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Akut Diyare
Prof. Dr. Recep Öztürk

Akut ba¤›rsak infeksiyonlar› ve g›da zehirlenmeleri günümüzde tüm dünyada önemli bir sa¤l›k sorunudur. Bu tür infeksiyonlar genel olarak ishalle
seyreder.
Oral al›m, tükrük, mide suyu, safra, pankreas ve ince ba¤›rsak sekresyonlar› toplam olarak sindirim sistemine günde 9 L kadar s›v›n›n ulaﬂmas›na neden olur, bu s›v›n›n 8 L’si jejunum ve ileumdan emilir; kolona ulaﬂan 1 L s›v›n›n 800 ml’si burada emilir; geri kalan 200 ml kadar s›v› d›ﬂk›n›n %60-85’ini
oluﬂturur.
‹shal (diyare), baﬂta infeksiyon hastal›klar› olmak üzere de¤iﬂik nedenlere
ba¤l› oluﬂan, s›kl›k olarak günde 3-4 kezden ve miktar olarak yaﬂ ve beslenme
faktörlerine ba¤l› olarak de¤iﬂmek üzere 200 gramdan fazla, normal d›ﬂ›, sulu
d›ﬂk›lama olay› olup, artm›ﬂ s›v› ve elektrolit kayb›na neden olan bir sendromdur.
Geliﬂmekte olan ülkelerde, özellikle infeksiyöz ishaller önemli bir sa¤l›k
sorunudur ve çocuk ölümlerinin önemli nedenlerindendir. Beﬂ yaﬂ›ndan küçük çocuklar geliﬂmiﬂ ülkelerde y›lda 2-3, geliﬂmemiﬂ ülkelerde 10-18 kez ishal
ata¤› geçirmektedir. Dünyada bir y›lda 3-5 milyar› aﬂan ishal olgusu meydana
gelmekte ve ço¤unlu¤unu çocuklar›n oluﬂturdu¤u 5-8 milyon kiﬂi ishale ba¤l›
komplikasyonlar sonucu ölmektedir. Beﬂ yaﬂ alt› çocuklarda bütün ölümlerin
yaklaﬂ›k olarak %25 nedeni ishalli hastal›klard›r. Ülkemizde de 1-5 yaﬂ grubundaki ölümlerin pnömoniden sonra ikinci nedeni ishallere ba¤l›d›r.
‹shal de¤iﬂik ﬂekilde s›n›fland›r›labilir: ishal süresine göre, akut ishal (15
günden k›sa süren ishal) ve kronik ishal (15 günden uzun süren ishal) diye ikiye ayr›labilir. Akut ishaller genellikle infeksiyöz nedenlerle oluﬂur; kronik ishallerde infeksiyonlar d›ﬂ›nda de¤iﬂik sebepler vard›r. Ayr›ca riske göre
(AIDS’li hastada ishal, turist ishali), fizyopatolojik mekanizmaya göre (osmotik, sekretuvar, eksüdatif), veya d›ﬂk› özelliklerine göre (sulu, ya¤l›, kanl›) s›n›flama yap›labilir. Pratiklik sa¤lama noktas›nda sure ve d›ﬂk› özelliklerine
dayanan ayr›mlar daha s›k kullan›l›r.
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Konuyla ilgili s›k kullan›lan terimler ﬂunlard›r:
‹shal: Günlük d›ﬂk› miktar›n›n (>200g), say›s›n›n (>3) ve s›v› içeri¤inin
(>%80) artmas›d›r.
Akut ishal: Süre olarak iki haftay› aﬂmayan ishaldir.
Kronik ishal: Süre olarak iki haftadan daha fazla devam eden ishaldir.
Gastroenterit: Mide ve ince ba¤›rsa¤›n birlikte inflamasyonu olup; iﬂtahs›zl›k, bulant›, kusma, ishal, kar›n a¤r›s› gibi yak›nmalarla seyreden klinik tablodur.
Enterokolit: ‹nce ve kal›n ba¤›rsak mukozas›n› ayn› anda tutan ve genellikle bulant›-kusman›n eﬂlik etmedi¤i, ateﬂ, kar›n a¤r›s› ve ishalin bask›n oldu¤u
klinik tablodur.
Dizanteri sendromu: Kramp biçimi kar›n a¤r›l›, kanl›, mukuslu, tenezimli,
s›k s›k ve az d›ﬂk›lamayla seyreden klinik tablodur.
‹nce ba¤›rsak tipi ishal: Miktarca bol ve sulu, s›kl›kça az (3-4 kez/gün) d›ﬂk›lamad›r.
Kal›n ba¤›rsak tipi ishal: Miktarca az, s›k s›k (10-20 kez/gün) d›ﬂk›lamad›r.
Tenezm: S›k s›k, a¤r›l› d›ﬂk›lama ve d›ﬂk›lama hissidir (Tenezimli hasta tuvalet sonras› boﬂalamad›¤›n›, rahatlayamad›¤›n› hisseder).
Turist ishali: Ülke d›ﬂ›na (özellikle Afrika, Uzak Do¤u,Orta Do¤u, Latin
Amerika, Eski Sovyetler, Güney Avrupa) seyahat sonras›nda görülen ishal
tablosudur.
Besin zehirlenmesi: Al›nan g›dada bakteri üremesi sonucu oluﬂan toksinlerin veya g›dayla al›nan mikroorganizman›n barsakta üreyerek oluﬂturdu¤u
toksinlerin etkisiyle, gastrointestinal yada nörolojik belirtilere (kusma, ishal,
kar›n a¤r›s›) neden olan akut seyirili hastal›klard›r.
ETYOLOJ‹
‹shalin infeksiyöz etkenler d›ﬂ›nda de¤iﬂik nedenleri vard›r. Bununla birlikte özellikle akut ishallerin büyük bir k›sm›ndan infeksiyöz etkenler sorumludur. ‹shalin etyolojisi, olay›n toplum veya hastane kaynakl› olmas›, seyahatle iliﬂkisi, antibiyotik kullan›m›, ﬂahs›n ba¤›ﬂ›kl›k durumuna göre de¤iﬂkenlik
gösterebilir (Tablo 1, 2 ve 3).
Akut ishalin infeksiyöz etkenleri oldukça çeﬂitlidir, geliﬂmekte olan ülkelerde bu etkenlerden baz›lar› daha s›k görülür (Tablo 2 ve 3).
Ülkemizde de ishal etkenleri aras›nda bakterilerden Shigella (%10), Salmonella (%5-6), Campylobacter (%4-6), Aeromonas (%1-3), Rotavirus (0-5 yaﬂ grubunda) (%20), enterik adenovirusler (0-5 yaﬂ grubunda) (%10) rastlanmaktad›r. ETEC, EIEC, Enterohemorajik E.coli ile ilgili yeterli çal›ﬂma yoktur. Yersi-
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Tablo 1. ‹shal nedenleri
Akut ‹shaller
• ‹nfeksiyöz nedenler:
Bakteriler, virusler, protozoonlar, helmintler, mantarlar
• Toksik ishaller:
Bakteri toksinleri - G›da zehirlenmeleri: S. aureus, Bacillus cereus,
Clostridium perfringens, E. coli (ETEC), antibiyotikle iliﬂkili ishal (C.difficile)
• ﬁimik zehirler: Arsenik, kurﬂun, civa….
• Di¤er nedenler: Gastrointestinal kanama, apendisit, divertikülit, iskemik kolit
Kronik ishaller
• ‹nflamatuvar ba¤›rsak hastal›klar› (Ülseratif kolit, Crohn hastal›¤›)
• ‹nfeksiyonlar: Paraziter hastal›klar (E.histolytica, Giardia, Cryptosporidium), ba¤›rsak
tüberkülozü
• Ba¤›rsak tümorleri
• Endokrin hastal›klar(hipertoridi, hipoparatroidi, diabetes mellitus)
• Kistik fibrozis
• K›sa ba¤›rsak sendromu
• Emilim bozukluklar›
• G›da allerjisi

