızlık, genellikle muayenelerde yeterli düzeyde sorgulanmamakta veya göz 
ardı edilebilmektedir (6).

Kanser hastalarında kabızlık genellikle oral alımın azalması, barsak 
hareketlerini ve geçişini azaltan; anti emetikler, opioidler veya kemoterapi 
ajanlarına bağlı olsa da bu etkenlerin dışında söz konusu hasta grubunda, 
kabızlığa neden olabilen birçok farklı faktör sıralanabilmektedir. Bu faktörler 
sistematik olarak; organik, fonksiyonel ve ilaç ilişkili olmak üzere üç başlık 
altında incelenebilir (Tablo.1) (7). 
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Tablo.1: Kanser Hastalarında Muhtemel Kabızlık Nedenleri

Organik Fonksiyonel İlaç ilişkili

·	 	Bakteri aşırı artışı
·	 	Kanser ilişkili 

(otonomik 
disfonksiyon, serebral 
tümör, Gİ obstrüksiyon, 
pelvik kitle, radyasyon 
fibrozisi, spinal kord 
tutulumu)

·	 	Divertikül
·	 	Metabolik nedenler 

(Hipokalemi, diyabet, 
üremi, hipotiroidi, 
dehidratasyon, 
hiperkalsemi)

·	 	Anal fissür

·	 	Çevresel 
faktörler (tuvalet 
için; güvenli, 
mahremiyete 
uygun, erişimi 
kolay bir ortamın 
sağlanmaması)

·	 	Yetersiz sıvı alımı
·	 	Yetersiz lif alımı
·	 	Kontrol altında 

olmayan ağrı
·	 	Diğer (halsizlik, 

güçsüzlük, ileri 
yaş, inmobilite, 
sedasyon)

·	 	Opioidler
·	 	Antibiyotikler
·	 	Anti-kolinerjikler (anti-

histaminikler, MAO 
inhibitörleri, trisiklik 
antidepresanlar, anti-
parkinson ilaçlar, anti-
psikotikler)

·	 	Anti-konvülzanlar 
(karbamazepin)

·	 	Anti-hipertansifler (beta 
blokörler, kalsiyum kanal 
blokörleri, santral etkili 
anti-hipertansifler)

·	 	Safra tuzları (kolestiramin)
·	 	Kemoterapi ajanları (vinka 

alkaloidleri, talidomid)
·	 	5-HT3 inhibitörleri 
·	 	Metal iyonları içeren 

ajanlar (demir preparatları, 
bizmut, alüminyum, 
kalsiyum, sükralfat, lityum)

Kaynak: Wickham,R.J, Managing Constipation in Adults With Cancer. J Adv 
Pract Oncol. 2017 Mar; 8(2): 149–161.

2. Kanser Hastalarında Kabızlığın Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

2.1.  Kanser Hastalarında Kabızlığın Tanımlanması

Defekasyon sayısında azalma (haftada üçten az) ile birlikte zorlukla yapılan 
defekasyon ve sert, kuru feçes varlığı kabızlık olarak kabul edilmektedir (8).  
Kabızlık bir hastalık değil bir semptom olarak tanımlanmaktadır. Kabızlık 
sübjektif bir yakınma olduğundan şikayeti olan hastalarda dışkılama sayısı, 
dışkının özellikleri ve dışkılamadaki zorluk derecesi sorgulanmalıdır. Bu 
sorgulamalar ile kabızlık tanısı konulabilmektedir. Kanser hastalarında 
kabızlığın tanısı için kullanılabilecek diğer bir yöntem ise fonksiyonel kabızlıkta 
kullanılan Roma IV kriterleridir (9). Ancak bu kriterlerin fonksiyonel kabızlık 
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tanısı için kullanıldığı; özellikle ilerlemiş kanser hastalarında kabızlığın tanısını 
koymak için tam uyumlu olmayabileceği unutulmamalıdır. 

Roma IV kriterlerine göre; tanıdan en az 6 ayda önce başlamış ve son 3 
aydır devam eden, aşağıda sayılan kriterlerin en az 2 tanesinin varlığı fonksiyonel 
kabızlık tanısı koydurur.  

· Defekasyonların %25’inden fazlasında aşırı ıkınma ve zorlanma
· Defekasyonların %25’inden fazlasında topak şeklinde feçes
· Defekasyonların %25’inden fazlasında yetersiz boşalma hissi olması
· Defekasyonların %25’inden fazlasında anorektal bölgede tıkanma hissi

olması
· Defekasyonların %25’inden fazlasında el ile defekasyona yardım etme
· Haftada 3 ten az spontan defekasyon
· Laksatif kullanmadan yumuşak, şekilsiz feçesin nadir olması
· İrritabl barsak sendromu için yeterli kriterin olmaması

2.1. Kanser Hastalarının Kabızlık Açısından Değerlendirilmesi

Kanser hastalarında kabızlığa neden olan faktörler genellikle uzun süredir var 
olan ve düzenlenebilir faktörler olduğundan, tüm kanser hastaları kabızlık 
açısından değerlendirilmelidir (10). Tedavi alıp almamasından bağımsız 
olarak, kanser hastalarının takiplerinde defekasyon sayısı ve güçlükle yapılan 
defekasyon varlığı sorgulanmalıdır. Tüm hastaların ilaç öyküleri, kabızlık 
oluşturan muhtemel ilacın tespiti için, ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. 
Kabızlık düşünülen hastalarda batın muayenesi ve perirektal muayene yapılmalı; 
anal ve rektal kanserler, fekal tıkaç, anal fissür tespiti için kontrendikasyonu 
olmayan tüm hastalara rektal tuşe yapılmalıdır (11). Spinal kord kompresyonu 
düşünülen hastalarda, tam nörolojik muayene yapılmalı ve anal sfinkter tonusuna 
bakılmalıdır.

Kabızlığı olan kanser hastalarında laboratuvar testlerinin kullanımı 
genellikle gerekmemektedir (12). Ancak gerek tanısal amaçlı, gerekse tedavi 
seçimi ve tedavinin getirebileceği riskler açısından laboratuvar testleri 
çalışılabilir. Örneğin tanısal amaçlı; tiroid fonksiyon testleri ve kalsiyum düzeyi; 
rektal muayene ve uygulamalar öncesi nötrofil ve trombosit düzeyi; tedavi 
seçimini yönlendirebilmesi açısından böbrek fonksiyon testleri istenebilir. 
Ayakta direk batın grafisi, ileusun dışlanması için düşünülebilir (13). Alarm 
semptomları (50 yaş sonrası başlayan kabızlık, açıklanamayan demir eksikliği 
anemisi, kilo kaybı, ateş, ailede kolon kanseri öyküsü) olan hastalara kolonoskopi 
de yapılmalıdır. 
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3. Kanser Hastalarında Görülen Kabızlığın Yönetimi

Kanser hastalarında oluşan kabızlığın tedavisi için, öncelikle kabızlık ile 
ilişkili olabilecek tüm faktörlerin belirlenmesi için çaba sarf edilmelidir. 
Değiştirilebilir faktörleri olan hastalara, bu faktörlerin ortadan kaldırılması 
veya etkilerinin en aza indirilmesi için çalışılmalıdır. Tüm hastalara, tuvalet 
için güvenli ve mahremiyete uygun, erişimi kolay bir ortam sağlanmalı, doğru 
pozisyonda defekasyon teknikleri öğretilmeli; günlük hareketli zamanı ve sıvı 
alımını arttırmaları, reçetesiz kabızlık ilaçlarını kullanmamaları öğütlenmelidir. 
Hafif – orta düzey kabızlıkta, hastalara diyette absorbe olmayan lif arttırımı 
önerilebilmesine rağmen; şiddetli kabızlık, anoreksiya ve sıvı alımının azaldığı 
durumlarda barsak obstrüksiyonu riski nedeniyle diyette absorbe olmayan lif 
arttırımından kaçınılmalıdır (1).

Yaşam tarzı değişiklikleri ve koruyucu önlemler, kanser hastalarındaki 
kabızlığın tedavisi için önemli olmasına rağmen genellikle tek başına yeterli 
olmamaktadır. Bu nedenle bu konuya fazla odaklanıp kabızlığın medikal 
tedavisi geciktirilmemelidir. 

3.1. Kanser Hastalarında Kabızlığın Medikal Tedavisi

3.1.1 Laksatifler

Laksatifler kabızlığın önlenmesi ve kabızlığın tedavisinde önemli bir yer tutar. 
Laksatiflerin; osmotik, stimulan, bulk, deterjan/gaita yumuşatıcı, likit parafin 
gibi çeşitleri mevcuttur. Hangi laksatif çeşidinin kanser hastalarında kullanılması 
gerektiği ile yeterli klinik çalışma olmamasına rağmen; çoğunlukla osmotik ve 
stimulan laksatiflerin kullanımı diğerlerine tercih edilmektedir (14,15). Çok 
Uluslu Kanserde Bakım Derneği (The Multinational Association for Supportive 
Care in Cancer -MASCC) bilimsel veriler ve klinik deneyim fazlalığı nedeniyle 
ileri kanser hastalarında ilk seçim olarak polietilen glikolü önermektedir (16). 
Sıvı alımı az olan hasta
larda, mekanik obstrüksiyon riskinden dolayı absorbe olmayan lifli diyetler ve 
bulk laksatif ajanlardan kaçınılmalıdır (1). 

Omotik laksati ler: Polietilen glikol (PEG), laktüloz, magnezyum ve 
sülfat tuzları birer osmotik laksatiftir. PEG, doğal olarak sodyum ve potasyum 
dengesinde önemli değişiklik yapmaz.  Laktüloz; etkisini 2-3 günde 
göstermeye başlar. Bulantı ve şişkinlik gibi yan etkileri görülebilir. 
Magnezyum tuzları; aşırı kullanımda hipermagnezemiye neden olabilir. Bu 
nedenle böbrek fonksiyonları bozuk kişilerde dikkatli kullanılmalıdır (17).
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Stimulan laksati ler: Antranoid bitki bileşikleri (senna, aloe,cascara), 
polifenolik bileşikler (bisakodil, sodyum pikosülfat) örnek olarak verilebilir. 
Kolon bakterilerinin glukolidaz enzimlerinin etkisi ile hidrolize olduktan sonra 
aktive olurlar. Kolonda hem motor hem de sekretuvar etkileri vardır (18). 
Genellikle gece alınmaları önerilmektedir.

3.1.2. Enema ve Supozituvarlar

Normal salin, sabun bazlı solüsyon, hipertonik sodyum fosfat, dokusat 
sodyum, bisakodil, retansiyon, osmotik-mikro gibi çeşitleri vardır, Etkili ve 
güvenli ajanlardır. Hızlı yanıt alınması istenilen durumlarda ve rektal tuşede 
fekal tıkaç varlığında ilk tercih olarak kullanılırlar (19). Kanser hastalarında 
feçesi yumuşatmak ve pasajı kolaylaştırmak için kullanılabilirler. Genellikle 
oral tedaviye birkaç günde yanıt alınamayan hastalarda fekal tıkaç oluşumunu 
engellemek amacıyla tercih edilirler (20). Küçük volümlü olanlar hasta 
tarafından uygulanabilir ancak büyük volümlü olanların sağlık çalışanları 
tarafından uygulanması gerekir. Barsak perforasyonu, mukoza hasarı, 
bakteriyemi gibi riskleri mevcuttur. Trombositopenisi, trombosit fonksiyon 
bozukluğu olanlar ve anti koagulan kullananlarda, rektal kanama ve 
hematoma neden olabilirler (21).  Nötropeni, trombositopeni, paralitik ileus, 
yakın zamanda kolorektal veya jinekolojik operasyon öyküsü olanlar, rektal 
veya anal travması olanlar, yakın zamanda pelvik bölgeye radyoterapi 
alanlarda, şiddetli koliti olanlarda enema uygulamasından kaçınılmalıdır (22).

Hangi enema tipinin öncelikle kullanılması gerektiği ile ilgili yeterli veri 
olmamasına rağmen, genellikle mikro enemalar; benzer etkinlik, daha az yan 
etki ve küçük volüm nedeniyle, fosfat bazlı enemalara tercih edilir (19). Normal 
salin enema ve gliserin supozituvarlar da düşük yan etki profili ve hızlı etkileri 
nedeniyle iyi birer seçenek olabilirler (23). Sodyum fosfat enemalar, yaşlı, 
komorbiditeleri olan hastalarda, sıvı ve elektrolit bozukluğu riski nedeniyle 
dikkatli kullanılmalıdır (24). 

4. Kanser Hastalarında Tedavi İlişkili Kabızlık

4.1.  Opioid ilişkili kabızlık

Opioid analjezikler, kanser hastalarında ağrı tedavisi için sıklıkla kullanılan ve 
birçok yan etkileri olan ajanlardır. Opioidlerin; sedasyon, kaşıntı, bağımlılık 
gibi yan etkilerinin yanında gastrointestinal sistem üzerinde de yan etkileri 
mevcuttur (25). Opioid kullanan hastaların %60-90’nında kabızlık görülür (26). 
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Tüm opioidler kabızlığıa neden olabilir. Genellikle zaman içinde tolerasyon 
beklenmez. Opioid dozu ve kabızlık şiddeti arasında güçlü bir ilişki yoktur (1). 

4.1.1. Opioid İlişkili Kabızlığın Patofizyolojisi

Opioidler, mu, kappa ve delta reseptörleri üzerinden etki etmektedirler. Bu 
reseptörler G proteini bağlı yapılardır ve gastrointestinal sistem boyunca tespit 
edilebilirler (26,27).  Ancak gastrointestinal sistemde, bölge ve barsak duvar 
katmanlarına göre farklı reseptörler daha baskın olabilmektedir. Hayvanlar 
üzerinde yapılan çalışmalarda, mide ve proksimal kolonda özellikle mu ve 
kappa reseptölerinin baskın olduğu gösterilmiştir (28). İnsanlarda opioid 
reseptörleri ile ilgili yeterli çalışma olmasa da mevcut çalışmalarda özellikle 
mu reseptörlerinin baskın olduğu ve bu reseptörlerin daha çok myenterik ve 
submokuzal pleksusta lokalize olduğu bulunmuştur (29).   Opioid ajanların, 
reseptörlerine bağlanması ile presinaptik voltaj bağımlı kalsiyum kanalları 
kapanır. Bu durum, siklik adenozin monofosfat üretimi ve nörotransmitter 
salınımının azalması ile sonuçlanır (30). Myenterik pleksustaki 
nörotransmitterlerin salınımının inhibe olması, barsak kas tonusunda artma 
ve peristaltizmde azalmaya neden olur. Opioid reseptöleri, tüm 
gastrointestinal sistem boyunca dağılmış olduğundan; bu durumdan tüm 
gastrointestinal sistem etkilenebilir (31). Örneğin özefagus ve safra kesesi 
motilite bozuklukları, mide tonusunda artma ve boşalmasında gecikme, 
barsak hareketlerinde azalma, kolon geçiş zamanında uzama gibi yan etkiler 
görülebilir (32,33). 

Opioidler, peristaltizm azalmasının yanında gastrointestinal sistemin 
sekresyon ve absorbsiyon fonksiyonlarında da değişikliklere neden olurlar. 
Sekretomotor nöronlardaki reseptörlerine bağlanıp asetilkolin ve vasoaktif 
intestinal peptid salınımı arttırıp, lümene klor ve su sekresyonunu azaltırlar 
(31,34). Peristaltizmde azalma ve geçişin uzaması neticesinde lümendeki 
sıvı emilimi artacağından feçeste sertlik artar ve feçes volümü azalır. Feçes 
volümünün azalması mekanik etkiyi azaltacağından motilitenin daha da 
azalmasına neden olur. Bu durum opioid kullanımında oluşan sert, kuru feçesi 
ve zorlu defekasyonu açıklar.