nia enterocolitica s›kl›¤› ülkemizdeki çal›ﬂmalarda %1’den düﬂük bulunmuﬂtur.
Norwalk virusun içinde yer ald›¤› ishalin s›k etkenlerinden caliciviruslerle ilgili ülkemizde veri yoktur.
Besin zehirlenmelerinde en s›k etkenler Staphylococcus aureus, Bacillus cereus ve Clostridium perfringens’tir.
Antibiyotik kullananlarda veya hastanede yatanlarda geliﬂen ishallerde
öncelikle Clostridium difficile’nin etken oldu¤u hat›rlanmal›d›r. Nozokomiyal
ishallerde Salmonella spp de s›k bir etkendir; çocuk birimlerinde rotavirus nozokomiyal ishale neden olmaktad›r.
Turist ishallerinde olgular›n %50 kadar› enterotoksijenik E. coli ile meyana gelir. Shigella, Campylobacter jejuni, Salmonella spp, parazitler di¤er etkenlerdir.
AIDS’lilerde uzam›ﬂ ishal halinde Salmonella, Cryptosporidium, Microspoidumlar, Mycobacterium avium-intracellulare kompleksi, cytomegalovirus de
araﬂt›r›lmal›d›r.
Sistemik baz› infeksiyonlar (toksik ﬂok sendromu, lejionelloz, listerioz,
psittakoz, viral hepatit, k›zam›k) esnas›nda ishal geliﬂebilece¤i dikkate al›nmal›d›r.
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Tablo 2. Akut infeksiyöz ishallerde etyoloji
BAKTER‹LER
‹nvazif
Salmonella typhi
Non-typhi Salmonella
Shigella sp.
Campylobacter sp.
Enteroinvazif E.coli (EIEC)
C.perfringens
Yersinia enterocolitica
S.aureus (enterokolit)
Plesiomonas shigelloides
Aeromonas sp.
Edwardsiella tarda
Tropheryma whippelii

Toksijenik
Önceden yap›lm›ﬂ toksin:
B.cereus
S.aureus (enterotoksin)
C.perfringens
Enterotoksin:
Enterotoksijenik E.coli (ETEC)
Vibrio cholerae
Aeromonas spp.
Sitotoksin:
C.difficile
Enterohemorajik E.coli

V‹RÜSLER
(minimal mukoza invazyonu yaparlar)
Rotavirus
Adenovirus (tip 40 ve41)
Calicivirusler(Norwalk virus vd)
Entero virusler
Astrovirus
Torovirus
Cytomegalovirus
PARAZ‹TLER
Protozoon
E.histolytica
Giardia lamblia
Cryptosporidium
Cyclospora
Isospora belli
Sarcocystis hominis
Blastocystis hominis
Balantidium coli
Dientomoeba fragilis
Microsporidia (Enterocytozoon,
Encephalitozoon)

Helmint
Trichuris trichiura
Hymenolepis nana
Taenia saginata
Taenia solium
Strongyloides stercoralis
Trichinella spiralis
Schistosoma mansoni
Capillaria philipiensis

Mantar
Candida albicans

‹SHAL PATOGENEZ‹
‹shalin patogenezinde de¤iﬂik mekanizmalar rol al›r. ‹nfeksiyöz ishallerde
etken mikroorganizmalar, de¤iﬂik virülans faktörleriyle konak savunma mekanizmalar›n› aﬂmaya çal›ﬂ›r.
‹nfeksiyöz ishallere karﬂ› savunmada en önemli konak faktörleri ﬂunlard›r:
Mide asidi: Midenin asit pH’de olmas› pek çok patojene karﬂ› koruyucu
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Tablo 3. Geliﬂmekte olan ülkelerde akut ishal etkenleri
Etken

S›kl›k

Shigella sp.

10

Campylobacter sp.

12.5

Salmonella sp.