Opioidlerin etkilediği diğer lokalizasyon ise sfinkterlerdir. Tüm 
gastrointestinal sistem sfinkterleri etkilenebilir.  Opioid kullanımı sonucu 
internal anal sfinkterde kasılma oluşur. Kasılma sonucunda zorlu defekasyon, 
hemoroid ve tenezm oluşabilir. İlerlemiş olgularda barsak perforasyonu da 
görülebilir (35). 
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4.1.2. Opioid İlişkili Kabızlığın Tanımlanması

Opioid ilişkili barsak disfonksiyonu terimi; bulantı, kusma, şişkinik, 
gastroözefagiyal reflü ve kabızlık semptomlarını kapsar (36). Bu semptomların 
arasında en sık görüleni kabızlık olup, opioid ilişkili kabızlık (OİK) olarak 
adlandırılır. Opioid kullanan kanser hastalarının % 40-60’ında görülür 
(37,38). OİK, Roma IV kriterleri kılavuzunda ayrı bir başlık altında 
incelenmeye başlanmıştır (9). 

Roma IV kriterlerine göre, opioid başlanması, değişimi veya doz arttırımı 
sonucunda, kabızlığın başlaması veya var olan kabızlığın artması ile birlikte, 
aşağıdaki durumlardan iki yada daha fazlasının eşlik etmesi, OİK tanısını 
koydurur.

· Defekasyonların %25’inden fazlasında aşırı ıkınma ve zorlanma
· Defekasyonların %25’inden fazlasında topak şeklinde feçes
· Defekasyonların %25’inden fazlasında yetersiz boşalma hissi
· Defekasyonların %25’inden fazlasında anorektal bölgede tıkanma hissi 

olması
· Defekasyonların %25’inden fazlasında el ile defekasyona yardım etme
· Haftada 3'ten az spontan defekasyon

4.1.3. Opioid İİişkili Kabızlığın Yönetimi

Opioid başlanan hastalara, kabızlığın beklenen ve yönetilebilir bir yan etki 
olduğu anlatılmalı ve kabızlıkla ilgili farkındalık oluşturulmalıdır. OİK 
yönetiminde öncelikle koruyucu önlemler alınmalı ve hastalara yaşam tarzı 
değişiklikleri önerilmelidir. Kabızlık oluşturabilecek başka risk faktörleri 
(ileri yaş, inmobilite, hiperkalsemi, nöropati, oral alım azlığı, kabızlık ilişkili 
ilaç kullanımı) olan hastalara proflaktik laksatif tedavisi başlanmalıdır. Kanser 
hastalarında sayılan risk faktörlerinin bulunma ihtimali yüksek olduğundan, her 
ne kadar kanıt düzeyi düşük olsa da tüm opioid başlanan kanser hastalarına, eş 
zamanlı laksatif tedavisinin de başlanması düşünülmelidir (1,39)

Tapentadolün OİK riskinin, oksikodona göre daha düşük olduğunu 
gösteren çalışmalar gibi, sınırlı sayıda çalışma olsa da opioid ajanların kabızlık 
yapıcı etkileriyle ilgili birbirlerine üstünlüklerini gösterecek yeterli çalışma 
yoktur (40). Ancak uygulama şekli ile ilgili olarak oral dışı uygulama yollarının, 
oral yolla alıma göre daha az kabızlık yapma ihtimali olduğu düşünülmektedir. 
Örneğin transdermal fentanilin kabızlık yapma ihtimali oral morfine göre daha 
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azdır (41). Bu nedenle opioid ilişkili kabızlıkta, opioid ajanın veya uygulama 
yolunun değiştirilmesi, uygun hastalarda düşünülebilir. 

OİK tedavisinde osmotik (polietilen glikol, laktuloz, magnezyum 
sülfat) ve situmülan laksatifler (senna, bisakodil) iyi birer tedavi seçeneğidir. 
Stimulan ve osmotik laksatiflerden hangi ajanın öncelikle başlanacağı ile ilgili 
elimizde yeterli veri yoktur (42). Stimulan laksatif kullanan bazı hastalarda 
şiddetli abdominal kramplar oluşabildiğinden bu hastalara osmotik laksatifler 
başlanabilir (43). Laktuloz, laktoz intoleransı olan hastalarda kullanılmamalıdır. 

Laksatiflere istenilen yanıtın alınamaması durumunda, laksatif dozu 
arttırılabilir veya başka bir ajan ile değiştirilebilir. Tedavi arttırımı veya 
değişimine yanıt alınamayan hastalarda, opioid reseptör antagonistleri ve 
lubiproston gibi ajanlar düşünülebilir.

4.1.3.1. Mu reseptr antagonistleri

Mu reseptör antagonistleri, opioid ilişkili kabızlığı, gastrointestinal sistemdeki 
opioid reseptörleri aracılığyla azaltabilirler. Ancak kan beyin bariyerini geçmeleri 
durumunda opioidlerin santral sinir sistemi üzerinden oluşan analjezik etkilerini 
de azaltabilirler (44). Özellikle kanser hastalarında istenmeyen bu durumun 
önüne geçilebilmesi için, gastrointestinal sistemdeki mu reseptörlerii üzerinde 
etkili olan ancak merkezi sinir sistemi üzerinde minimal etkisi olan periferik 
etkili opioid reseptör antagonistleri tercih edilmedir. Bu gruptaki ajanların 
birbirine üstünlüklerine gösterecek yeterli çalışma mevcut değildir (45). Opioid 
antagonistler barsak obstrüksiyonu şüphesinde kullanılmamalıdır.

Metilnaltrekon: Periferik etkili opioid antagonistidir ve kan beyin 
bariyerini geçme ihtimali düşüktür. Bu nedenle opioid çekilme semptomlarına 
neden olmaz. Subkütan ve oral formları vardır. Yapılan çalışmalarda 
subkütan metilnaltreksonun OİK tedavisinde lubiproston, naloksegol, oral 
metilnaktresondan daha etkili olduğu gösterilmiştir (46). Metilnaltrekson 
kullanan hastalarda, şiddetli karın ağrısı ve barsak perforasyonu riski açısından 
dikkatli olunmalıdır (46). 

Naleksegol: Naloksonun pegile formudur. Çeşitli çalışmalarda OİK 
tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir (47). Karın ağrısı, diyare ve bulantı gibi 
yan etkileri vardır. Metilnaltrekson gibi barsak perforasyonu bildirilen hastalar 
mevcuttur (48).

Nalmedin: Oral kullanılan bir periferik etkili opioid antagonisttir. Karın 
ağrısı, bulantı, diyare gibi yan etkileri vardır (49). Bu yan etkiler genellikle hafif 
orta seyirlidir. 
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Alvimopan: Oral kullanılan periferik etkili opioid antagonistidir. Barsak 
rezeksiyonu yapılan hastalarda oluşan post operatif ileusun tedavisinde kısa 
süreli ayaktan tedavi için onay almıştır. Ancak çalışmalarda, OİK tedavisinde de 
etkili olduğu gösterilmiştir (50).  Miyokard enfarktüsü ile ilişkili olabileceğini 
gösteren yayınlar olduğundan, kanser hastalarının OİK tedavisi için, ayaktan 
kullanımı önerilmemektedir (50). 

4.1.3.2 Opioid İlişkili Kabızlıkta Kullanılan Diğer Ajanlar

Nalokson: Oral nalokson bir opioid antagonistidir. Ancak opioidlerin sistemik 
etkilerini tersine çevirebilir. Ağrının artması ve opioid çekilme semptomları 
oluşturabilir (51). Sürekli salınımlı nalokson ve oksikodon/nalokson 
kombinasyonlarının sistemik etkileri daha azdır (52).

Lubiproston: Tip 2 klor kanallarını aktive ederek, barsak içine sıvı akışını 
sağlar. Böylece barsak hareketlerinde artma, şişkinlik ve ağrı şikayetlerinde 
azalma sağlar (53). Bazı çalışmalarda lubiprostonun etkinliğinin sadece metadon 
dışı opioid kullanan kişiler ile sınırlı olabileceği belirtilmiştir (54). 

Linaklotid; Guanil siklaz C agonisti olup, irritabl barsak sendromu 
ile kronik idiopatik kabızlıkta kullanılmaktadır. OİK tedavisinde kullanımı 
düşünülebilir. 

Prukaloprid: 5-HT4 agonisti olup barsak hareketlerinde artmaya neden 
olur. Kronik idiopatik kabızlıkta kullanılmaktadır. OİK tedavisinde kullanımı 
düşünülebilir.

4.2. Kanser Tedavileri ile İlişkili Kabızlık

Kanser tedavilerinde kabızlık genellikle doz sınırlayıcı bir yan etki değildir. 
Ancak bazı kemoterapi ajanlarında kabızlık önemli bir yan etki olabilmektedir. 
Bu kanser tedavilerinin en iyi bilinenleri; vinka alkaloidleri, immunomodülatör 
ajanlar (talidomid, lenalidomid, pomalidomid), vandetanib, belinostattır.

4.2.1. Kabzılıkla İlişkili Kanser Tedavi Ajanları

Vinka Alkaloidleri: Vinkristin, vinorelbin, vinblastini içeren vinka 
alkaloidlerinin, gastrointestinal sistem üzerine belirgin nöropatik etkileri 
vardır ve barsak geçişini yavaşlatırlar (55). Genellikle bu etki doz bağımlıdır. 
Vinkristin ile hastaların %25-30’unda, daha yüksek dozlarda ise %90’nında 
kabızlık görülebilir (56). Bu etki genellikle ilk uygulama ile başlar ve kümülatif 
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değildir.  Kabızlık çoğunlukla kemoterapi uygulamasından 3-10 gün sonra 
düzelmeye başlar.

İmmunomodülatör Ajanlar: Talidomid, lenalidomid, pamolidomid 
isimli ajanları kapsar ve multiple meylom tedavisinde kullanılırlar. 
Talidomidin sedasyonla birlikte en sık yan etkisi kabızlıktır. Genellikle doz 
arttıkça kabızlık oranı artmaktadır (57). Talidomide bağlı kabızlık, 
çoğunlukla uygulamadan sonra birkaç gün içinde gelişir (58). Nöromüsküler 
etki ile barsak kaslarında hipotoni oluşturması sonucunda kabızlık oluşur. 
Talidomide bağlı gelişen hipotiroidi nedeniyle de kabızlık oluşabilir. 
Özellikle tedavi sürecinin geç evrelerinde ortaya çıkan kabızlıkta bu durum 
göz ardı edilmemelidir. 

Lenalidomid, talidomidden türetilmiş, multiple myelom tedavisinde, yan 
etki profilinin ve etkinliğinin daha iyi olması nedeniyle talidomide göre daha 
sık kullanılan bir ajandır. Kabızlık oranı %30’larda olup, şiddetli kabızlık oranı 
%3’tür (59). 

Pomalidomid ile hastaların yaklaşık %30’unda kabızlık oluşabilmesine 
rağmen, şiddetli kabızlık görülmesi nadirdir (60). 

Vandetanib: Meduller tiroid kanseri ve akciğer kanserinde kullanılan bir 
tirozin kinaz inhibitörüdür. Vandetanib ile diyare daha sık görülmesine rağmen 
hastaların %10-35’inde kabızlık da bildirilmiştir. Ciddi kabızlık ise oldukça 
nadirdir (61). 

Belinostat: Periferal T hücreli lenfoma tedavisinde kullanılan histon 
deasetilaz inhibitörüdür. Belinostat kullanan hastaların yaklaşık %20’sinde 
kabızlık bildirilmiştir. 

4.2.2. Kanser Tedavilerine Bağlı Oluşan Kabızlığın Yönetimi

Kabızlık yaptığı bilinen kanser ilaçların kullanan hastalarda, kabızlık 
bulgularının ortaya çıkması durumunda beklenmeden, konvansiyonel 
laksatifler tedaviye eklenmelidir. Polietilen glikol, bu amaçla sıklıkla 
kullanılan ve önerilen osmotik laksatiftir (16). Genellikle kanser tedavi 
ajanın doz ayarlanmasına gerek duyulmadan, yaşam tarzı değişiklikleri ve 
medikal tedaviler ile kabızlık kontrol altına alınabilmektedir. 

5. Sonuç

Kanser hastalarında sık görülen, komplikasyonlara ve hastanın yaşam kalitesinde 
azalmaya neden olabilen kabızlık, genellikle multifaktöriyeldir ve çoğu zaman 
uygun yaklaşımlar sayesinde yönetilebilirdir. Bu nedenle tüm kanser hastalarının 
muayenelerinde defekasyon sayısı ve zorlu defekasyon varlığı sorgulanmalıdır. 
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Kabızlık tanısı konulan hastalara yaşam tarzı değişiklikleri önerilmeli, 
değiştirilebilir faktörlere müdahale edilmeli, gerekli durumlarda zaman 
kaybetmeden uygun medikal tedavi başlanmalıdır. opioid analjezik başlanan 
hastalara kabızlığın beklenen bir yan etki olduğu, genellikle uygun tedavi ile 
yönetilebilir olduğu anlatılmalı ve kabızlık hakkında farkındalık oluşturulmalıdır. 
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1. Giriş

Kabızlık, toplumda yaygın görülen bir fonksiyonel gastrointestinal (GI) 
bozukluk olup yaşlı erişkinlerde de benzer şekilde en yaygın fonksiyonel 
GI bozukluklarından biridir ve genel popülasyondaki prevalansının 

yaklaşık %10-20 olduğu tahmin edilmektedir. (1, 2) Kabızlık özellikle de kronik 
bir sorun haline geldiğinde (6 aydan daha uzun süredir var olan) hem hasta için hem 
de sağlık politikaları açısından önemli bir ekonomik yüke sebep olabilmektedir. 
Kabızlık sıklığı yaşla birlikte artmakta, kadınlarda daha sık görülmekte olup 
yapılan bir derlemede 60-101 yaş arasındakilerde %33,5 olarak bulunmuştur. 
(3) Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise %20-45 arasında değişmektedir. (4, 5)
Bakım evlerinde ise bu oranlar %80’e kadar yükselebilir. (6)

Yaşlı bireylerde yaygın olarak görülen kabızlık, yaşlı bireylerin yaşam 
kalitesini olumsuz etkileyerek psikolojik durumlarını ve sosyal ilişkilerini bozar 
ve sağlık bakım giderlerinde önemli derecede yük oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
kabızlığın daha dikkatle izlenmesi, ciddiyet düzeyinin belirlenmesi, yaşlı 
bireylerde kabızlığa yönelik farkındalık oluşturulması ve tedavisinin sağlanması 
son derece önemlidir. (7, 8)

2. Kabızlığın Tanımı

Kronik kabızlık, dışkı çıkarmada zorluk, seyrek dışkılama veya her ikisi nedeniyle 
yetersiz dışkılama ile karakterize bir bozukluktur. Dışkı çıkarma zorluğu; 
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dışkılama için aşırı ıkınma gerekmesini, sert topak veya keçi pisliği şeklinde 
yumrulu dışkılamayı, yetersiz boşalma hissini, anorektal bölgede engelleme 
hissini, dışkılama süresinin uzamasını veya dışkıyı çıkarmak için el yardımına 
ihtiyaç duyulmasını ifade eder. (9) Bazı hastalıkların belirtisi olabileceği 
gibi, bir hastalık sonucu olmadan tek başına bir durum olarak da görülebilir. 
Normal dışkılama alışkanlığı kişiden kişiye değişebileceği için kabızlık 
değerlendirmesinde kişinin uzun süreli dışkılama alışkanlığı sorgulanmalıdır. 
Kronik kabızlığın tanımı ve tarifi çok değişken olabilir. Kendisinde kabızlık 
olduğunu ifade eden hastalar arasında yapılmış bir ankette, hastaların %60’nın 
her gün tuvalete çıktıkları saptanmıştır. (10) Bu tanım karmaşası sonucunda 
kronik kabızlık tanımlamasında bir standart oluşturabilmek için uzmanlar 
tarafından belirlenmiş Roma IV kriterleri kullanılmaktadır. (11) (Tablo 1)

Tablo 1. Fonksiyonel konstipasyon için Roma IV tanı kriterleri

1. Aşağıdakilerden iki veya daha fazlasını içermeli 
a.  Defekasyonların %25’inden fazlasında aşırı ıkınma olmalı 

b.   Defekasyonların %25’inden fazlasında topak şeklinde veya keçi pisliği şeklinde 
feçes çıkarma 

c.   Defekasyonların %25’inden fazlasında yetersiz boşalma hissi olması 
d.   Defekasyonların %25’inden fazlasında anorektal bölgede engelleme veya 

tıkanma hissi olması 
e.   Defekasyonların %25’inden fazlasında elle defekasyona yardım etme (örneğin 

parmakla rektumu boşaltma veya pelvise bası yapma) 
f.   Haftada üç kereden az spontan defekasyon olması

2.   Laksatif kullanmadan yumuşak, şekilsiz feçesin nadiren olması 

3.   İrritabl barsak sendromu (İBS) tanısı için yeterli kriterin olmaması 

Semptomların tanıdan en az 6 ay önce başlamış ve son 3 aydır devam etmiş olması 
gerekir

Normal dışkılama olması için barsakların üst kısmında kasılmanın başlaması, 
ıkınma ile karın içi basıncın artması, puborektal kasın gevşemesi ve dışkının 
dışarı atılması için anal sfinkterin de genişlemesi gereklidir. 

Pelvik taban bozuklukları konstipasyon ya da inkontinans ile kendini 
gösterebilir ve yaşlılarda sık görülen durumlardır. Yaşlılarda kabızlık 
etyolojisinde iki önemli neden pelvik taban bozuklukları ve kolon transit 
zamanının yavaşlamasıdır. Pelvik taban bozuklukları özellikle doğum 
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yapmış kadınlarda ve pelvik ile anorektal operasyon geçirmiş kadınlarda sık 
görülmektedir.

Kabızlık primer (fonksiyonel) ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılır. 
Primer kabızlık da yavaş transit zamanlı, normal transit zamanlı ve anorektal 
disfonksiyona bağlı olabilir. 

2.1. Normal transit zamanlı kabızlık

Normal transit zamanlı kabızlık genel popülasyonda en sık görülen tip iken 
yaşlılarda yavaş transit zamanlı kabızlık ve anorektal disfonksiyon daha sık 
görülür. Dışkının kalın barsakta ilerlemesi ve anorektumdan çıkışı normal 
olmasına rağmen, hastanın kabızlık hissetmesidir. Kabızlık baskın irritabl 
barsak sendromuna benzer. Genelde altta yatan psikolojik bir stres vardır. 
Artmış rektal kompliyans ve/veya azalmış rektal duyarlılık bu kabızlıktan 
sorumlu tutulmaktadır. Yaşlı erişkinlerde artan bağımlılık, mobilitede azalma, 
malnütrisyona neden olan gıdaya ulaşımda azalma ve alımda azalma, yalnız 
yaşama, depresyon, kognitif bozukluklar, sosyal izolasyon ile birlikte psikolojik 
stres düzeyi artar. Bu sorunlar, yaşlılarda dışkılama isteğine karşı farkındalığı 
azaltabilir ve uzun süre dışkı tutma kronik kabızlık nedeni olabilir.

2.2. Yavaş transit zamanlı kabızlık

Yavaş transit zamanlı kabızlık, miyopati, anormal bağırsak innervasyonları veya 
dissinerjinin neden olduğu boşaltma bozukluklarının neden olduğu defekasyon 
sıklığında azalma ile dışkının kolondan geçiş süresinin artması olarak tanımlanır. 
Hastada defekasyon sıklığı çok azdır ve defekasyon hissi de genelde hissedilmez 
ancak şişkinlik ve karında huzursuzluk görülür. Kadınlarda daha sıktır.

2.3.  Dışkılama zorlukları

Genellikle pelvik taban veya anal sfinkter disfonksiyonuna bağlı olarak gelişir. 
Anorektal disfonksiyon, pelvik kas sisteminin etkisiz koordinasyonundan 
ve dışkılama zorluğuna yol açan kötü boşaltım tekniğinden kaynaklanır. 
Dissinerjik defekasyonda (DD) rektoanal koordinasyonda bozulma; yani normal 
bir dışkılamada eş zamanlı olarak görülen itme gücü ve rektal kontraksiyonda 
artışla birlikte ve anal sfinkterde gevşemenin olmaması sorumlu tutulmaktadır. 
Yaşlılarda bozulmuş rektal kasılmalar, iç anal sfinkter basıncında azalma, pelvik 
kas kuvvetinde azalma ve rektal duyu bozukluğunun anorektal disfonksiyonun 
kötüleşmesinden sorumlu fizyolojik değişiklikler olduğu gözlenmiştir. (7)
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3. Patofizyoloji ve Nedenler

Yaşlı bireylerde kolon, sfinkter kasları ve rektumda çeşitli patofizyolojik 
değişiklikler meydana gelir. Yaşlılarda gençlere oranla, artmış aşırı ıkınma 
gereksinimi ve rektal blokaj hissi nedeniyle rektuma ve vajene parmak 
ile müdahale etme alışkanlığı daha fazladır. Ayrıca rektumun tam olarak 
boşaltılamaması, fekal tıkaçlar, sık ve tamamlanamamış barsak hareketleri, 
sıvı, mukus ve taşma tarzında fekal sızıntılara neden olabilir. Bu durum; 
fekal inkontinans veya diyare ile karıştırılabilir. Tablo 2, bu patofizyolojik 
değişiklikleri ve bunların klinik önemini özetlemektedir. (12-15)

Tablo 2. Yaşlılarda kolon/rektumda görülen  
anatomik ve fizyolojik değişiklikler

Anatomik yapı Değişiklik Patofizyolojik 
değişiklik

Klinik sonuç

Yüksek amplitüdlü 
ilerleyici kontraksiyon 
sayısı

Azalma Azalmış itici güç Kabızlık

Kolonik transit zamanı Gecikme Yavaş kolon 
transiti

Kabızlık

Anal sfinkter uzunluğu Azalma Zayıf sfinkter Fekal sızıntı/
inkontinans/urgency

İnternal anal sfinkter İncelme/
atrofi

Zayıf sfinkter Fekal sızıntı/inkontinans

Eksternal anal sfinkter İncelme/
atrofi

Zayıf sfinkter Urgency/inkontinans

Rektal duyarlılık Azalma Azalmış 
sensorimotor 
fonksiyon

Fekal sızıntı/inkontinans

Rektal kompliyans Azalma Bozulmuş 
rezervuar 
fonksiyonu

Urgency/inkontinans

Rektal kapasite Azalma Bozulmuş 
rezervuar 
fonksiyonu

Urgency/inkontinans

Kabızlık şikayetiyle başvuran yaşlı hastalarda kolorektal kanser, anal fissür, 
obstrüksiyonlar (özellikle sert fekaloidlerle), geçirilmiş batın içi operasyonlara 
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bağlı yapışıklıklar nedenli olan brid ileus gelişimi, kadınlarda rektosel gibi 
nedenler de göz önüne alınmalıdır. Ayrıca 65 yaş üstü kişilerde birçok nedene 
bağlı malnütrisyon sıklığı artar. Bu durum yetersiz sıvı ve protein-enerji alımı 
ile ilişkili olup kabızlık gelişimini arttırır. Diğer yandan kronik kabızlık da 
gastrointestinal emilim bozukluğuna neden olarak malnütrisyon gelişimine yol 
açar.

Geriatrik popülasyonda birçok sekonder neden kolonik geçişi yavaşlatıp 
kabızlığa neden olur. Bunların arasında nörolojik bozukluklar, ilaçlar, endokrin 
ve metabolik bozukluklar, miyopatik bozukluklar, kanser, paraneoplastik 
durumlar ve ilaçlar sayılabilir. (Tablo 3 ve 4) (16) Bu nedenle primer veya 
idiyopatik kronik kabızlık tanısı koymadan önce tüm sekonder kabızlık nedenleri 
araştırılmalı ve saptananlar tedavi edilmelidir.

Tablo 3. Sekonder konstipasyon nedenleri

Yaşam tarzı Diyet (düşük lif, çok yüksek lif, yüksek protein), sedanter 
yaşam tarzı, seyahat, dehidratasyon, dışkılama dürtüsünü 
görmezden gelme, anoreksi

Metabolik nedenler Hipokalemi, hiperkalsemi, hiperglisemi,
kronik böbrek yetmezliği

Endokrin bozukluklar Diabetes mellitus, hipotiroidizm, gebelik,
porfiri, panhipopitüitarizm, hiperparatiroidizm

Nöropatik bozukluklar Otonom nöropati, kronik intestinal pseudo-obstrüksiyon, 
Hirschsprung hastalığı,
multipl skleroz, Parkinson hastalığı, spinal
kord yaralanması, demans

Miyopatik bozukluklar Amiloidoz, dermatomiyozit, skleroderma,
miyotonik distrofi

İdiopatik İskemi, inme

İntestinal bozukluklar Adenom, kanser (kolon veya metastatik), divertikülit/
divertiküloz, yapışıklıklar, obstrüksüyon, fıtık, yabancı 
cisimler, fekal impaksiyon, inflamatuar bağırsak hastalığı,
stenoz

Anorektal anormallikler Rektosel, anal fissür/fistül, anal stenoz,
proktit, inflame veya tromboze
hemoroid
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Tablo 4. Kabızlığa neden olan ilaçlar

Analjezikler (opioidler, NSAİİ) Kalsiyum kanal blokerleri

Anabolik steroidler Antiparkinson ilaçlar (dopaminerjik 
ajanlar)

Kalsiyum ve alüminyum içeren antiasitler Safra asit bağlayıcılar (kolestiramin)

Antikolinerjik ajanlar Kalsiyum takviyeleri

Antikonvülzanlar Demir takviyeleri

Antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar, 
Norepinefrin serotonin geri alım inhibitörleri)

Diüretikler (furosemid, 
hidroklorotiazid)

Antihistaminikler Antiemetikler (5-HT3 reseptör 
antagonistleri)

4. Kabızlığı Olan Yaşlı Hastalara Klinik Yaklaşım

4.1. Anamnez ve Fizik Muayene

Yaşlı hastalarda anamnezi alırken özellikle kognitif yeterliliği, işitme, görme 
bozukluğu varlığını ayırt etmek oldukça önemlidir. Bu nedenle kapsamlı geriatrik 
değerlendirme ön plana çıkar. Hastanın kabızlık olarak adlandığı sorunun tam 
olarak neyi ifade ettiğini ortaya çıkarmak önem taşır. Hastanın özgeçmişinde 
kolon transitini bozacak bir sorun olup olmadığı sorgulanmalıdır. Özellikle 
polifarmasi yaşlılarda sıklığı atan bir geriatrik sendromdur. Bu nedenle ilaç 
sorgulaması asla unutulmamalıdır (Tablo 4). Ayrıca sosyal öykü almak ve diyet, 
lif ve su alım miktarı, yaşam koşulları, sosyal destekler, stresörler, psikiyatrik 
komorbiditeler ve hastanın günlük yaşam aktivitelerini yapabilme durumu 
hakkında bilgi almak önemlidir. Öykü alırken hastanın kullandığı laksatiflerin 
türü, sayısı ve kullanım sıklığı mutlaka öğrenilmelidir. Geriatrik popülasyonda 
hastanın başvuru şikayeti ne olursa olsun çok yönlü geriatrik değerlendirme 
yapılmalı ve diğer geriatrik sendromların varlığı da araştırılmalıdır. Bunun 
yanında iştah kaybı, kilo kaybı ve barsak fonksiyonunda ani değişiklik veya 
kanama gibi alarm semptomları da taranmalıdır.

Fizik muayeneyi yaparken klinisyen hastayı genel durum ve mobilitesi 
açısından gözlemlemelidir. Dikkatli bir karın muayenesi, şişkinlik aramayı, 
ele gelen kitle veya dışkı hissini ve fıtıkları sorgulamayı ve incelemeyi 
içermelidir. Kronik kabızlığı olan yaşlı hastalarda kapsamlı bir anorektal 
inceleme ve parmakla rektal muayene yapılmalıdır. Muayene sol lateral 
dekübit pozisyonunda yapılmalıdır. Perianal bölge cilt lezyonları, hemoroidler 
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ve fissürler açısından incelenmelidir. Rektal muayene sırasında anal tonusa 
dikkat edilmelidir. Hastadan anal sfinkterini kasması istenerek, sıkma kapasitesi 
ölçülür. Son olarak, hastadan rektal tuşe sırasında defekasyon yapar gibi 
ıkınarak rektumundaki parmağı dışarı atmaya çalışması istenilir. Bu sırada 
dış anal sfinkterin gevşemesiyle birlikte perinenin aşağı doğru inmesinin 
birlikte algılaması önemlidir. Bu özellikler yoksa, dissinerjik defekasyondan 
şüphelenilmelidir. Anüs çevresindeki perine derisinin dört kadranına da künt 
bir iğneyle dokunduğunuzda bu uyarı dış anal sfinkterin refleks kasılmasını 
başlatmada başarısız olursa, nöropatiden şüphelenilmelidir.

4.2. Yapısal ve Metabolik Değerlendirme

Tam kan sayımı, kapsamlı metabolik profil değerlendiren biyokimyasal 
testler (kalsiyum içerecek şekilde) ve tiroid fonksiyon testleri gibi temel kan 
testleri, anemi ve metabolik bozukluğu dışlamak için yapılabilir. Malignite, 
inflamatuar bağırsak hastalığı veya soliter rektal ülser sendromunu dışlamak 
için fleksible sigmoidoskopi veya kolonoskopi gibi yapısal testler yapılmalıdır. 
Melanozis kolinin mukozal bulguları, kronik laksatif kullanımına dair kanıt 
olabilir. Son kılavuzlar kolon kanseri taramasına 45 yaşında başlanması 
gerektiğini önermektedir; ileri yaşlarda rutin kolon kanseri taraması önerilmez 
ve kişiye göre uyarlanması gerektiği bildirilmiştir. (17) Tanı ve tedavi amaçlı 
kolonoskopinin endikasyon varlığında yaşlı ve hatta çok yaşlı grupta yarar 
sağladığı gösterilmiştir. Diğer yapısal muayeneler, batın ve pelvisin bilgisayarlı 
tomografisi (BT) taraması ve maligniteleri dışlamaya yardımcı olabilecek pelvik 
ultrasonografi (abdominal ve transvajinal) gibi radyolojik prosedürleri içerir. 
Örneğin, over tümörleri şişkinlik ve bağırsak alışkanlıklarında değişiklik olarak 
ortaya çıkabilir. (18) Düz abdominal radyografiler, dışkı yükünü, obstrüksiyonu 
ve fekal tıkaçları değerlendirmede yararlı olabilir.

Fizyolojik testler özellikle pelvik taban disfonksiyonu veya yavaş transit 
zamanlı kabızlık bozukluklarının teşhisinde yardımcı olur. Pelvik tabanı 
değerlendirmek için kullanılan birincil test anal rektal manometridir. Bu test, 
anüs ve rektumdaki güç, tonus ve duyu hakkında bilgi sağlayabilir. (19) Ayrıca 
fonksiyonu değerlendirmek için de fekom adı verilen silikonla doldurulmuş dışkı 
benzeri bir cihaz veya 50 mL ılık suyla doldurulmuş 4 cm uzunluğunda bir balon 
yerleştirilerek uygulanan balon atma testi kullanılabilir. (20) Normal kişilerin 
fekomu veya balonu 1 dakika içinde dışarı atması beklenir, bunu başaramayan 
hastalarda dissinerjik defekasyon olabileceği düşünülür.
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Baryum defekografi veya dinamik pelvik manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG) defekografi çalışması yalnızca pelvik taban işlevi hakkında bilgi 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kabızlığa katkıda bulunan rektosel, enterosel 
veya pelvik organ prolapsusu gibi yapısal anormallikleri de ortaya çıkarabilir.

Kolon transit zamanı 24 radyo-opak belirteç içeren Sitzmark kapsül 
çalışması ile değerlendirilebilir. Hasta kapsülü 1. günde yutar ve 6. günde bir 
karın radyografisi çekilir. Çekilen düz karın grafisinde >5 fazla barsaklarda 
rezidü kapsül kalması uzamış kolon transit zamanını gösterir. (21) Alternatif 
sintigrafi teknikleri daha kısa sürede çalışma (24-48 saat) olanağı sağlar. (22) 
Kablosuz (wireless) motilite kapsülü (WMC) veya SmartPill® pH, basınç ve 
sıcaklığı ölçen, bölgesel ve gastrointestinal sistemin bütün bağırsak transit 
sürelerinin topluca incelenmesini sağlayan sensörlere sahiptir. (23) Son 
zamanlarda yapılmış bir çalışmada WMC’nin yaşlı kabız hastalarda yararlı bir 
yavaş transit zamanlı konstipasyon tanı cihazı olduğu gösterilmiştir. (24)

5. Yaşlılarda Kabızlık Yönetimi

Yaşlı erişkinlerde kabızlık yönetimi, hastaya, altta yatan nedene ve kabızlığın 
şiddetine göre planlanır. Genellikle, diyetle lif alımının artırılması uygun bir 
başlangıç yaklaşımıdır; lif takviyesine cevap vermeyen hastalarda ozmotik 
laksatiflere geçilebilir. Stimülan laksatifler ve prokinetik ajanlar, lif takviyelerine 
veya ozmotik laksatiflere dirençli hastalar için saklanmalıdır. Cerrahi kabızlık 
için nadiren gerekli olur. Fekal tıkaçlar idame kabızlık tedavisine geçmeden 
önce mutlaka temizlenmelidir.