3-10

Vibrio cholerae

7.5

ETEC

15

Enteropatojen E.coli (EPEC)

2.5

Rotavirüs

20

Cryptosporidium

5-10

Bilinmeyen

20-30

engel oluﬂturur. Asit pH, Salmonella, E. coli, Shigella ve de¤iﬂik helmintik infeksiyonlara engel olur. Mide ameliyat› geçirenler, aklorhidrisi olanlar (H2 reseptör blokeri ve di¤er anti-asit maddelerin kullan›m›) infeksiyöz ishallere daha
e¤ilimlidir. Rotavirus, Giardia lamblia ve Entamoeba histolytica kistleri gibi baz›
etkenler mide asidine dayan›kl›d›r. Ayr›ca süt veya ya¤ miktar› yüksek besinler infeksiyon etkenini mide asidinden gizler.
Safra tuzlar›: Duodenumda safra tuzlar› mikroorganizmalar›n yüzeyini
bozarak ço¤unu inhibe eder. E.coli gibi Enterobacteriaceae üyeleri safra tuzlar›na dayan›kl›d›r.
Normal flora: Normalde kal›n ba¤›rsakta %99’u anaerop olan bir bakteri
floras› vard›r. Flora bakterilerinin metabolizmas›yla oluﬂan lokal pH veya redoks potansiyeli de¤iﬂiklikleri ve baz› bakterilerce oluﬂturulan hidrojen sülfür
ve k›sa zincirli ya¤ asitleri patojen mikroorganizmalar› inhibe edip ba¤›rsaklar›n hastaland›r›c› mikroorganizmalara karﬂ› direncini sa¤lar. Flora bakterileri
potansiyel ba¤›rsak patojenlerinin yerleﬂimini önler (kolonizasyon direnci).
Enterobacteriaceae bakterileri "entrosin" denen bakteriosinlerle, di¤er bakteriler üzerine etkili olurlar; fekal streptokoklar, C.difficile gibi de¤iﬂik mikroorganizmalar üzerine inhibitör etki gösterir. Antibiyotiklerle floran›n azalmas› patojenlerin kolayca kolonize olmas›na neden olur. Flora bakterilerinin az
oluﬂu (bebekler, antibiyotik kullananlar…) hastaland›r›c› bakterilerin yerleﬂmesini kolaylaﬂt›r›r. Oral streptomisin verilip yerleﬂik ba¤›rsak floras›n›n etkisi kald›r›l›nca antibiyotik kullanmam›ﬂ normal kiﬂilere göre, çok az say›da S.
typhi daha kolay ﬂekilde tifoya neden olur.
Ba¤›rsak hareketleri: Normal peristaltik hareketler üst ince ba¤›rsaklar› temizlemede önemlidir. Opiatlar, atropin, difenoksilat gibi hareket azalt›c› ilaçlar, baz› yap› anormallikleri, ﬂeker hastal›¤›, skleroderma gibi de¤iﬂik hastal›klarda oluﬂan hareket azl›¤› üst ince ba¤›rsakta aﬂ›r› bakteri üremesine ve emi-
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lim bozuklu¤una neden olur. Ayca hareket durdurucu ilaçlar, Shigella ve Salmonella infeksiyonlar›nda mikroplar›n kana geçmesine zemin haz›rlayabilmektedir.
Ba¤›ﬂ›kl›k: Barsak lenfoid dokusu hücreleri, salg›sal IgA gibi ba¤›ﬂ›kl›k
faktörleriyle patojenlere karﬂ› korunulur. Koproantikorlar›n V. cholerae’n›n
ba¤›rsak mukozas›na tutulumunu engellemesi, IgA eksikli¤inde nükseden giardiyaz, AIDS’lilerde Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora belli, Mycobacterium
avium-intracelulare ishallerine s›k rastlan›ﬂ› ba¤›ﬂ›kl›¤›n ishale karﬂ› savunmadaki önemini gösterir.
Yaﬂ: Yenido¤an, süt çocuklu¤u ve yaﬂl›l›k dönemlerinde mide asidi azl›¤›,
koruyucu floran›n ve ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin yetersizli¤i sonucu infeksiyöz ishaller daha kolay geliﬂir.
Mikroorganizma ‹liﬂkili Faktörler
Ba¤›rsa¤› hastaland›ran mikroorganizmalar konak savunma mekanizmalar›n› aderens, invazyon, enterotoksin ve sitotoksinlerin etkileriyle aﬂ›p hastaland›r›c› etki yaparlar:
1. ‹nokülüm miktar›: Hastal›¤a sebep olabilecek mikroorganizma miktar›
türden türe de¤iﬂir. Örne¤in Salmonella ve Vibrio cholerae için bu rakam 105-108
iken, Shigella, Giardia ve Entamoeba histolytica için 10-100 mikroorganizmad›r.
Bu nedenle Shigella, Giardia ve Entamoeba histolytica ﬂah›stan ﬂah›sa temas
yoluyla bulaﬂabilirken, Salmonella bakterileri normal kona¤› hastaland›rabilecek etkin infektif doza ulaﬂmak için bir g›da içinde bir kaç saat üremeye ihtiyaç gösterir.
2. Tutunma: Bakteriler de¤iﬂik yüzey yap› maddeleriyle barsak duvar›na
tutunabilir. V.cholerae ince barsak enterositleri f›rçams› kenar›na piluslar› ve
di¤er özgül yüzey protein yap›lar›yla tutunur. ETEC kökenleri, toksin yapmadan önce kolonizasyon faktörü antijeni ile ince barsak üst k›sm›na tutunup kolonize olur.
3. Toksin yap›m›: Ba¤›rsak mukozas›nda sekretuvar mekanizmalar› do¤rudan etkileyip ishal yapan enterotoksinler (V.cholerae ve ETEC: ›s›ya duyarl›
toksin, LT) adenilat siklaz› aktive edip ba¤›rsak mukozas›nda cAMP’i art›r›r.
Bu durum Cl- sekresyonunu art›r›p, Na+ absorbsiyonunu azalt›r; sonuça barsak boﬂlu¤una aﬂ›r› miktarda sal›nan s›v› nedeniyle miktarca aﬂ›r› sekretuvar
ishal meydana gelir. ETEC kökenlerinin ›s›ya dirençli (ST) toksinleri ise guanilat siklaz› aktifleyip hücre içi cGMP miktar›n› art›r›p ishale neden olur.
Bakteri sitotoksinleri ise ba¤›rsak mukoza hücrelerini tahrip eder ve inflamatuvar hücreleri içeren d›ﬂk›lama tablosuna (dizanteri) neden olur. Sitotoksin yapan bakterilere örnek olarak S.dysenteriae, V.parahaemolyticus, C.difficile,
EHEC (O157:H7) verilebilir.
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Nörotoksin yapan bakteriler (B.cereus ve S.aureus) periferik ve merkezi sinir sistemini etkiler. Nörotoksin yapan bakterilerle oluﬂan zehirlenmelerde
görülen kusma toksinlerin MSS’ni etkilemesi sonucudur.
4. ‹nvazyon: Shigella, EIEC, Salmonella, Yersinia enterocolitica gibi baz› bakteriler sahip olduklar› virülans faktörleriyle barsak duvar› engelini aﬂ›p dokuya
ve ard›ndan dolaﬂ›ma geçebilme özelli¤i gösterirler.
Vücut savunma araçlar› ve mikroorganizma aras›ndaki etkileﬂim sonucu,
ya ba¤›rsak s›v› sekresyonunda art›ﬂ (sekretuvar ishal) veya mukoza hasarlanmas› sonucu (eksüdatif ishal) ishal geliﬂir. ‹shalin bir di¤er ana mekanizmas›
s›v› emiliminde azalma(ozmotik ishal, emilim yüzeyinin azalmas›) olmas›d›r
(Tablo 4 ve 5).