5.1. Yaşam Tarzı Değişikliği ve Diyet Modifikasyonu

Kabızlığın önlenmesi ve tedavisinde ilk basamakta yaşam tarzı değişikliği 
önemli bir yer tutar. Bunun içerisinde dışkılama yapılacak zamandan günlük 
sıvı ve lifli ürün tüketimi ile günlük fiziksel egzersiz miktarına kadar geniş 
spektrumda öneriler mevcuttur. Liften zengin beslenmek, paketli gıdaları 
olabildiğince azaltmak, taze sebze ve meyveden zengin beslenmek, kabızlığa 
neden olduğu bilinen kırmızı et yerine balık tavuk hindi ya da bitkisel protein 
kaynaklarından günlük protein alımını sağlamak, sıvı kısıtlaması gerektiren bir 
durum olmadıkça günde en az 1,5 litre su içmek gibi önlemler normal defekasyon 
için alınabilecek önlemlerdir. Tablo 5’te hekimlerin hastalara yapması gereken 
uyarı/önlem ve önerileri özetlenmiştir.
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Tablo 5. Barsak yönetim tekniklerini öğretmek için öneriler/ipuçları

Hastanın fonksiyonel durumunu değerlendirin: bilişsel yetenekler, görme ve işitme 
bozuklukları

Kabızlığı arttırabilecek ilaçları belirlemek için hastanın hem reçeteli hem de reçetesiz 
ilaçlarını gözden geçirin (takviyeler hakkında soru sormayı unutmayın)

Diyeti gözden geçirin ve lifi uygun seviyelere (kadınlar için 20-28 g/gün, erkekler için 
30-38 g/gün) artırmayı ve ayrıca sıvıları artırmayı (5-8 adet 235 mL [8 oz] bardak su) 
teşvik edin.

Hastayı, bir haftalık diyet ve sıvı alımını gösteren bir diyet ve bağırsak hareketleri 
günlüğü tutması için teşvik edin (Bristol dışkı formunu içeren bir günlük yardımcı 
olabilir)

Gastrokolik refleksine yardımcı olması için hastayı sıcak bir içecekle kahvaltı 
yapmaya teşvik edin.

Hasta yapabiliyorsa günlük fiziksel aktiviteyi teşvik edin

Hastaları, vücutlarını dinlemeye ve dürtü oluştuğunda tuvalete gitmeye teşvik edin.

Anatomik çizimlerin kullanılması, hastaların durumlarını, özellikle defekasyona 
yardımcı olacak pelvik taban manevralarını anlamalarına yardımcı olabilir

Tuvalette otururken hastalar uzun oturmalı ve ayaklarının altında küçük bir tabure 
kullanmalıdır. İdeal tuvalet süresi 3 ila 5 dakikadır, ancak kesinlikle 10 dakikayı 
geçmemelidir

Pelvik taban işlevine ve karın içi basıncının artmasına yardımcı olmak için, hastalar, 
mideyi öne doğru itip anüsü gevşetirken derin bir nefes almayı ve 10 saniyeden fazla 
yavaşça nefes vermeyi içeren diyafram nefesi kullanmalıdır. Nefesler arasında 20 
saniye beklenmelidir

Hastalara pelvik tabanda tıkanıklık yaratacağı için gerilmemeleri söylenmelidir. 
Gerginliğin azalması tıkanıklığı tersine çevirir.

Ülkemizde en son yayınlanan Türkiye Beslenme Rehberi (TUBER) 2015 
raporuna göre günlük yeterli lif alımı altında kalan oran 65 yaş ve üzeri 
erkeklerde %64,8 kadınlarda ise %79,6 olarak tespit edilmiştir. (25) Yani 
65 yaş ve üzeri kadınların ise sadece (yaklaşık) 1/5’i lifi önerilen miktarda 
tüketmektedir. Erkeklerde yeterli lif tüketenler, incelenen bireylerin ancak 
1/3’ünü oluşturmaktadır. Bu durum yaşlılardaki kabızlık sıklığının artışı ile 
ilişkili olabilir. Kabız hastaların günde ortalama 20-30 g lif tüketmeleri tavsiye 
edilmektedir. Hastalar kuruyemiş, meyve ve sebze şeklinde diyet lifini artırmaya 
teşvik edilmelidir. Özellikle kuru erik ve kivi meyvesinin özellikle bağırsak 
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hareketliliğini arttırmada etkili olabileceğine dair kanıtlar mevcuttur. (26, 27) 
Randomize kontrollü bir araştırma (RCT), kuru erik tüketiminin hafif ve orta 
dereceli kabızlık tedavisinde psylliumdan daha etkili olduğu gösterilmiştir. (28) 
Çözünür lif, çözünmeyen liflerden daha az gaz ve şişkinlik yaratır. Amaç, lifi 5 
g/haftadan fazla olmayacak şekilde yavaşça ve tolere edildiği kadar artırmaktır. 
Yavaş transit zamanlı kabızlığı olan hastalar istenen hedeflere ulaşamayabilir 
ayrıca bu hastalarda yüksek lifli diyet ve lif takviyeleri yarar sağlamamaktadır. 
Aşırı şişkinliği olan bazı hastalar düşük FODMAP (fermente oligosakkaritler, 
disakkaritler, monosakkaritler ve polioller) diyeti gibi alternatif diyetlerle daha 
iyi yanıt verebilir.

5.2. Farmakolojik Tedavi

Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri tamamen ya da parsiyel olarak semptomları 
hafifletmezse, bir sonraki seçenek olarak farmakolojik tedaviler düşünülmelidir. 
Pelvik taban disfonksiyonu olan veya olmayan normal veya yavaş transit 
zamanlı kabızlık olarak uygun sınıflandırmaya ek olarak, yaşlılarda tedavi, 
hastanın tıbbi öyküsü (kardiyak, nörolojik ve renal komorbiditeler), mobilite 
ve fonksiyonel durum, hastalık düzeyi, yaşam bağımsızlığı, tedavi maliyeti, 
ilaçlar ve potansiyel yan etkiler ve etkileşimler özel olarak dikkate alınarak 
bireyselleştirilmelidir. (29) Yaşlılarda kabızlık tedavisi gençlere oranla daha zor 
olmaktadır çünkü genelde kronik kabızlık süresi oldukça uzundur ve tedaviye 
yanıtsızlık oranları daha yüksektir. (30) Aynı zamanda polifarmasi ve kabızlığa 
neden olabilecek kalsiyum kanal blokeri, antidepresanlar, antiparkinson ilaçları, 
diüretikler ve antiasitler gibi ilaç grubu kullanımı nedeniyle kabızlık riski daha 
yüksektir. (31)

Çözünür lif takviyeleri kabızlığı iyileştirdiği gösterilen ve birinci basamak 
tedavi olarak kullanılabilen dışkı hacmini arttırıcı maddelerdir. Dışkının su 
emiciliğini artırarak barsak fonksiyonu kolaylaştırılır. (32) Sentetik hacim 
artırıcı maddeler arasında psyllium, metilselüloz, kalsiyum polikarbofil ve 
buğday dekstrini bulunur. Hacim arttırıcı ajanların yaygın olarak kullanılmasına 
rağmen, bunların etkinliğine ilişkin kanıtlar tutarsızdır. (33) Etkinliği arttırmak 
ve şişkinlik, gaz, karın krampları ve (nadiren) ishal gibi olumsuz yan etkileri en 
aza indirmek için bu ajanların dozu haftalık olarak kademeli olarak artırılabilir. 
Yavaş transit zamanlı kabızlığı olan veya boşaltım ile ilgili anatomik veya 
fonksiyonel sorunları olan hastalar, lif takviyesinden büyük olasılıkla fayda 
görmez ve semptomlarda alevlenme yaşayabilirler. (31)
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5.2.1. Laksatifler

Laksatifler osmotik ve stimulan laksatifler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Lif 
takviyesine yanıt vermeyen hastalarda öncelikli olarak osmotik laksatifler tercih 
edilmelidir. Laksatif seçiminde, hastaların kardiyak ve renal durumları, olası 
ilaç etkileşimleri, maliyet ve yan etkiler dikkate alınmalıdır. 

Laktüloz, sükroz gibi şeker grubu veya magnezyum, fosfat türevi ilaçlar 
polietilen glikol (PEG) osmotik laksatif olarak kullanılan ilaçlardır. PEG 
kullanımı barsak lümeninde su tutarak veya çekerek bağırsak hareketliliğinin 
artmasına neden olur. 6 aya kadar süren randomize kontrollü çalışmada, bu 
tedavinin etkinliği olduğunu ortaya konulmuş ve 24 aya kadar olan çalışmalar 
ise tedavinin güvenliğini doğrulamıştır. (34, 35) PEG’in başlıca yan etkileri 
ise şişkinlik ve gazdır. Laktüloz da sık kullanılan bir osmotik laksatiftir. Hasta 
uyumunu zorlaştıran derecede abdominal şişkinlik, rahatsızlık ve gaza neden 
olabilir. Ayrıca laktoz ve galaktoz içerdiğinden diyabetli hastalarda dikkatli 
olunmalıdır. Magnezyum hidroksit ve magnezyum sitrat gibi magnezyum 
tuzlarının güvenilirliği yaşlı hastalarda kanıtlanamamıştır. Uzun süreli 
kullanımda magnezyum toksisitesi gelişebilir. İleusa da neden olabilirler. 
Özellikle de böbrek hastalığı olan hastalarda hipermagnezemiye yol açarak 
QT aralığının uzamasına, bradikardi ve hipotansiyona yol açabileceğinden 
kullanılmamalıdır. (36) Laksatifler mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. 
Uzun süreli kullanımlarda elektrolit bozukluğu, barsak hareketlerinde azalma 
gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Stimulan laksatifler (bisakodil, senna tabletleri) birincil etkilerini barsak 
mukozasında elektrolit transportunu değiştirerek ve kolonik motiliteyi artırarak 
gösterirler. Stimulan laksatifler, ozmotik ajanlara yanıt alınamayan hastalar için 
saklanmalıdır. Özellikle opioid kaynaklı kabızlık tedavisinde faydalı olurlar. 
Uzun süreli kullanımda tolerans gelişebilir ve güvenilirliği doğrulanamamıştır. 
Karın krampları, şişkinlik, mide bulantısı ve ishal gibi yan etkileri vardır.

5.2.2. Enema ve Süpozituvarlar

Oral preparatları tolere edemeyen ya da cevap vermeyen hastalarda yararlı 
olabilir. Yine de klinik etkinlikleri sınırlıdır. Genellikle fekal impakt (dışkı tıkacı) 
nedeniyle dışkılayamayan hastalarda rektumun boşaltılmasına yardımcı olmak 
için kullanılırlar. Yaşlı hastalarda fosfat enemalar ciddi elektrolit bozukluklarına 
neden olabileceğinden kullanılmamalıdır. Gliserin içeren süpozituvarlar 
defekasyon sorunu olan yaşlılarda güvenle kullanılabilir. Gastrokolik refleksten 
yararlanmak için süpozituvar kahvaltıdan 30 dakika sonra uygulanmalıdır. (37)
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5.2.3. Prokinetik Ajanlar

Prokinetik ajanlar enterik sinir sisteminin 5-hidroksitriptamin tip 4 (5-HT4) 
reseptörü aracılığıyla barsak sekresyon ve motilitesini uyararak etkilerini 
gösterirler. Fakat özellikle kardiyak yan etkileri nedeniyle yaşlılarda kullanımı 
önerilmemektedir. İçlerinden sadece prukaloprid selektif bir 5-HT4 reseptör 
agonisti olması nedeniyle herhangi bir kardiyovasküler advers olayla 
ilişkilendirilmemiştir. (38) 65 yaş ve üzeri yaşlılarda iyi tolere edilebilen ve 
güvenli olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. (39, 40) Yaygın olmayan ancak ciddi 
yan etki olarak depresyonun alevlenmesi ve intihar eğilimi yer alır ve bu durum 
risk altındaki hastalarda dikkatli olmayı gerektirir.

5.2.4. Sekretagoglar

Linaklotid, bir guanilin ve uroguanilin analoğudur. Linaklotid, guanilat siklaz 
reseptörünü aktive ederek barsak sekresyonunu artırır. Kronik kabızlık ve 
irritabl barsak sendromu tedavisinde iyi bir seçenek olabilir. Farklı doz formları 
olup yaşlı hastalarda daha düşük bir başlangıç dozu genelde yeterli olur. Hem 
linaklotid hem de plekanatidin ana yan etkisi, sırasıyla %16 ila %19 ve %5 
oranında meydana gelen ishaldir. (41-43)

Lubiproston, enterositlerin apikal zarında tip 2 klorür kanallarını aktive 
ederek, barsak lümenine su, sodyum difüzyonu ve klorid sekresyonuna neden 
olan bir bisiklik yağ asididir. Ana yan etkisi, ilacın yemekle birlikte alındığında 
bir miktar hafifletilebilen mide bulantısıdır. Lubiproston ayrıca opioid kaynaklı 
kabızlığın tedavisi için de kullanılabilmektedir.

Bu ilaçların, yan etki profilleri, maliyetleri ve etkinlikleri bakımından 
daha basit ve ucuz alternatifleriyle karşılaştırılarak mutlaka gerekiyorsa 
kullanılmaları, akılcı bir yaklaşım olacaktır.

5.3. Pelvik Taban Rehabilitasyonu (Biofeedback)

Kronik kabızlık, pelvik taban bozukluklarında hastaya anal kaslarını doğru 
kasması için ‘biofeedback’ uygulanabilir. Tabi uygulanabilir olması için hastanın 
fiziksel ve kognitif açıdan koopere olabilecek durumda olması gereklidir. Bu 
tedavilerin belirgin bir yan etkisi yoktur.

5.4. Cerrahi Tedavi

Diğer tedavilere yanıt alınamayan durumlarda düşünülebilir. Riski artıran 
komorbiditeleri olan yaşlı hastalarda cerrahi müdahalelere dikkatle 
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yaklaşılmalıdır. Global barsak hipomotilitesi ve/veya defekasyon disfonksiyonu 
olmayan ciddi yavaş transit zamanlı kabızlığı olan hastalarda medikal tedavilere 
dirençli ise ileorektal anastomoz ile subtotal kolektomi düşünülebilir. Fakat 
postoperatif ileus, anastomoz kaçağı veya kanaması, ince bağırsak tıkanıklığı 
ve yara enfeksiyonu gibi komplikasyonların olabileceği unutulmamalıdır. Bu 
nedenle ileri yaş hastalarda cerrahi kararı, hastaların detaylı değerlendirilmesi, 
kar-zarar oranının hesaplanması sonucu verilmelidir.

5.5. Yeni Tedaviler

Sakral sinir uyarımı kronik kabızlıkta kullanılabilen bir tedavi şeklidir. Yakın 
zamanda yapılan bir çalışmaya göre, sakral sinir uyarımının refrakter kabızlık 
yaşayan %30 hastada faydalı bulunmuştur. (44) Yeni tedaviler içerisinde 
botulinum toksini de kullanılmaktadır fakat halen yeterli kanıt bulunmamaktadır.

6. Sonuç

Yaşlılarda kronik kabızlık, yaşam kalitesini ve sağlık bakım maliyetlerini olumsuz 
yönde etkileyen yaygın bir gastrointestinal problem ve geriatrik sendromdur. 
Özellikle yaşlı kadınlar şiddetli kabızlıktan daha sık etkilenmektedir Yönetiminde 
mobilite değerlendirmesi, kognitif değerlendirme, gıda ve sıvı alımına erişim, 
birlikte var olan komorbid hastalıklar ve bunları tedavi etmek için kullanılan 
ilaçları içeren kapsamlı bir geriatrik değerlendirme gerektirir. Kronik kabızlık 
(KK) için tedavi seçenekleri, dışkı yumuşatıcılarını, lif takviyelerini, ozmotik 
ve uyarıcı laksatifleri, sekretagoglar lubiproston ve linaklotiti içermektedir. 
Kabızlığın nedenini bulmak uygun tedavi seçeneğini belirlemek için gereklidir. 

Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri yaşlılarda kabızlığı yönetmek için 
genellikle etkisiz olur ve çok faktörlü bir yaklaşım önerilmektedir. Lif takviyesi, 
düzenli barsak ve davranış rutinleri ve ozmotik laksatifler, birçok hasta için 
etkili bir ilk tedavi yöntemidir. Eğer standart başlangıç tedavisine yetersiz veya 
paradoksal yanıt varsa hasta pelvik taban bozukluğu gibi defekasyon bozukluğu 
için ek değerlendirmeye yönlendirilmelidir. Tanımlanırsa ve hasta koopere 
olabilecek durumdaysa, tercih edilen tedavi biofeedback’tir.

Yeni tedaviler için daha büyük hasta gruplarında klinik çalışmalara ihtiyaç 
vardır. Yaşlı hasta popülasyonu oldukça kompleks bir gruptur ve bu grupta 
tedavi uygularken hastaların yaşam kalitesinin artması hedefimiz yanında diyare, 
bulantı, inkontinans ve elektrolit bozuklukları gibi yan etkilerden mümkün 
olduğunca korunmaya dikkat edilmelidir.
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Kabızlık, popülasyonun üçte birinde hayat boyunca en yaygın görülen 
gastrointestinal şikayetlerden biridir (1). Posadan az beslenme ve gün 
içinde tuvalet ihtiyacını sürekli erteleme dışkıda sertleşmeye sebep 

olan başlıca faktördür. Hastalar kabızlığı ifade ederken düzensiz, sert dışkılama, 
tam boşalamama hissi, şişkinlik, defekasyon için uzun süre oturma, ıkınma veya 
pelvik alana elle baskı uygulama ihtiyacı ve tekrar tuvalete gitme hissi gibi geniş 
bir semptom yelpazesi tarif etmektedir (2). Bu hastalar, rektosel, obstrüktif 
defekasyon ve rektal prolapsus gibi “Pelvik Taban Hastalıkları” açısından 
ayrıntılı olarak incelenmelidir. 

Rektumdaki dışkının güç boşaltılmasına ya da tam olarak boşaltılamamasına 
“obstrüktif tipte defekasyon” adı verilir. Sağlıklı bir dışkılama eylemi önce 
internal anal sfinkter gevşer sonra da eksternal anal sfinkter ve pelvik taban 
kasları gevşeyerek eylem gerçekleşir (3). 

Defekasyon, pelvik taban kasları ve anal sfinkterlerin sinirsel olarak 
bir dizi koordineli kas hareketi yoluyla gerçekleşir. Defekasyon sırasında 
puborektalis kasının ve eksternal anal sfinkterin gevşememesi veya paradoksal 
olarak kasılması tam rektal boşalmayı engeller ve pelvik taban dissinerjisi olarak 
adlandırılan duruma neden olur (4).
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1. Kabızlık ve Pelvik Taban Arasındaki İlişki

Kabızlık sadece gaita yapamama durumu değildir. Gaitanın sert olması ya da 
tamamının boşaltılamaması da kabızlığın bir göstergesidir. Kabızlıkta rektumda 
sürekli gaita vardır. Biriken gaita ağırlık yapar, pelvik taban kasları bu yükü 
taşımak için daha fazla çalışır ve yorulur. Sürekli kasılı kalan pelvik taban 
kasları bir süre sonra gevşeyemez. Gevşeyemeyen pelvik taban kasları gaitanın 
boşaltılmasını engeller. İçeride kalan gaita sertleşir, sonrasında çıkarmak daha 
da zorlaşır. Kabızlıktan kurtulmak için bu döngünün kırılması gerekir. 

Pelvik tabandaki kas gücü hem bağırsak hem de mesane kontrolü 
için çok önemlidir. Kabızlıktan kaynaklanan kronik zorlanma, pelvik taban 
kaslarının zayıflamasına, pelvik organlar ve sinirlerde aşırı strese, mesane ve 
rektum fonksiyon bozukluğuna yol açabilir. Kabızlık, pelvik taban sinirlerinde 
gerilmeye bağlı hasara yol açtığı için pelvik tabanın hem nörolojik hem de 
fonksiyonel bozukluğu gerçekleşir. Yapılan çalışmalarda kabızlığın idrar, gaita 
ve gaz inkontinansına, kronik pelvik ağrı veya cinsel fonksiyonlarda bozulmaya 
yol açtığı gösterilmiştir (5). 

Kabızlık pelvik tabanda işlev bozukluğuna yol açabileceği gibi bunun 
tersi de olabilir. Pelvik taban disfonksiyonu, bağırsakları boşaltmada zorluğa ve 
dolayısıyla kabızlık belirtilerine neden olabilir.

Rektosel, enterosel, rektal prolapsus gibi pelvik taban hastalıkları varlığında 
gaita retansiyonu oluşarak defekasyon zorlaşabilir. Bunun sonucunda daha fazla 
zorlanma ve pelvik taban disfonksiyonu gelişir. Uzayabilen ve gevşeyen, esnek 
bir pelvik taban, bağırsakların boşaltılması için önemlidir. Pelvik taban düzgün 
bir şekilde gevşemiyorsa veya gevşemesi gerektiğinde kasılıyorsa, bu durumda 
“outlet disfonksiyon” adı verilen kabızlık oluşur. Yani gaita hedefe ulaşmasına 
rağmen hedefi terk etmekte başarısız olmaktadır.  

2. Pelvik Taban ve Görevleri

Pelvik taban, pubis kemiği ile koksiks arasında bir hamak gibi asılı duran kas 
tabakalarıdır. Bu destekleyici kas tabakaları pelvik taban olarak adlandırılır. 
Pelvik taban; levator ani kası, koksigeus kası ve bağ dokusundan oluşur. Levator 
ani kası ise; pubokoksigeus kası, puborektal kas ve iliokokigeus kasından oluşur. 
Pelvisteki mesane ve rektum ve uterus gibi organları destekleyen bir grup kas 
anlamına gelir.

Pelvik taban kaslarının 4 önemli görevi vardır;

·	 Karın alt kısmında ve pelvis içindeki organları bulundukları yerde 
sabitlenmesi için destekler.
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·	 Üretra ve anal kanalın etrafını sararak idrar ve defekasyon kontrolünü 
sağlar.

·	 İdrar ve defekasyon isteği geldiğinde bu isteğin mesane ve kalın bağırsağa 
iletilmesini sağlar.

·	 Uygun ortam olduğunda kaslar tamamen gevşeyerek, idrar ve defekasyonun 
kolaylıkla yapılmasını sağlar.

Sinir İnnervasyonu: Pelvik bölgenin innervasyonu, pudendal siniri oluşturmak 
üzere birleşen omuriliğin S2, S3 ve S4 segmentlerinden kaynaklanır. Pudendal 
sinir, eksternal anal sfinkteri innerve ederken, levator kasları, koksigeus kasları 
ve ürogenital diyaframın, S2, S3 ve S4 sinir liflerinin doğrudan bağlantısı ile 
innerve edildiği görülmektedir (6).

Pelvik taban kasları, somatik sinir sistemi ile istemli kontrol altındadır. 
Bu kaslar düz kaslardan farklı çalışırlar. Mesane ve kalın bağırsak içindeki düz 
kasların kontrolü otonomik sinir sisteminin kontrolündedir. Fakat miksiyon 
ve defekasyon sırasında pelvik kaslar istemli olarak kasılıp kontrol edilebilir. 
Bu fonksiyonlardan birinin etkilenmesi sonucunda idrar ve defekasyon 
fonksiyonları bozulur.

Bu kas tabakası içinden dışarıya doğru üretra, anal kanal ve kadınlarda 
vajina açılmaktadır (7). Pelvik taban kasları, miksiyon ve defekasyon sırasında 
mesane ve bağırsakların kontrolünde önemli bir rol oynar.  Bu kaslar hamilelik, 
vajinal doğum, obezite ve bazı ameliyatlardan sonra veya yaşlanma nedeniyle 
zamanla herhangi bir kas gibi yaralanabilir ve zayıflayabilirler. 

3. Pelvik Taban Kaslarının Zayıflaması

Kalın bağırsağın istemsiz olarak meydana gelen fonksiyonları, istemli olarak 
kasılabilen pelvik taban kasları tarafından engellenebilmektedir. Bu durum 
kişinin defekasyon kontrolü için çok önemlidir. Defekasyon sırasında, kişinin 
istemli olarak pelvik taban kaslarını gevşetip pelvik tabanın aşağıya doğru 
inmesine, dolayısıyla ıkınmadan, kolayca defekasyona olanak sağlanır. Kişinin 
defekasyon kontrolünün mükemmel işlemesi için istemli ve istemsiz çalışan bu 
kas gruplarının tam bir koordinasyon içinde çalışması gerekir. 

Pelvik taban kaslarında zayıflama olduğunda, yukarıda bahsettiğimiz 
fonksiyonlarda da bozulma olur. Bu fonksiyonların bozulmasının diğer bir 
nedeni, pelvik taban kaslarının hem istirahat anında hem de defekasyon anında 
devamlı kasılı halde olmasıdır. Gevşemesi gereken yerde gevşeyememesi 
defekasyon zorluğunun oluşmasına neden olur.

Kas grupları arasındaki koordinasyon zaman içinde oluşan sinir hasarları, 
geçirilen ameliyatlar, doğum ve kazalar gibi birçok nedenle etkilenebilir. Bazı 
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kişilerde ise kaslardaki gerginlik ve ağrı bu kaslarda farkında olmaksızın 
kasılmaya neden olabilir ve tüm bu fonksiyonları etkileyebilir. 

Pelvik tabanın kas ve bağ dokusunda zamanla oluşan zayıflamaya bağlı 
olarak; mesane, uterus ve rektuma olan desteği azalır. Bunun sonucunda 
bu organlarla birlikte pelvik desensus veya prolapsus görülür. Pelvik taban 
kaslarındaki zayıflamaya bağlı kasılma ve fonksiyon kayıpları gelişir. Böylece 
“pelvik taban fonksiyon bozuklukları” olarak adlandırılan durum ve buna bağlı 
hastalıklar görülür (8). 

Multiple gebelik ve doğum, uzun süreli kabızlık, kronik öksürük, ağır yük 
kaldırma, geçirilmiş pelvik ameliyatlar erken menopoz ve genetik faktörlerin 
yanı sıra sadece yaşın ilerlemesi de hastaların yaşam kalitelerini oldukça 
düşüren pelvik taban fonksiyon bozukluklarına yol açabiliyor (9). Morgan ve 
ark. çalışmasında rektal prolapsus ve konstipasyon sorunu olan kadınların üçte 
birinde gaz ve gaita inkontinansı yaşandığını bildirmiştir (10). Doğum yapmış 
kadınların yüzde 50’sinde pelvik taban desteğinde azalma ve buna bağlı pelvik 
organlarda sarkma görülebilmektedir. Her dokuz kadından biri hayatları boyunca 
bu neden ile cerrahiye ihtiyaç duymaktadır (8).

4. Pelvik Taban Hastalıkları 

Rektumun tam boşalamamasının nedenleri hakkında aşağıda kısaca bilgi 
verilmektedir.

4.1. Anismus 

Dışkılama sırasında pelvik taban kaslarının gevşemesi gereken yerde 
gevşememesi veya aksine paradoksal olarak kasılmasına anismus denir. Bu 
durumda defekasyonun ardından tam boşalamama, defekasyonun engellenmesi 
gibi bir his olur.

4.2. Rektal Prolapsus 

Rektal prolapsus, kalın bağırsağın son kısmının defekasyon sırasında anüsten 
dışarı doğru sarkmasıdır. Aslında bu olay çoğu hastada yaşlanmaya bağlı olarak 
gelişen bir dizi olayın bir parçasıdır. Sıklıkla kadınlarda ve özellikle multiple 
doğum ve/veya kronik kabızlık ve buna bağlı pelvik taban kaslarının zayıflaması 
sonucu görülmektedir (11). 

Hasta bir dolgunluk hissi veya kitle varlığından yakınır. Belirtiler uzun 
süre ayakta kalınca artar. Hastalar gaz-gaita yapmak istediklerinde bir tıkanıklık 
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fark ederler. Yetersiz boşalma vardır. Hasta anal kanaldan parmak sokarak 
bunu ortadan kaldırmaya çalışır. Bağırsak burada kalınlaşmıştır. Hastalar 
bazen uzun ve başarısız defekasyon girişimleri şikâyeti ile doktora başvururlar. 
Lavmanlarla kısmi bir rahatlık sağlanması tipiktir. Doğum eylemi, geçirilmiş 
pelvik operasyonlar ve ileri yaşın pelvik taban kaslarına ve sinirlerine yaptığı 
hasar bu konudaki en önemli risk faktörleridir (11,12).

Tanıda en iyi yöntem dinamik defekografidir. Tedavi altta yatan patolojilerin 
doğru teşhisi ile sağlanmaya çalışılır.

4.3. Rektosel 

Pelvik taban kaslarındaki zayıflamaya bağlı rektumun kadınlarda vajinaya 
doğru bir cep yapmasına rektosel denir. Defekasyon sırasındaki ıkınma ile bu 
cepleşme iyice belirginleşir. Rektum dışında başka organlar da vajinaya doğru 
cep yapabilirler (sistosel, enterosel) (13). 

4.4. Obstrüktif Tipte Defekasyon (ODS)

Anal kanal çıkışında tıkanıklık, gaitanın boşaltımı veya atılımı ile ilgili sorun 
veya defekasyonda zorluk mevcuttur. Kabızlık sorunu olan hastaların %50’sinden 
fazlasında, tıkayıcı tipte dışkılama veya ODS sorunu olduğu bildirilmektedir 
(14). Bu hastalarda sorun: dışkılama zorluğu, dışkılamada değişiklik veya 
dışkının tam boşalmaması şeklinde ortaya çıkabilir. Rektal prolapsus, rektosel, 
soliter rektal ülser sendromu, anal darlık, anismus, idiyopatik megarektum gibi 
nedenlerle de ODS gelişir.

ODS’nin belirtileri: Sık olarak dışkılama isteği veya gereksinimi, aşırı 
ıkınma, dışkının tam olarak boşaltılamaması (tenesmus), sert dışkılama, düzenli 
olarak lavman ve laksatif kullanımı, bağırsak hareketlerinin başlaması için, anal 
kanaldan parmakla itme veya bastırma, dışkıyı parmakla boşaltmaya çalışmak.

Obstrüktif defekasyon nedenleri iki alt grupta incelenebilir: 1- Fonksiyonel 
nedenler: Anismus, iç sfinkterlerde kalıtımsal miyopati, merkezi sinir sistemi 
hastalıkları, anal obsesyon. 2- Fiziksel nedenler: Rektal prolapsus, anal kanserler, 
rektum kanseri, anal darlık, rektosel, enterosel (3).

4.5. Anal Obsesyon

Dışkının atılımı ve tutulması çocukluk döneminde üç yaşa kadar kazanılan bir 
eğitimdir ve reflekstir. Bu dönemden sonra gaitanın istemli olarak tutulması 
veya defekasyonun ertelenmesi anal obsesyon olarak adlandırılır. Bu kişilerde 
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ayrıca; aşırı temizlik takıntısı, mükemmeliyetçi karakter ve kontrol saplantısı 
gibi durumlar da gözlenmektedir.

4.6. Rektal Duyum Bozuklukları

Rektum, kalın bağırsağın son 12-15 cm’lik kısmıdır. Rektumda duyu iletimi 
parasempatik ve sempatik sinir lifleri ile sağlanır. Rektumda feçes varlığında, 
çevresel şartlar da uygunsa bu sinir lifleriyle beyine sinyaller gider ve anüsü 
saran internal kas istemsiz gevşer, kişi de eksternal kaslarını kasarak ve ıkınarak 
feçesi çıkarır (14). Eğer bu sinir lifleri bazı hastalıklardan etkilenirse rektum 
içinde feçes olmasına rağmen bunu algılayamaz veya farklı algılar, beyne bu 
basınç değişiklerini iletemezler. Böylece rektal duyum bozukluklarına bağlı 
pelvik taban bozuklukları ve kabızlık gelişebilir.