Tablo 4. De¤iﬂik ishal tipleri
Tip

Mekanizma

D›ﬂk› Özelli¤i

Örnekler

Sekretuvar

Elektrolitlerin
sekresyon art›ﬂ›
Elektrolitlerin absorbsiyon azal›ﬂ›

Berrak
Negatif osmotik gap
(Na ve K fazla)
Polimorf (-)

• Enterotoksinlerin neden
oldu¤u V.cholerae, S.aureus, B.cerues ve ETEC
ishalleri
• Diarojenik adac›k hücre
tümorleri
• Safra tuzlar› enteropatisi

Eksüdatif

Kolon absorbsiyonunda bozulma
Hücre ve kolloid
dökülmesi

Ülseratif kolit
Pürülan
Polimorf lökositler (+) Crohn hastal›¤›
Bariz veya gizli kan (+) ﬁigelloz
Amöbiyaz

Absorbsiyonda azalma
Absorbe edilemeOsmotik
yen barsak içi
moleküller

Berrak
Yüksek osmotik gap

Laktaz eksikli¤i
Mg içeren
katartikler

Anatomik bozukluk Absorbsiyon
yüzeyi azalm›ﬂ

Polimorf lökositler(-)
De¤iﬂken

Subtotal kolektomi
Gastrokolik fistül

De¤iﬂken

Hipertroidizm
‹rritabl Barsak Sendromu

Hareket bozuklu¤u

Temas zaman›
azalm›ﬂ

KL‹N‹K
‹shalle müracaat eden hastan›n klinik de¤erlendirmesi çok önemlidir. Ayr›nt›l› bir anamennez ve klinik muayene ishalin nedeni ve tedavi hakk›nda karar verilmesi için zorunludur.
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Tablo 5. ‹shal patogenezi
I. S›v› emiliminde azalma
A. Osmotik olarak aktif solütlerin emilememesi
1. ‹yi emilemeyen maddelerin al›nmas› (magnezyum sulfat, sodyum sulfat, sitrat içeren
laksatifler, Mg(OH)2 gibi baz› antiasitler, mannitol, sorbiol "sak›z, diyet ﬂekeri", baz›
s›v›lar...)
2. Sindirim ve emilim bozuklu¤u
a. Yayg›n mukoza hastal›¤› (sprue,Whipple hastal›¤›, lenfoma, amiloidoz, iskemi...)
b. Mukozada parçal› (yamal›) hastal›k (virus, protozoon gibi etkenlerle oluﬂan ishaller)
c. Pankreas yetmezli¤i (kronik pankreatit, pankreas kanseri, kistik fibrozis)
d. Enzim yetmezlikleri (laktaz, sukraz, izomaltaz gibi disakkaridaz eksiklikleri:
laktoz, sukroz-izomaltoz, trehaloz intolerans›)
e. Safra tuzu yetmezli¤i (bilyer obstrüksiyon, ince ba¤›rsakta aﬂ›r› bakteri üremesi,
ileum rezeksiyonu, Crohn hastal›¤›)
B. Emilim yüzeyinin azalmas›
1. Barsak rezeksiyonu veya bypass
2. Barsaklar aras› fistüller (Crohn hastal›¤›)
II. S›v› sekresyonunda art›ﬂ- ‹nce ve kal›n ba¤›rsaklardan absorbe edilen su ve elektrolitten
daha fazlas› barsak boﬂlu¤una sekrete edilir.
A. Pasif sekresyon: artm›ﬂ hidrostatik bas›nç (lenfatik drenaj obstrüksiyonu)
B. Aktif sekresyon
1. Adenilat siklaz-cAMP sisteminin aktivasyonu
a. Bakteri enterotoksinleri (V.cholerae enterotoksini, E.coli ›s›ya duyarl›- LT- toksini)
b. Dihidroksi safra asitleri (kolon üzerine etki)
c. Vasoaktif barsak peptitleri (VIP: pankreas tümorleri taraf›ndan oluﬂturulur sulu ishal, hipokalemi,hipoklorhidri oluﬂumuna neden olur)
2. Di¤er hücre içi sekonder uyar›c›lar (haberci) ile iliﬂkili maddeler
a. Toksinler (Staphylococcus enterotoksinleri, E.coli’nin ›s›ya dayan›kl› (ST) toksini,
C.perfringens toksini, Aeromonas, Plesiomonas toksinleri)
b. Glukagon, P maddesi
c. Laksatifler (bisakodil, fenolfitalein, risinoleik asit)
3. Villöz adenom (prostaglandinlerin uyar›m›)
III.Motor bozukluklar
A. IBS (barsak duyarl›l›¤› sendromu)
B. Diabetik enteropati
C. Skleroderma (aﬂ›r› bakteri üremesi meydana gelir: viseral skleroderma)
D. Karsinoid sendrom (serotonin ve P maddesi uyar›m›)
IV.Mukoza hasar›- Eksüdatif ishal (de¤iﬂik mekanizmalarla)
A. Bakterilerle iliﬂkili - invazyon, sitotoksinler (Shigella, EHEC, EIEC, C.difficile)
B. ‹nflamatuar ba¤›rsak hastal›klar› (Crohn hastal›¤›,ülseratif kolit)
C. ‹skemik ba¤›rsak hastal›klar›