5. Pelvik Taban Hastalıklarında Anamnez ve Muayene

Pelvik taban küçük bir alan olmasına rağmen genital (uterus, overler, fallop 
tüpleri ve vajina), üriner (mesane ve üretra) ve intestinal (sigmoid kolon ve 
rektum) sistemleri barındırır. 

Pelvik taban hastalıkları, tanısındaki zorluklar nedeniyle gözden kaçabilen 
hastalıklardır. Anorektal hastalıklar, yapısal veya fonksiyonel bozukluğundan 
kaynaklı çeşitli semptomlarla ortaya çıkar. Defekasyon ve kabızlık problemlerinin 
yanında günlük yaşamı etkileyen ağrılara da neden olurlar. Hastalar bu nedenle 
uzun süre çözüm arayabilirler.

Hastalar kısmen korkma kısmen de utanma duygusu içinde genellikle 
rektal muayeneden hoşlanmazlar. Ancak, birçok pelvik hastalığın tanısı fizik 
muayene ile konulmaktadır. Muayene sırasında perianal bölgede; hemoroid, 
anal fissür, anal fistül, anal darlık, pilonidal sinüs, anal kondülom, rektal polip, 
anal kanserler, rektum kanseri, rektal prolapsus, rektosel, anismus, anal kriptit, 
fekal inkontinans gibi birçok hastalığın tanısı konulabilir.

Fizik muayene her zaman, kullanılan ilaçlar da dahil olmak üzere ilgili 
semptomlara odaklanan kapsamlı bir hikâye ile başlamalıdır. Altta yatan 
bir organik hastalık olup olmadığını anlamak, anal kanal lezyonlarını, anal 
striktürleri, fissürleri tanımlamak ve defekasyon mekaniğini değerlendirmek 
için dijital rektal muayene ve perianal muayene gereklidir (15).  

Rektal tuşede rektumda gaita bulunması önemlidir ve rektal hiposensitiviteyi 
düşündürebilir. Dijital muayene sırasında hastalardan anal sfinkterlerini 
sıkmalarını isteyerek kas tonusu hakkında bilgi sağlanır. Bu manevra yardımı ile 
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dissinerji %75 duyarlılık ve %87 özgüllük ile tanımlanabilir. Elli yaş üstündeki 
tüm hastalara ve alarm semptomları olanlara kolon kanseri taraması yapılması 
da önerilir (16).

Ek hastalıklar; diyabet, tansiyon, bazı nörolojik rahatsızlıklar (multiple 
skleroz, Alzheimer gibi), bel ve spinal yaralanmalar gibi durumlar kabızlık 
oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca kabızlığı tetikleyebilen demir 
preparatları, kalsiyum, kas gevşeticiler ve antidepresan ilaçlar da sorgulanmalıdır 
(17).

Hastaların değerlendirilmesinde yapısal belirtilerin yanı sıra üriner sistem, 
bağırsaklar, seksüel hayat gibi fonksiyonel belirtiler ve bunların yaşam kalitesi 
üzerine etkileri de göz önünde bulundurulup sorgulanmalıdır. 

6. Pelvik Taban Hastalıklarında Tanısında Görüntüleme ve Testler

Pelvik taban hastalıklarının teşhisinde sinedefekografi, anal manometri, endoanal 
ultrasonografi, pudendal sinir iletim değerlendirilmesi gibi birçok görüntüleme 
ve test yöntemleri kullanılır (14). Anal sfinkter kaslarının değerlendirilmesinde 
en ayrıntılı tanı yöntemi transanal ultrasonografidir. 

6.1. Transanal Ultrasonografi

Pelvik taban kaslarının anatomik değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Anal 
USG ile sfinkterleri kontrol eden kasları ve fonksiyonlarını değerlendirmek 
mümkündür. Özellikle fekal inkontinans, perianal apse, fistül varlığı ve anal 
kanser şüphesinde iyi sonuçlar verir.

6.2. Anorektal manometri

Anal manometri ile makatı kontrol eden internal ve eksternal sfinkterlerin 
istirahat ve istemli sıkma sırasındaki gücü, sfinkterlerin uzunluğu, rekto-anal 
inhibitör refleks ve rektum kompliansı ölçülür. Anal kanala içi hava ile şişirilen 
bir balon yerleştirilir ve geriye doğru çekilerek sfinkter kasının gücü ve kasılma 
yeteneği ölçülür (18).

6.3. Balon atılım testi

Anal kanala yerleştirilen ve içi değişik hacimlerde su ile doldurulan bir 
balonun anal kanal dışına atılması ile tetkik gerçekleştirilir. Balon 50 ml sıvı ile 
şişirildiğinde bir dakikadan uzun sürede dışarı atılırsa veya hasta balonu atmada 
başarılı olamazsa, obstrüktif tipte defekasyona işaret eder (19).
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6.4. Defekografi

Defekasyon mekanizmasının radyolojik incelemesidir. Defekasyon sırasında 
rektum ve anal kanalın değerlendirilmesini sağlayan dinamik bir testtir (20).

Makat bölgesinin işlevsel bozukluklarını, gaitayı atma kapasitesini, anal 
sfinkterlerin kasılma ve gevşemesini ölçmeye yarayan bir tetkiktir. Tetkik 
sırasında rektuma, kontrastlı bir macun benzeri madde doldurur, hasta röntgen 
makinesinin altına yerleştirilen bir komot üzerine oturtulur ve bu macunu atmak 
için sfinkterleri sıkıp gevşetmesi istenilir. Bu macunun atılması sırasında çeşitli 
grafiler çekilerek, sorunun şiddeti anlaşılmaya çalışılır (20).

6.5. Anorektal elektromiyografi (EMG)

Bu tetkikle, internal anal sfinkter, eksternal anal sfinkter ve puborektal kas 
hakkında fikir sağlanır. Puborektal kasta ıkınma sırasında gevşeme olmazsa 
veya paradoksal olarak kasılırsa anismustan şüphelenilmelidir.

6.6. Biyopsi alınması

Özellikle Hirschsprung hastalığının tanısında endoskopik olarak birçok 
biyopsi alarak hastalığın tanısının konulması çok önemlidir (21).

6.7. Dinamik Manyetik Rezonans Defekografi

Anal bölgeden uygulanan kontrastlı jelin MR’da defekasyon esnasında 
görüntülerin alınması ile yapılan görüntüleme yöntemidir. Bu test, pelvik taban 
disfonksiyonunun nedenini belirlemede çok yardımcı olur. MR defekografi 
ile pelvik taban kasları, kalın bağırsak, rektum ve mesane fonksiyonları 
değerlendirilir. Özellikle rektosel, rektal prolapsus, sistosel, uterosel rahatlıkla 
ortaya konabilmektedir. Son yıllarda MR defekografi daha sıklıkla tercih 
edilmektedir (22).

7. Kabızlık ve Pelvik Taban Hastalıklarında Tedavi 

Kabızlık genel popülasyonda yaygındır ve uygun terapötik müdahaleyi 
sağlamak için altta yatan etiyolojiyi ortaya çıkarmak anahtardır. Tedavi, yaşam 
tarzı değişiklikleri veya lif eklenmesi kadar basit olabilir ancak farmakolojik 
yaklaşım gerektirebilir. Sonuçları iyileştirmek için genellikle birden fazla tedavi 
yöntemi gereklidir. 

Mekanik obstrüksiyon ekarte edildikten sonra çoğu hastanın ilk tedavisi; 
hayat tarzı değişiklikleri, pelvik taban kas ve bağ dokusunu güçlendirmeye 
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yönelik medikal tedavi (lokal östrojen tedavisi gibi) ve Kegel egzersizleri gibi 
cerrahi dışı yaklaşımlar olmalıdır. Probiyotikler, laksatifler, fitiller ve lavmanlar, 
lubiproston, linaklotid ve plekanatid gibi farmakolojik ajanlar, yardımcı olabilir 
(23). Anatomik defekti çok ilerlemiş hastalarda ise direkt cerrahi onarım yapmak 
gerekir. Aynı şekilde cerrahi dışı tedavilerden istenilen sonuç elde edilemeyen 
hastalarda en uygun cerrahi tedavi planlanmalıdır.

7.1. Kabızlık İçin Biofeedback Tedavisi

Bir çeşit fizik tedavi ile kasların güçlendirilmesine dayanan bu yöntem pelvik 
taban kaslarında fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, karın kasları ile pelvik 
taban kaslarının koordineli çalışmasını sağlayarak, kabızlığın azalmasını 
sağlayabilir (24).

Kabızlık ile mücadelede diyet düzenlemeleri dışında en etkin yöntemlerin 
başında biofeedback tedavisi gelir. Kronik kabızlık, pelvik taban dissinerjisi 
(anismus) ve fekal inkontinans gibi durumlarda hastaya pelvik kaslarını doğru 
şekilde kasmasını öğretmek için biofeedback cihazları kullanılır. Tedavinin 
üç aşaması vardır: eksternal anal sfinkterlerin egzersizi, rektumdaki katı ve 
sıvı gaita ile gaz ayırımının öğretilmesi, gaita geldiğinde iç ve dış sfinkterler 
arasındaki koordinasyonun öğretilmesidir.  Bir seans ortalama 1 saat kadar sürer 
ve seanslara 4-8 haftalık aralıklarla ve yaklaşık bir yıl süre ile devam edilir.

7.2. Posterior Tibial Sinir Stimülasyonu / Sakral Sinir Stimülasyonu (PTNS/
SNS)

Ayak bileğinden ya da sakral alandan uygulanan elektrik uyarıları ile pelvik 
taban kasları güçlendirilebilir, fonksiyonları rehabilite edilebilir. Bu sayede gaz 
gaita inkontinansı, defekasyon bozuklukları ve kabızlık gibi şikayetler azalabilir.

7.3. Anal Stimülasyon Tedavisi

Anal kanal içine ince bir plastik prob yerleştirilir ve düşük akımlarla elektriksel 
uyarılar verilerek kaslar ve defekasyon işlemi güçlendirilmeye çalışılır. Çalışma 
süresi ortalama 20 dakika civarındadır ve en az 3 ay günde 2 kez ve tercihen bir 
yıla dek kadar yapılması önerilir. 

7.4. Kegel Egzersizleri

Pelvik taban kas egzersizleri, pelvis ve rektumu çevreleyen kasların fonksiyonunu 
güçlendirmek, daha iyi ve etkili kullanmak için uygulanan bir yöntemdir. 
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Eksternal anal sfinkter ve puborektalis gibi istemli kaslar bu fonksiyonu kontrol 
ederek defekasyonun kontrolünü sağlamaya yardımcı olur. 

7.5. Doğru Tuvalet Pozisyonu

Tuvalette oturma pozisyonu pelvik taban kasları açısından çok büyük önem 
taşımaktadır. Defekasyon sırasında pelvik taban kaslarının gevşek olması gaitayı 
rahatça çıkartmak için çok önemlidir. 

1. Dizlerin seviyesi kalçanın seviyesinden daha yüksek olmalıdır.
2. Gövde öne doğru eğilmeli ve dirsekler dizlerin üstünde olmalıdır.
3. Defekasyon sırasında pelvik taban kasları mutlaka gevşek olmalıdır.
4. Klozet kullanımında gerekirse tuvalet taburesi alınarak dizler yukarı 

kaldırabilir.

Sonuç olarak; kabızlık kişinin yaşam kalitesini ve sağlık açısından iyilik 
halini bozan bir rahatsızlıktır. Yaşam stilinde yapılan düzenlemelerle büyük 
çoğunluğu düzelse de yine de bir doktora görünmeniz gerekmektedir. Gerekli 
incelemeler sonucunda ilaç tedavisi ve buna ek olarak pelvik taban kaslarına 
yönelik gevşeme metotları ile kasta oluşan gerginlikler ve dissinerjiler 
çözümlenmelidir.

7.6. Botoks enjeksiyonu

Pelvik çıkış obstrüksiyonu olan seçilmiş hastalarda puborektal kasa botulinum 
toksini enjekte edilerek anismus tedavisinde ortalama %80 oranında başarı 
bildirilmektedir (23).  Kısa segment Hirschsprung hastalığı olan hastalarsa 
intersfinkterik botulinum enjeksiyonu ile semptomlarda iyileşme sağlanabilir 
(23).

8. Kabızlıkta Cerrahi Müdahale

Hastalığın tedavisinde nadiren cerrahi tedavi gerekebilir (25). Medikal tedavi 
yöntemlerinden fayda sağlanamayan ciddi kronik kabızlıklarda etiyolojiye göre 
uygun cerrahi yöntemler uygulanır. Pelvik taban fonksiyon bozukluklarının 
tedavisinde cerrahi yöntemler tercih edilecekse uygun vakalarda, hasta 
konforunu artıran minimal invaziv cerrahi yöntemler tercih edilebilir. Hastaya 
ve hastalığın seviyesine bağlı olarak cerrahi; açık, laparoskopik, transabdominal 
yaklaşım, transanal yaklaşım ve robotik yardımlı cerrahi gibi çeşitli cerrahi 
yaklaşımlar uygulanabilir (18).



PELVIK TABAN HASTALIKLARINDA KABIZLIK ETIYOLOJISI      151

STARR ameliyatı: Obstrüktif tipte defekasyon, rektoselin veya rektal 
intussusepsiyonun tedavisinde etkin bir yöntemdir. Bu teknikle anal kanaldan 
girilerek prolabe olan bağırsak veya rektumun bir bölümü stapler yardımı ile 
kısaltılarak tekrar anastomoz yapılır. 

Rektopeksi veya Delorme ameliyatı: Erken evre rektal prolapsus 
tedavisinde etkili bir tekniktir. Rektal prolapsus varlığında laparoskopik 
cerrahi ile rektum pelvise tespit edilir (rektopeksi) veya anal kanaldan Delorme 
ameliyatı uygulanır (26). Rektal mukopeksi yönteminde: ortalama %10  nüks, 
%6 kanama, %5 ağrılı defekasyon sorunu, %5 hemoroid trombozu, %1’den az; 
anal fissür veya fistül gibi sorunlar görülebilir (26).

Subtotal kolektomi: Kabızlık nedeniyle rektum hariç kolonun 
rezeksiyonudur. Ancak, bu ameliyattan sonra sık ishal atakları gelişebilir.  

Proktokolektomi (total kolektomi): Özellikle, Hirschsprung hastalığında 
kalın bağırsağın tamamında gangliyonların eksik olmasına bağlı, rektum dahil 
olmak üzere tüm kolon rezeke edilerek ileal poş ve ileo-anal anastomoz yapılır. 
Bu anastomozun güvenliği açısından 3-6 ay süre ile koruyucu ileostomi işlemi 
de eklenir. Bu ameliyatın belirgin komplikasyonları olmasına karşın, genel 
başarı oranı %85’tir.

Kolostomi veya ileostomi: Normal kolon geçişli kabızlığı ve şiddetli 
refrakter pelvik çıkış disfonksiyonu olan hastalar, uç sigmoid kolostomi 
oluşturulmasından fayda görebilir. Birlikte yavaş geçiş kabızlığı ve pelvik 
disfonksiyonu olanlar ileostomiden fayda görebilirler (27). Ek olarak, yavaş 
geçiş kabızlığı olanlarda total abdominal kolektomiyi düşünmeden önce faydayı 
değerlendirmek için bir loop ileostomi yararlı olabilir (23). 

8.1. Cerrahi sonrası prognoz

Pelvik taban cerrahisinde amaç ilgili organların anatomik pozisyonlarına geri 
döndürme ve bu sayede fonksiyonelliklerinin yeniden kazandırılması hedeflenir. 
Amaç hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Cerrahi sonrası karın içi basıncının 
ciddi bir şekilde artmasına neden olan; ağır yük kaldırmak, kabızlık, sigara 
kullanımına bağlı oluşabilecek kronik öksürük gibi durumlardan kaçınmak 
önemlidir. 

Özellikle kronik kabızlığı olan hastalarda pelvik taban cerrahisine rağmen 
konstipasyon şikayetleri devam edebilir. Bu durumda mutlaka hastalar pelvik 
taban rehabilitasyonu açısından desteklenmelidir.

Pelvik taban hastalıkları multidisipliner olarak yönetilmeli bu ekipte 
pelvik taban ile ilgilenen bir cerrahi uzmanı, gastroenterolog, jinekolog, ürolog, 
radyolog, fizyoterapist, diyetisyen ve de psikiyatrist yer almalıdır.
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KABIZLIK VE BESLENME

Kronik kabızlığın yaygın nedenleri arasında posa eksikliği (meyve, sebze 
ve posa içeren diğer gıdaların yetersiz tüketimi), yeterli sıvı alımının 
olmaması yer almaktadır. Bu durumlarda kabızlık genellikle ciddi bir 

sorun değildir ve beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değiştirilerek kontrol 
altına alınabilir ve tedavi edilebilir (1, 2).

Çalışmalar, yüksek posalı bir diyetin dışkı ağırlığını artırabileceğini 
ve bunun kolon geçiş süresinin azalmasına neden olduğunu, düşük posalı 
bir diyet ise kabızlığa neden olduğunu göstermiştir. Ayrıca, artan posanın 
diyetin normal kolon geçişi ve anorektal işlevi olan hastalarda semptomları 
iyileştirebileceği, kabızlığı olan ve kolon geçişi gecikmiş hastalarda diyet posası 
artırılarak iyileşme sağladığı ortaya konmuştur. Ancak artan posa tüketimi, bazı 
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durumlarda kolon geçişini normal hale getirmeyebilir ve bağırsak bakterileri 
tarafından posanın metabolize edilmesi ve gaz çıkışından kaynaklı semptomlar 
daha da kötüleşebilir (3). Öte yandan, çözünür posalı diyetlerin (psyllium veya 
ispaghula), çözünmez posa içeren diyetlere göre (buğday kepeği) kronik kabızlık 
semptomlarının iyileşmesi ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Sistematik bir 
incelemede, çözünür posanın, karın ağrısı üzerinde değişen etkilerle IBS’de 
kabızlık semptomlarını iyileştirdiğini sonucuna varılmıştır (4, 5). 

Prebiyotikler

Prebiyotikler, bağırsak bakterilerinin büyümesini veya aktivitesini seçici olarak 
uyararak konakçı üzerinde faydalı bir fizyolojik etki sağlayan sindirilemeyen 
maddelerdir. Prebiyotikler, Lactobacilli ve Bifidobacteria gibi zaten kolonda 
bulunan sınırlı sayıda sağlığı geliştirici ortak floranın tercihli büyümesini 
uyarmaktadır. Prebiyotik örnekleri arasında frukto-oligosakkaritler, galakto-
oligosakkaritler ve inülin bulunur. Kabızlık tedavisinde kullanılan posa ve posa 
takviyeleri de prebiyotik etkiler gösterir (6, 7). Prebiyotikler, laktik ve kısa 
zincirli karboksilik asitlere dönüştürüldükleri kolonda bakteriyel metabolizmaya 
maruz kalırlar. Galakto-oligosakkaritlerin bağırsak peristalsisini desteklediği 
ve kabızlığı giderdiği gösterilmiştir. İnülin tipi fruktanların tüketimi bağırsak 
mikrobiyotasını etkiler ve kabız hastalarda dışkı sıklığını normalleştiren bağırsak 
hareketlerini uyarır. Prebiyotiklerin kabızlık üzerindeki yararlı etkisine ilişkin 
kanıtların çoğunun hayvan çalışmalarından elde edildiği dikkate alınmalıdır. 
İnsanlar üzerinde yapılan deneyler, yalnızca az sayıda kabız olan denek 
üzerinde yürütülmektedir. Ancak, altmış kabız kadında yakın zamanda yapılan 
bir prebiyotik denemesi, prebiyotik grup ile plasebo grubu arasında kabızlığın 
giderilmesinde memnuniyet açısından anlamlı bir fark olmadığını saptamıştır. 
Daha kesin sonuçlara varmak için yeterince güçlü daha fazla araştırma yapılması 
gerekmektedir (8-10).

Probiyotikler

Probiyotikler, herhangi bir doğal besin değerinin ötesinde, yeterli miktarlarda ve 
sürekli olarak verildiklerinde konakçılarına sağlık yararları sağlayabilen canlı 
veya zayıflatılmış mikroorganizmalardır. Probiyotikler, kabızlığı olan hastalarda 
yararlı etkiler göstererek alternatif tedavi seçenekleri olarak giderek daha 
fazla kullanılmaktadırlar. Kronik kabızlığın tedavisi için probiyotiklerin yakın 
zamanda yapılan sistematik bir incelemede, probiyotiklerin haftada ortalama dışkı 
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sayısında önemli bir iyileşmeye yol açtığını göstermiştir (11). Probiyotiklerin 
kronik kabızlığa fayda sağlayabileceği çeşitli mekanizmalar ile kanıtlanmıştır. 
probiyotikler kabızlığı olan hastalarda değişmiş bağırsak mikrobiyotasını 
değiştirebilir; probiyotik metabolitler bağırsak hissini ve motilite fonksiyonunu 
değiştirebilir; bazı probiyotikler, bakteriyel fermentasyonun son ürünlerini 
artırarak, lümen pH’ını düşürmek gibi intralüminal ortamı düzenleyebilir.  
Bifidobacteria ve Lactobacilli bakterileri kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini 
artırarak, bağırsak peristaltizminin uyarılması ve dışkı bolusunun nemini arttırma 
gibi çeşitli sağlığı geliştirici işlevlere sahiptirler ve genel olarak kabul edilen 
faydalı türlerdir (10, 12). Büyük bir randomize kontrollü deney, etkili miktarda 
Lactobacillus plantarum ve Bifidobacterium breve veya Bifidobacterium lactis 
alımının, kabızlığı olan hastalarda tahliye bozukluklarını ve sert dışkıları 
önemli ölçüde giderebildiğini göstermiştir. Lactobacillus reuteri’nin bağırsak 
hareket sıklığı üzerindeki olumlu etkisi, kabızlığı olan hem yetişkin hem de 
çocuk hastalarda doğrulanmıştır. L. reuteri’nin kolonik miyoelektrik motilite 
kompleksinin hem frekansını hem de hızını artırabildiğini göstermiştir. Yapılan 
in vitro çalışmada, Escherichia coli Nissle 1917 süpernatanlarının, düz kas 
hücrelerinin doğrudan uyarılmasıyla kolonik kontraktiliteyi artırabildiğini 
saptanmıştır (13).

Probiyotikler günümüzde kabızlığın tedavisi için yaygın olarak 
kullanılmaktadır, ancak probiyotiklerin güvenliği ile ilgili endişeler hala 
devam etmektedir. Probiyotik uygulama, bağırsak mikrobiyotasının bileşimini 
modüle edebilir ve sonuç olarak metabolik aktivitelerin ve kolonik immünolojik 
aktivitelerin değişmesine neden olabilir. Ayrıca probiyotik uygulama, 
antimikrobiyal direnç genlerini normal bağırsak florasına ve patojen türlerine 
aktarabileceği son zamanlarda çalışmaların konusu olmuştur.

KABIZLIK PROBLEMİNE KARŞI BESLENME ÖNERİLERİ

 Günde 2 litre ( 8 bardak ) su tüketimi.(diğer alınan sıvılar dışında)
 Her gün aynı saatlerde tuvalet ihtiyacınız giderilmesi.
 Posalı gıdalar ( meyve – sebze- kuru meyveler, kepekli ve tam tahıl

ekmekleri, kurubaklagiller ) tüketimi.
 Her gün yarım – bir saat arasında yürüyüş
 Yeşil çay, rezene barsak faaliyetlerinizi artırmaya yardımcı olur, günde 2-3

fincan içmeye tüketimi.
 Koyu çay, kahve tüketiminin azaltılması
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  Muz, patates, ayva, pirinç tüketiminden kaçınma
  Kabuğuyla tüketilen meyve ve sebzeleri kabuklu tüketilmesi
  Kuru- taze kayısı ve incir, kivi, armut, kabuklu elma barsak faaliyetlerini 

artırmaya yardımcı olmakta. Bunların çiğ olarak tüketilmesi
  Azar azar -sık sık beslenmeye çalışılması. Yemeklerin iyi çiğnenmesi
  Probiyotik etkiye sahip süt ve ürünlerini kullanmaya gayret edilmesi ( 

probiyotik yoğurt- süt, kefir gibi )
  Rafine edilmiş besinler yerine kepekli olanları tercih edin ( beyaz ekmek 

yerine kepekli ekmek, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı v.b)

KAYNAKLAR

1. Rao SSC, Yu S, Fedewa A. Systematic review: dietary fibre and FODMAP‐
restricted diet in the management of constipation and irritable bowel 
syndrome. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2015;41(12):1256-
70.

2. Yang X-J, Zhang M, Zhu H-M, Tang Z, Zhao D-D, Li B-Y, et al. 
Epidemiological study: correlation between diet habits and constipation 
among elderly in Beijing region. World journal of gastroenterology. 
2016;22(39):8806.

3. Shi W, Xu X, Zhang Y, Guo S, Wang J, Wang J. Epidemiology and 
risk factors of functional constipation in pregnant women. PLoS One. 
2015;10(7):e0133521.

4. Moraes JGd, Motta MEFdA, Beltrão MFdS, Salviano TL, Silva 
GAPd. Fecal microbiota and diet of children with chronic constipation. 
International Journal of Pediatrics. 2016;2016.

5. Tantawy SA, Kamel DM, Abdelbasset WK, Elgohary HM. Effects of 
a proposed physical activity and diet control to manage constipation in 
middle-aged obese women. Diabetes, metabolic syndrome and obesity: 
targets and therapy. 2017;10:513.

6. Bardsley A. Assessment and treatment options for patients with 
constipation. British Journal of Nursing. 2017;26(6):312-8.

7. Chu JR, Kang S-Y, Kim S-E, Lee S-J, Lee Y-C, Sung M-K. Prebiotic 
UG1601 mitigates constipation-related events in association with gut 
microbiota: a randomized placebo-controlled intervention study. World 
Journal of Gastroenterology. 2019;25(40):6129.



KABIZLIK VE BESLENME     159

8. Forootan M, Bagheri N, Darvishi M. Chronic constipation: A review of 
literature. Medicine. 2018;97(20).

9. Parthasarathy G, Chen J, Chen X, Chia N, O’Connor HM, Wolf PG, et 
al. Relationship between microbiota of the colonic mucosa vs feces and 
symptoms, colonic transit, and methane production in female patients with 
chronic constipation. Gastroenterology. 2016;150(2):367-79. e1.

10. Huang L, Zhu Q, Qu X, Qin H. Microbial treatment in chronic constipation. 
Science China Life Sciences. 2018;61(7):744-52.

11. Yu T, Zheng Y-P, Tan J-C, Xiong W-J, Wang Y, Lin L. Effects of prebiotics 
and synbiotics on functional constipation. The American journal of the 
medical sciences. 2017;353(3):282-92.

12. Zhao Y, Yu Y-B. Intestinal microbiota and chronic constipation. 
Springerplus. 2016;5(1):1-8.

13. Lan J, Wang K, Chen G, Cao G, Yang C. Effects of inulin and isomalto-
oligosaccharide on diphenoxylate-induced constipation, gastrointestinal 
motility-related hormones, short-chain fatty acids, and the intestinal flora 
in rats. Food & function. 2020;11(10):9216-25.





161

B Ö L Ü M  X I I I

İRRİTABLE BAĞIRSAK 
SENDROMUNDA  (IBS) VE 

BESLENME YAKLAŞIMLARI
Bülent YAPRAK1 & Nurgül ARSLAN2

1(Uzm. Dr.) Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim Araştırma 
Hastanesi İç Hastalıklıları A.B.D
dr_bulentyaprak@hotmail.com
Orcid: 0000-0001-5592-9755

2Dr.Öğr.üyesi Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
nuracar_1986@hotmail.com
Orcid: 0000-0002-7618-0859

GİRİŞ

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), kronik fonksiyonel bir gastrointestinal 
bozukluktur (FGID) ve en sık teşhis edilen gastrointestinal hastalıklardan 
biridir. IBS’nin dünya çapında prevalansı %10 ila %20 arasında değişmekte 

ve 10-12 yıl süren uzun takip çalışmalarına göre tahmini insidansı %1.4-1.5’tir. 
IBS, kadınlarda ve genç erişkinlerde daha sık görülür. IBS, gastroenteroloji 
uzmanlarına yapılan tüm sevklerin yaklaşık üçte birinden sorumludur ve önemli 
ekonomik maliyetler ve psikososyal yük ile ilişkilidir (1).

Yakın tarihli ROME IV kriterlerinde, karın ağrısının tekrarlayıcı olmasını 
ve dışkılama veya bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikle ilişkili olmasını 
gerektirmektedir. IBS alt tipleri, kabızlığın baskın olduğu (IBS-C), diyarenin 
baskın olduğu (IBS-D) ve baskın düzensiz (karışık diyare/kabızlık) bağırsak 
alışkanlıklarına sahip IBS’yi (IBS-M) içerir. IBS alt tipleri, tip 1’den (fındık 
gibi ayrı sert topaklar, geçmesi zor) tip 7’ye (sulu, katı parça yok, tamamen 
sıvı) kadar dışkı görünümüne dayanan 7 noktalı Bristol Tabure Form Skalasına 
göre sınıflandırılır ve kolon geçişi için güvenilir bir belirteç olarak kabul 
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edilmektedir. En az 14 günlük bir günlük raporu kullanılarak laksatifler veya 
antidiyareik ajanlar gibi herhangi bir spesifik tedavinin yokluğunda hastalar 
ayda en az 4 gün anormal bağırsak alışkanlıklarına sahip olduğunda IBS alt 
tiplemesi daha doğrudur. Bağırsak hareketlerinin %25’inden fazlası için dışkı 
kıvamında bir değişiklik (yani sert/topaklı dışkı veya gevşek/sulu dışkı), çeşitli 
IBS alt tiplerinde sınıflandırma eşiği olarak kabul edilmektedir (2, 3).

IBS hastalarında bir dizi patofizyolojik anormallik tanımlanmıştır ve bunlar 
arasında viseral aşırı duyarlılık, gastrointestinal sistemin motor anormallikleri, 
enfeksiyöz gastroenterit, bağırsak iltihabı ve viseral hiperaljezi, genetik yatkınlık 
ve psikososyal faktörler olarak belirtilmektedir. Bağırsak mikrobiyotası 
metabolik, koruyucu ve yapısal işlevlerde anahtar bir rol oynar. Değişen 
bağırsak mikrobiyotasının IBS’deki rolü aşamalı olarak araştırılmıştır. Bu tür 
değişiklikler, sağlıklı deneklere kıyasla IBS’deki fermantasyon kapasitesini 
büyük ölçüde etkileyebilmektedir (4).

IBS’yi tanımlayan semptomlar benzersiz olmadığından, IBS’ye benzer 
semptom gösteren (yani inflamatuar bağırsak hastalığı, çölyak hastalığı, fruktoz 
ve laktoz gibi karbonhidratlara karşı intolerans, neoplazi, mikroskobik kolit vb.) 
hastalıklar dışlanmalıdır. Bu nedenle IBS olduğundan şüphelenilen hastaların 
ilk teşhisi, dikkatli bir öykü, fizik muayene ve akut özelliklerini değerlendirmek 
için tanısal testler kullanılmalıdır. Akut semptomlar arasında açıklanamayan 
kilo kaybı, açıklanamayan demir eksikliği anemisi, rektal kanama (belgelenmiş 
kanama hemoroid veya anal fissür yokluğunda), ailede kolorektal kanser öyküsü, 
çölyak hastalığı veya inflamatuar bağırsak hastalığı, açıklanamayan ateş  gibi 
bulgular mevcuttur. Sınırlı laboratuvar çalışmaları arasında kan sayımı (anemi 
veya yüksek beyaz kan hücresi sayımını dışlamak için) ve ishalli hastalarda 
C-reaktif protein (CRP) yüksekliği, fekal kalprotektin bulunmaktadır. Çölyak
hastalığı için serolojik testler ve parazitler için dışkı analizi yapılmalıdır. Vaka
bazında ele alınacak diğer tanı testleri arasında kolonoskopi ve biyopsilerle
birlikte üst endoskopi ve karbonhidrat malabsorbsiyonunu ekarte etmek için
H2-nefes testleri yer almaktadır (5-7).