Öykü (Anamnez)
Anamnez için yeterince zaman ayr›lmal› ve ﬂu konular ayd›nlat›larak olas› etyoloji tahmin edilmelidir:
Hastan›n yaﬂ›, ishalin suresi (akut, kronik), günlük d›ﬂk›lama say›s› ve
miktar›, d›ﬂk›n›n görünümü ve k›vam›, bulant›, kusma, kar›n a¤r›s›, ateﬂ, dal-
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g›nl›k, konvülziyon, yenilen besinler, hastan›n seyahat anamnezi ve aile çevresi veya iﬂ yerinde ishalli olup olmad›¤›.
Hastan›n yaﬂ› dikkate al›n›r. Ergenlik ve eriﬂkin devrede kronik ishal, ulseratif kolit, regional enterit, ba¤›rsak tüberkülozu düﬂündürür; orta ve ileri yaﬂlarda ise kolon kanseri, divertikülit, mide hastal›klar› daha ön plandad›r.
‹shalin süresini belirlemek ayd›nlat›c› olur. Birden baﬂlayan ciddi bulant›
ve kusma ile beliren, genellikle 12 saatte iyileﬂen ishallerde besin zehirlenmesi düﬂünülmelidir; bu tablodan en s›k Staphylococcus aureus veya Bacillus cereus’un yenilen g›dada al›nmadan önce üreyip oluﬂturdu¤u enterotoksinler sorumludur.
Genel olarak akut infeksiyöz ishaller 10 gün kadar devam eder. Akut baﬂlay›p, kronikleﬂen ishallilerde infeksiyöz etkenlerden Clostridium difficile, Entamoeba histolytica, Giardia ve AIDS’lilerde viruslar (HIV, CMV), protozoonlar
(Cryptosporidium, Isospora) ve de mikobakteriler (M. avium kompleksi, M. tuberculosis) aranmal›d›r.
Günlük d›ﬂk›lama say›s› az, miktar› fazla ise, ince ba¤›rsak tipi(‹nceba¤›rsak tipi ishalde d›ﬂk› aç›k renkli, sulu, bol, köpüklü, çorbams› veya ya¤l›, içinde sindirilmemiﬂ besin art›kl›, kans›z ve kokuludur); d›ﬂk›lama say›s› fazla((≥10/gün) ve miktar az ise kal›n ba¤›rsak tipi ishal düﬂünülür.
D›ﬂk›n›n görünümü son derece önemlidir; hastay› muayene eden hekim
d›ﬂk›y› mutlaka görmelidir. D›ﬂk›s›nda mukus veya püy olan hasta, durumu
"d›ﬂk›mda balgam veya sümük var" diye ifade edebilir. Sekretuvar ishallerde
d›ﬂk› genellikle bol, sulu, renksiz veya beyaz renklidir. Dizanterik olanlarda
d›ﬂk› azd›r ve kan, mukus, püy içermektedir. Karbonhidrat emilimi ile ilgili bir
bozukluk varsa (gastroenterite ba¤l› disakkaridaz eksikli¤i) d›ﬂk› köpüklü görünümdedir. Kolerada ve enterotoksijenik Escherichia coli (ETEC) ishalinde
d›ﬂk› pirinç suyu rengindedir. Salmonella gastroenteritinde bezelye çorbas› ve
ﬂigellozda domates çorbas› görünümündedir. Lökosit içermeyen kanl› d›ﬂk›,
Shiga-benzeri toksin oluﬂturan enterohemorajik E.coli (EHEC)’ye ba¤l› infeksiyon olas›l›¤›n› düﬂündürmelidir (Tablo 6).

Tablo 6. ‹shalde d›ﬂk›n›n özelliklerine göre ay›r›c› tan›
D›ﬂk›

Enterit

Kolit

Sekretuvar ishal

Görünüm

Sulu

Mukuslu/Kanl›

Bol sulu

Koku

Asidik (ekﬂimsi)

Pürülan

Az (önemsiz)

Miktar

Artm›ﬂ

Az

Çok artm›ﬂ

pH

Asidik (<7)

Asidik (<7)

Alkali (>7)

Gizli kan

(-)

(+)

(-)