Güvenli bir IBS teşhisi konduktan sonra hasta ile tutarlı ve terapötik 
yaklaşıma başlanmalıdır. Bu yaklaşımın hasta sonuçlarını iyileştirdiği 
gösterilmiştir. Hastanın beklentileri açıkça tanımlanmalı ve mümkünse 
yapılacaklar hasta ile birlikte tartışılmalıdır. Tedavi, IBS semptomlarının hem 
tipine hem de şiddetine dayanmaktadır (8).

IBS için en yaygın terapötik yaklaşımlar arasında eğitim, yaşam tarzı 
(özellikle beslenmeye dayalı müdahaleler), periferik etkili ilaçlar (tipik 
olarak hareketliliği hedefleyen), merkezi etkili ilaçlar (viseral aşırı duyarlılığı 



IRRITABLE BAĞIRSAK SENDROMUNDA  (IBS) VE BESLENME YAKLAŞIMLARI     163

ve ağrıyı hedefleyen) ve psikolojik müdahaleler (azaltmayı amaçlayan) yer 
almaktadır (9). 

Beslenme tarzı ve spesifik diyet uygulamaları

Besin intoleransı

Beslenme temelli müdahaleler genellikle birinci basamak hekimleri ve 
gastroenterologlar tarafından, özellikle hastalar belirli yiyecekleri yedikten 
sonra semptomlarının kötüleştiğini bildirdiğinde, genellikle ‘’besin intoleransı” 
olarak adlandırılan bir durum olarak tanı konulmaktadır.  Hastaların yaklaşık 
%84’ü semptomlarının en az bir besin maddesi tarafından tetiklendiğini 
bildirmiştir ve %62’si bir gastroenterolog veya beslenme uzmanının yardımı 
olmadan diyetlerini kendi başlarına sınırlandırdıklarını bildirmiştir. Bu besin 
kaynaklı tetikleyiciler besin alerjilerini yansıtmaz (örneğin çölyak hastalığında 
olduğu gibi). IBS semptomlarına neden olabilecek veya ağırlaştırabilecek belirli 
yiyecekleri belirlemek için bir beslenme hikayesi görüşmesi mutlaka gereklidir. 
Özellikle buğday, süt ürünleri, kahve, meyve, meyve suları, sebzeler, şekerli 
alkolsüz içecekler ve sakız tüketimi sorgulanmalıdır (10, 11).

IBS’deki besin intoleransının mekanizmaları belirsizliğini korusa da, şu 
anda intoleransın geliştiği hipotezinin öne sürüldüğü üç yol vardır:besin aşırı 
duyarlılığı (bağışıklık aracılı); besin kimyasalları (biyoaktif moleküller) ve 
lümen şişkinliği. Besin aşırı duyarlılığı hipotezinde, artan epitelyal bariyer 
geçirgenliğinin bir sonucu olarak belirli besinlere yanıt olarak düşük dereceli 
inflamasyonun oluşabileceği öne sürülmektedir. Besin kimyasalları hipotezinde, 
doğrudan nöral ve mast hücreleri üzerinde etkili olabilen salisilatlar, glutamatlar 
ve aminlere dikkat çekmektedir. Bu hipotez geleneksel olarak eliminasyon 
diyetleriyle test edilmiştir ve daha fazla araştırma gerektirmektedir. Son olarak, 
belirli moleküllerin su ve gaz hacmini artırabileceği ve böylece şişkinliğe, ağrıya 
ve artan viseral aşırı duyarlılığa neden olabileceği için, lümen şişkinliği IBS’de 
besin intoleransı için bir mekanizma olarak önerilmiştir (12, 13). 

IBS Tedavisinde Ortak Diyet Hedefleri

Posa 

Posa, IBS hastalarının bir alt grubunda bağırsak geçişini iyileştirmek ve 
kabızlığı azaltmak için bir hacim artırıcı ajan olarak işlev görebilir. Bu nedenle, 
IBS hastaları için diyet önerileri genellikle, çözünmeyen (kepek) posadan 
ziyade çözünür (psilyum/ispaghula kabuğu)posa takviyesini içermelidir. Gaz ve 
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abdominal şişkinlik yan etkilerinden kaçınmak için Psyllium/ispaghula düşük 
dozlardan başlanmalıdır. IBS için optimal posa dozu belirlenmemiştir, ancak 
genel olarak 20-30 gram toplam diyet ve ek 6 gram posa yeterli düzeylerdir. 
IBS için bir tedavi olarak posanın etkileri tam olarak kanıtlanmamıştır. 
Sistematik bir derlemede, karın ağrısı, genel değerlendirme veya semptom 
skorlarını iyileştirmek için hacim artırıcı ajanların (çözünür veya çözünmeyen 
posa) plaseboya göre hiçbir yararlı etkisinin olmadığını saptamıştır. Başka bir 
sistematik derlemede ise,  posa (ispaghula kabuğu) ile semptomlarda marjinal 
bir iyileşme bulmuştur (14).

Gaz yapıcı gıdalar

IBS hastaları, semptomları şiddetlendirdiği bilinen fermente olabilen substratları 
içeren, gaz üreten besinleri diyetten çıkarılması semptomların giderilmesinde 
olumlu sonuçlar doğurmuştur. Bağırsak gazı ve gaz artışı ile ilişkili besinler 
arasında alkol, kayısı, simit, muz, fasulye, Brüksel lahanası, kafein, havuç, 
kereviz, soğan, simit, kuru erik, kuru üzüm ve buğday tohumu bulunur.

FODMAP’ler

FODMAP’lerin kısaltması, özellikle glikoz, mannitol, sorbitol, ksilitol 
(Polyoller). FODMAP ailesi, bağırsakta zayıf bir şekilde emilen kısa zincirli 
karbonhidratlardan oluşur. FODMAP’ler çok sayıda besinde bulunur ve IBS 
semptomlarını ve diğer fonksiyonel gastrointestinal hastalıkları etkilediği 
varsayılmaktadır. 

FODMAP’ler, ince bağırsak ve kolon lümeninde ozmotik olarak aktif 
moleküller gibi davranır. Bağırsak mikrobiyotası, hidrojen (H2) ve metan 
üretimi ile FODMAP’lerin hızlı fermantasyonunu indükler. Bu gazlar lümen 
içi gerilimi arttırır ve bağırsak duvarında hareket ederek karında şişkinlik ve 
ağrı gibi semptomlara neden olur. Artan FODMAP fermentasyonunun bir başka 
sonucu, bağırsak geçirgenliğindeki artışları ve (düşük dereceli) inflamatuar 
yanıtı içerebilir. Randomize, kontrollü, tek kör çapraz geçişli bir çalışmada, daha 
önce IBS’leri için diyet denememiş 30 IBS hastası, standart bir Avustralya diyeti 
uygulayanlara kıyasla genel gastrointestinal semptom skorlarında iyileşme 
bildirmiştir. Tüm IBS alt tipleri dışkı kıvamından daha fazla memnuniyet 
bildirirken, IBS-D’li hastalar da dışkı sıklıklarında iyileşme bildirmiştir. 
FODMAP’leri düşük bir diyet bu nedenle IBS hastalarında denenmeye değer 
olabilir, ancak özellikle kolon sağlığı ve mikrobiyom üzerinde uzun vadeli 
etkinlik ve güvenlik için daha fazla çalışma yapılması gerekir.
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Diğer FODMAP içeren gıdalar

IBS hastalarında, fruktoz, fruktanlar veya her ikisinin karışımı açısından düşük 
bir diyet semptomların giderilmesinde etkili olmuştur [ 86 ]. Başka bir çalışma, 
“geleneksel IBS diyetinin” (yani düzenli yemek düzeni; ana öğünlerde; fasulye, 
lahana, soğan ve yağ gibi gaz üreten besinlerden kaçınma; çözünmeyen posa 
ve kafein alımının azaltılması) IBS semptomların iyileştirdiğini saptamıştır. 
Genel olarak, birçok FODMAP içeren besinin potansiyel sağlık yararları göz 
önüne alındığında, daha az kısıtlayıcı diyetlerin dikkate alınması gerekir; 
düşük FODMAP içeren diyeti uygulanıyorsa, hastalar en iyi sağlıklı diyeti 
sürdürürken bazı FODMAP içeren besinleri aşamalı olarak yeniden diyete 
eklenmelidir (15-17).

Laktoz

Genetik ya da edinilmiş bağırsak laktaz eksikliği yaygın olarak görülmektedir ve 
bağırsak mikrobiyotası tarafından emilen laktozun abartılı fermantasyonu IBS 
semptomlarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilmektedir. Laktoz intoleransının 
nihai teşhisi, 25 g laktoz ile nefes testindeki H2 düzeylerinin ve gastrointestinal 
semptomların ve eş zamanlı değerlendirilmesi  ile konulmaktadır (18). 

Laktozsuz bir diyet denemesi, gaz üreten besinlerin dışlanmasından 
sonra iyileşme görülmektedir. Kanıtlanmış laktaz eksikliği olan hastalar için, 
laktozdan fakir bir diyet uygulanmalıdır. Laktoz içeren besinlerin alımından 
önce oral laktazların kullanılması da semptomların azaltılması ve hatta ortadan 
kaldırılması için faydalı olabilir (19, 20)

Glüten

Çölyak olmayan IBS hastalarında glütenin rolü tartışmalı olsa da, bazı hastalarda 
glütenin diyetten çıkarılması IBS semptomlarını azaltmada etkili olabilmektedir. 
Özellikle etkili olan hasta grubu,gaz üreten besinlerden kaçınırken veya düşük 
FODMAP diyetine başladıktan sonra şişkinlik ve gazda herhangi bir iyileşme 
olmadığını bildiren IBS-D hastalarında özellikle belirgindir. Bu hastalarda 
glütenin etkisinin mekanizmaları, özellikle çölyak hastalığına genetik yatkınlığı 
olan ve tamamen evrimleşmiş hastalık kanıtı göstermeyen hastalarda bağırsak 
fonksiyon bozukluğunu içerebilmektedir. Ek olarak, IBS-D hastalarında bağırsak 
bariyeri bozulabilmektedir. Glütensiz diyet ile, çölyak hastalığı olmayan (yani 
HLA-DQ2 ve HLA-DQ8 negatif veya normal duodenal biyopsiler) 34 IBS 
hastasında yapılan çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada semptom 
iyileşmesi görüldü ve IBS semptomları kontrol edilmiştir. Hastalar, günde 2 
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ekmek dilimi artı 1 çörek şeklinde az miktarda glüten alacak veya glütensiz 
diyete devam edecek şekilde randomize edildi. 6 hafta sonra, glüten almak üzere 
randomize edilen hastalar, ilave glüten almayan hastalarla karşılaştırıldığında, 
genel semptomlar, ağrı, şişkinlik, dışkı kıvamı ve yorgunluk gibi semptomlar 
kontrol altına alınabilmiştir.  Başka bir randomize kontrollü 4 haftalık 
denemede, 45 IBS-D hastası, glüten içeren veya glütensiz bir diyet için 2 gruba 
ayrılmıştır. Gluten kullanan hastalar, günlük bağırsak hareketlerinde global 
olarak kötüleşme, laktuloz:mannitol oranı ile ölçüldüğü üzere daha yüksek ince 
bağırsak (kolonik değil) geçirgenliği, ince bağırsakta ve rektosigmoid mukozada 
ve sitokin üretiminde sıkı bağlantı proteinlerini kodlayan mRNA’nın histolojik 
olarak kanıtlanmış ekspresyonunda azalma görülmüştür. Başka bir çalışmada, 
plasebo kontrollü, çapraz geçişli bir yeniden deneme çalışmasında, halihazırda 
düşük FODMAP diyetinde olan IBS hastalarına glütensiz bir diyetin eklenmesi 
ek bir fayda sağlamamıştır (21, 22).

Nutrasötik ürünler

Curcumin bir fitokimyasaldır ve Hint bitkisi Curcuma longa’nın köksapından 
(zerdeçal) elde edilen Zingiberaceae zencefil ailesinin doğal bir üyesidir.  
Kurkumin yüzyıllardır hem Ayurvedik hem de geleneksel Çin tıbbında 
karın ağrısı ve şişkinliğin yanı sıra iltihaplı hastalıkları (örneğin safra 
yolları rahatsızlıkları, romatizma, sinüzit, yaralanmalar, ateş) hedef alarak 
kullanılmıştır. Dikkat çekici bir şekilde, kurkumin in vitro bir anti-inflamatuar 
aktivite gösterdiği saptanmıştır. Hayvan kolit modelinde mukozal yaralanmaları 
azalttığı görülmüştür. Kurkuminin potansiyel mekanizmaları, nükleer 
faktör-κB (NF-kB) ve proinflamatuar sitokinlerin (tümör nekroz faktörü alfa, 
interlökin 1) inhibisyonu tarafından yönlendirilen I-kappa B kinaz aktivitesinin 
modülasyonunu içermektedir. Birkaç klinik çalışma, hem inflamatuar bağırsak 
bozukluklarında hem de fonksiyonel gastrointestinal hastalıklarda kurkuminin 
rolünü desteklemektedir. Ülseratif kolitli hastalarda yapılan randomize, çift 
kör, plasebo kontrollü bir çalışmada, kurkumin (2 g/gün) artı sülfasalazin 
veya mesalamin 6 ay boyunca Klinik Aktivite İndeksi›ni ve endoskopik 
skoru iyileştirdiği ve akut ülseratif kolit alevlenmelerini önlediği görülmüştür. 
Randomize kontrollü bir klinik çalışmada, hafif-orta dereceli ülseratif koliti olan 
hastalarda kurkumin artı mesalazin ile remisyon indüklenmiştir. Küçük bir IBS 
hasta grubunda, 8 hafta boyunca her gün verilen 72 mg veya 144 mg kurkumin, 
karın ağrısı yoğunluğunu azalttığı ve yaşam kalitesini iyileştirdiği görülmüştür 
(23, 24).
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Rezene yağı tohumlarının ana bileşeni olan anetol, kimyasal olarak 
nörotransmitter dopamine benzer ve bağırsak düz kası, izole sıçan uterusu ve 
kobay trakea halkaları üzerinde gevşetici bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
IBS hastaları üzerinde yapılan bir pilot çalışmada, rezene, muhtemelen bağırsak 
düz kasının anetole bağlı gevşemesinin aracılık ettiği bir mekanizma olan 
krampiform karın ağrısını azaltmıştır. Kurkumin-rezene esansiyel yağının 
kombinasyonu son zamanlarda geleneksel tıp tarafından kullanılmıştır ve IBS 
hastalarında semptomları ve yaşam kalitesini iyileştirmiştir. Daha uzun takipli 
ve IBS alt tiplerinde daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır (24, 25).

Sonuçlar

IBS sınıflandırmasına ilişkin en son kılavuzlar, IBS ve klinik alt tiplerinin 
teşhisinin, tipik semptomları tanımlamaya ve kronik bir hastalığı düşündürebilecek 
akut özelliklerini dışlamaya dayanması gerektiğini doğrulamaktadır. IBS, 
anormal bağırsak hareketliliği ve geçirgenliği, karbonhidrat fermentasyonu 
besin emilimi, gaz üretimi ve bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikleri 
içeren IBS’nin klinik özelliklerine katkıda bulunan karmaşık patojenetik 
mekanizmalara sahip heterojen bir hastalıktır. IBS hastalarında öykü almak, 
semptomların oluşumunda belirli besinlerin veya diğer diyet bileşenlerinin 
rolünü dışlamak için önemlidir.

IBS’ye ilk basamak yaklaşım, semptomların başlamasından ve 
kötüleşmesinden sorumlu besinlerin diyetten nasıl çıkarılacağını içeren eğitimi 
içerir. Belirli besin bileşenlerinden kaçınılması ve aşamalı olarak yeniden 
eklenmesi, gaz üreten besinlerin, laktoz ve fruktoz intoleransının, diğer spesifik 
FODMAP’lerin ve glütenin etkilerini değerlendirmek tedavideki sonraki 
basamakları oluşturur. Diyetin farklı IBS alt tiplerinde nihai rolü için daha ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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