D›ﬂk›da lökosit

Yok/Az

Bol

Yok
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Bulant› ve kusma: Sindirim sisteminin üst bölümleri tutuldu¤unda öne ç›kan belirti bulant›-kusma olur. Klinik tabloya bulant›-kusma hakimse
Staphylococcus aureus veya Bacillus cereus toksinlerinin haz›r al›nmas›yla oluﬂan
bakteriyel besin zehirlenmesi düﬂünülmelidir. Toksinlerin haz›r al›nmas›yla
oluﬂan bakteriyel besin zehirlenmelerinde bulant›-kusma bask›n, ishal ikinci
planda, kar›n a¤r›s› (hafif, yayg›n, kramp tarz›nda) ise daha geri plandad›r;ateﬂ yükselmesi genel olarak saptanmaz.
Kar›n a¤r›s›, sindirim sisteminin alt k›sm›n›n tutuldu¤unun iﬂaretidir. ‹nce
ba¤›rsak tipi ishallerde göbek etraf›nda veya sa¤ alt kadranda, genellikle aral›klarla gelen ve kramp biçiminde kar›n a¤r›lar› vard›r. Kar›n a¤r›s› inflamatuar ishallerde (Shigella, Campylobacter, nekrotizan toksinler gibi) daha belirgin
olabilir. Kar›n a¤r›s›, tutulum mideden aﬂa¤›ya inildikçe ve ba¤›rsak mukoza
invazyonu oldukça artmaktad›r. Bol sulu ishal ve kramp biçimi kar›n a¤r›lar›n›n ön planda, kusman›n ender oldu¤u klinik tablo karﬂ›s›nda Clostridium
perfringens ve Bacillus cereus’un ›s›ya dayan›ks›z toksinleriyle oluﬂan bakteriyel
besin zehirlenmeleri düﬂünülmelidir. Bu iki bakteri besinlerle al›nmakta ve
enterotoksinler sindirim sisteminde oluﬂmaktad›r. Bu nedenle kuluçka süresi
haz›r al›nan toksinlere göre daha uzundur (8-16 saat) (Tablo 7). Kal›n ba¤›rsak
tutulmalar›nda a¤r› karn›n alt k›s›mlar›ndad›r. S›kl›kla tenesmus vard›r. Tenezm rektum tutulmas›na ba¤l›d›r. A¤r› devaml› veya kramp biçimi olabilir
ve yellenmeyle hasta rahatlar. Kramp biçimi kar›n a¤r›l›, kanl›, mukuslu, tenezimli, s›k s›k (10-30 kez/gün) ve az d›ﬂk›lama karﬂ›s›nda dizanteri sendromu
düﬂünülmelidir. Asl›nda bu klinik tablodan infeksiyöz nedenler (basilli ve
amipli dizanteri), toksinler (psödomembranöz enterokolit; Clostridium difficile’in sitotoksini; toksin A ve B), ülseratif kolit ve rektosigmoid kanser sorumludur (Tablo 9). Böyle bir klinik tabloda hasta son 4-6 hafta içinde antibiyotik
kullanmam›ﬂ ise antibiyotik iliﬂkili kolit veya psödomembranöz enterokolitten
uzaklaﬂ›l›r. ‹lk 10 günlük dizanteri sendromunda öncelikle bakteriyel etkenler
(Shigella türleri, Campylobacter türleri, EIEC ve EHEC, Yersinia enterocolitica,
Vibrio parahaemolyticus) aranmal›d›r. EHEC suﬂlar› (serotip 0157: H7) d›ﬂk›da
lökosit içermeyen hemorajik kolitten sorumludurlar. Apendisit benzeri tablo
Y.enterocolitica’y› akla getirilmelidir. Ciddi seyirli kolerada elektrolit kayb› sonucu a¤r›l› kar›n kas› kramplar› geliﬂebilir. Dizanteri belirtileri 10 günü aﬂm›ﬂ
ise amipli dizanteri (Entamoeba histolytica) düﬂünülmelidir. Akut ishal dönemini aﬂm›ﬂ (≥2 hafta) dizanteri sendromunda bakteri ve amip etken olarak bulunamam›ﬂ ise rektosigmoidoskopi ile mutlaka ülseratif kolit ve rektosigmoid
kanser araﬂt›r›lmal›d›r.
Shigella, Campylobacter, Vibrio parahaemolyticus, Aeromonas gibi bakteriler
hem enterotoksin üretirler hem de intestinal mukozaya invazyon yaparlar;
böylece önce sulu ishal birkaç saat veya gün sonra kanl› ishale yol açarlar.
Barsak mukozas›na invazyon yapmayan G.lamblia, Cryptosporidium gibi
parazitler kar›nda hafif bir rahats›zl›k hissine neden olur. Giardia ayn› zamanda steatore, gaz yak›nmas›, gerginlik ve ﬂiﬂkinlik oluﬂumuna neden olur.

36

Akut Diyare •

Ateﬂ varl›¤›, invaziv bakterilerin (Shigella, Salmonella, Campylobacter,
EHEC, EIEC, Yersinia, V.parahemolyticus, C.difficile) neden oldu¤u ciddi intestinal inflamasyona iﬂaret eder. Yüksek ateﬂle birilikte hastalarda kar›n a¤r›s›, bazen peritoneal duyarl›l›k ve akut cerrahi kar›n tablosu saptanabilir. Özellikle
çocuklar›n ﬂigellozunda ateﬂ birden bire 40-41°C’ye ç›k›p konvülziyona neden
olabilir. Sekretuvar ishallerde ateﬂ genellikle görülmez.
Dehidratasyon durumu ishall› olgularda mutlaka de¤erlendirilmelidir.
Hastada dalg›nl›k saptanmas›, ciddi dehidratasyona ba¤l› hipovolemik preﬂok
veya ﬂoka iﬂaret edebildi¤i gibi bakteriyemi ve septik ﬂok (bazen invaziv enterokolit etkenleri bakteriyemiye yol açabilirler; endemik bölgelerde hospitalize
edilen ﬂigellozlular›n ~%8’inde bakteriyemi bildirilmiﬂtir) veya ender olarak
bakteriyemi sonucu geliﬂen menenjite ba¤l› olabilir.
A¤›z kurumas› ve aﬂ›r› susuzluk hissi; dehidratasyonun göstergesidir.
Son 24 saatlik idrar miktar›n›n azalmas› veya idrara ç›kmama dehidratasyonun bir göstergesidir.
Çok say›da kiﬂide ayn› anda ishalin olmas›, ayn› kaynaktan infekte olmay›
düﬂündürür. Ayr›ca çevrede ishalli hayvanlar›n varl›¤› da araﬂt›r›lmal›d›r.
Akut ishalli hastada özellikle son 3 gün içinde (≤7güne kadar olabilir) yenilen besinlerle iliﬂkili ayr›nt›l› bir sorgulama olas› etken hakk›nda ayd›nlat›c›
bilgiler verebilir. Hastal›k yap›c› mikroplar, 1) do¤rudan al›nan besinlerle birlikte bulaﬂ›r; ba¤›rsa¤a ulaﬂan mikrop orada ço¤al›r de¤iﬂik belirtilere neden
olur. 2) d›ﬂ ortamda g›daya bulaﬂan mikroplar g›dada üreyip toksinlerini salar. Bakteri toksini içeren bu g›dalar al›n›nca bulant› ve kusman›n ön planda
oldu¤u besin zehirlenmesi tablosu meydana gelir.
Kremal› pasta, dondurma, sütlaç, mayonezli patates salatas› yenmesinden
sonraki 1-6 saat içinde bulant›-kusman›n ön planda oldu¤u ishal geliﬂirse,
S.aureus’un A (en s›k), B, C, D, E enterotoksinleriyle (›s›ya dirençli) oluﬂan besin zehirlenmesi düﬂünülmelidir.
K›zart›lm›ﬂ pirinç pilav› ve makarna yenmesinden sonraki 1-6 saat içinde
klinik tablo oluﬂursa Bacillus cereus toksinleriyle (›s›ya dirençli) oluﬂan besin
zehirlenmesi düﬂünülmelidir.
Et ve et ürünlerinin (sucuk, past›rma, salam, sosis, konserve ve et suyu gibi) yenmesinden sonraki 8-16 saat içinde geliﬂen sulu bir ishalde (ileumu tutar) Clostridium perfringens enterotoksinleriyle(›s›ya dayan›ks›z) oluﬂan besin
zehirlenmesi düﬂünülmelidir.
S.aureus, B.cereus (›s›ya dayan›kl› toksini) ve C. perfringens besinler üzerinde ço¤al›rken enterotoksinleri oluﬂturmaktad›r. Bu toksinlerin haz›r al›nmas›
sonucu kuluçka süresi k›sa, bulant›-kusman›n ön planda oldu¤u ve bir günde
iyileﬂen besin zehirlenmeleri oluﬂmaktad›r. Ateﬂ eﬂlik etmez. Bulant›-kusman›n nedeni toksinin kusma merkezini uyarmas›d›r.

37

• Recep Öztürk

Vibrio cholerae, enterotoksijenik E.coli (ETEC) ve B.cereus (›s›ya dayan›ks›z
toksini) al›nd›ktan sonra ba¤›rsakta ço¤al›rken salg›lad›¤› toksinlerle hastal›k
yaparlar. Bu nedenle kuluçka dönemleri daha uzuncad›r (16 saat-7gün; ~3
gün).
Koleran›n endemik oldu¤u bölgelerde infekte içme suyunun al›nmas›ndan
ortalama 3 (birkaç saatten 5 güne kadar) gün içinde pirinç suyu görünümde,
a¤r›s›z kokusuz, bol (günde 10-30 ishal ve saatte 1 L kadar) ishal karﬂ›s›nda kolera düﬂünülmelidir. Ciddi dehidratasyona yol açar.
ETEC’in endemik oldu¤u bölgelere (geliﬂmekte olan ülkeler) seyahat edenlerin infekte içme suyunu almalar›ndan, ortalama 3 gün içinde oluﬂan ve 4-5
günde iyileﬂen ishal "turist ishali" olarak isimlendirilmektedir.
‹yi piriﬂilmemiﬂ deniz ürünlerinin yenmesinden sonra (özellikle deniz kenarlar›nda ve yaz aylar›nda) oluﬂan ishalde Vibrio parahaemolyticus ve Norwalk virusu infeksiyonu düﬂünülmelidir. Klinik tablo nontifoidal salmonelloza benzer ve 24 saatte iyileﬂir. Norwalk virusu için kontamine içme suyu da
kaynak olabilir. ‹ki günde iyileﬂir.
Tifo d›ﬂ› salmonellozlar›n en s›k görülen klinik ﬂekli gastroenterittir. Kontamine g›da ve sularla (fekal-oral) bulaﬂ›r. Non-typhoid Salmonella spp. tüm
hayvan türlerinde hastal›k yapabilir. ‹nsana bulaﬂt›rmada en önemlileri kümes hayvanlar›n›n etleri ve yumurtalar›d›r. Süt ve süt ürünleriyle de bulaﬂabilir. Ülkemizde en s›k bulaﬂma kayna¤› tavuk eti yeme sonras› geliﬂen Salmonella besin zehirlenmesidir. Kuluçka süresi ~1 gündür (8-48 saat) ve klini¤i 7
günde iyileﬂir. ‹nce ba¤›rsak tipi, bazen de kal›n ba¤›rsak tipi (enterokolit)ve
ateﬂle birlikte olan ishale yol açabilir.
‹yi piﬂirilmeden yenen et (özellikle kümes hayvan›) ve kaynat›lmadan içilen sütden ortalama 3 (1-7) gün sonra oluﬂan ishalde Campylobacter (C.jejuni ve
C.coli) infeksiyonu düﬂünülmelidir. Campylobacter spp’nin rezervuar› hayvanlard›r; tüm hayvanlar›n (kümes, küçük büyük baﬂ ve kemiriciler) ba¤›rsaklar›nda komensal olarak bulunabilir. ‹nsanlara hayvan d›ﬂk›s›yla kontamine olmuﬂ suyun içilmesiyle, iyi piﬂirilmemiﬂ hayvan etinin yenmesiyle veya kaynat›lmam›ﬂ sütün içilmesiyle bulaﬂ›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde Salmonella ve Shigella infeksiyonlar›ndan daha s›k görülmektedir. Geliﬂmekte olan ülkelerde infeksiyona daha çok 5 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklarda rastlan›lmaktad›r. Eriﬂkinler infeksiyonu genellikle asemptomatik geçirmektedirler. Basit sulu ishalden dizanteriye kadar de¤iﬂen klinik tablolara yol açmaktad›r.
‹yi piﬂirilmeden yenen domuz etinden 4-7 gün sonra oluﬂan ishalden Yersinia (Y.enterocolitica, Y.pseudotuberculosis, Y.intermedia) sorumludur. Yersinioz
için, do¤al kaynak kemiriciler, küçük-büyük baﬂ hayvanlard›r (özellikle köpekler ve domuzlar). En s›k Kuzey Avrupa ülkelerinde (iyi piﬂirilmeden yenen domuz eti sonucu) görülmektedir. Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda s›kl›¤› %1’in alt›nda bulunmuﬂtur. Dizanterik tipte ishale neden olabilir. Altta yatan hastal›¤› olanlarda (diyabet, hemokromatoz, siroz, malignensi vb.) septisemiye yol açabilir.
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Son 7 gün içinde kuﬂkulu et veya et ürünleri (domuz eti?) yeme öyküsü
olanlarda, bir haftada kendili¤inden iyileﬂen akut ishal tablosundan sonra
ateﬂ, periorbital ödem, miyalji ve eozinofili klini¤i olanlarda triﬂinoz düﬂünülmelidir (enterit, periorbital ödem ve miyozit triad›).
Özet olarak, besinler üzerinde bulunan bakteri toksinlerinin al›nmas›yla
oluﬂan gastroenteritlerde kuluçka süresi k›sad›r (S. aureus ve B. cereus toksini
ile 1-6 saat, C. perfringens toksini ile 8-16 saat). D›ﬂk› ile kontamine olmuﬂ sular›n içilmesiyle veya bu sularla y›kanm›ﬂ sebzelerin al›nmas›yla fekal-oral olarak bulaﬂan gastroenterit etkenlerinde kuluçka süresi ~3 (16 saat-7 gün) gündür (Tablo 7).

Tablo 7. Bakteriyel besin zehirlenmesi
Etken
Kuluçka süresi: 1-6 saat
Staphylococcus aureus

Bacillus cereus (›s›ya dirençli toksin)

Semptom

Besin türleri

Bulant› ve kusma (belirgin), ishal

Kremal› pasta, dondurma, sütlaç,
patates veya yumurta salatas›, mayonez, kümes hayvan› eti

Bulant› ve kusma (belirgin), ishal

K›zart›lm›ﬂ pirinç pilav›, makarna

Kuluçka süresi: 8-16 saat
Clostridium perfringens
Kramp biçimi kar›n a¤r›lar›, ‹yi piﬂmemiﬂ et (özellikle kümes
ishal, kusma ve ateﬂ (ender) hayvan›) ve et ürünleri (sucuk, past›rma, salam, sosis, konserve, et
suyu), baklagiller
B.cereus (›s›ya dayan›ks›z Kramp biçimi kar›n a¤r›lar›, Et, sebze, kuru fasulye, baklagiller
toksin)
ishal, kusma (ender)
Kuluçka süresi:> 16 saat
(~ 3 gün-<7 gün)
Vibrio cholerae
Sulu ishal (pirinç suyu
renginde ve bol)
Enterotoksijenik E.coli
Sulu ishal (pirinç suyu
renginde ve bol)

Kabuklu deniz ürünleri, endemik
alanlarda infekte su

Salmonella türleri

‹nflamatuar ishal

Kümes hayvanlar›n›n eti, yumurtas›,
süt ve süt ürünleri

Campylobacter türleri,
Yersinia türleri

Inflamatuvar ishal

‹yi piﬂirilmemiﬂ etin (özellikle kümes) yenmesi, kaynat›lmam›ﬂ sütün
içilmesi ya da hayvan d›ﬂk›s›yla
kontamine olmuﬂ suyun içilmesi

Shigella türleri

Dizanteri

Sebzeler,yumurta salatas›, infekte
su

Vibrio parahaemolyticus

Dizanteri

‹yi piﬂirilmemiﬂ deniz ürünleri (Norwalk virusu da bulaﬂabilir)

Salatalar, peynir, etler, endemik
alanlarda infekte su
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Son 4-6 hafta içinde kullan›lan bir antibiyotik veya kanser tedavisinde kullan›lan bir kemoterapötik madde ishale neden olabilir: Clostridium difficile’ye
ba¤l› antibiyotik iliﬂkili ishal, antibiyotik iliﬂkili kolit veya a¤›r seyirli bir tablo
olan psödomembranöz enterokolit.
‹mmunsüprese bir hastan›n ishalinde Rotavirus, CMV, HSV, Coxsackie virus, Salmonella, Myocobacterium avium kompleksi, Giardia, Entamoeba histolytica,
Strongyloides, Isospora, Cryptosporidium ve Cyclospora etken olabilir.
Fizik ‹nceleme
Akut ishalli hastada genel durum gözden geçirilir; dehidratasyonun derecesi ve ishalin ciddiyeti hakk›nda bilgi sa¤lay›c› muayene bulgular› araﬂt›r›l›r.
Nab›z, kan bas›nc›, solunum durumu (taﬂipne+ hiperventilasyon varsa metabolik asidoza iﬂaret eden Kussmaul solunumu var demektir) bak›l›p kaydedilir; hastan›n kar›n muayenesi ve di¤er sistem muayeneleri yap›l›r. ‹shal komplikasyonlar›nin bulgular› fizik muayenede dikkatle araﬂt›r›l›r.
Akut ishalli hastada genel durum s›v› ve elektrolit kayb›yla yak›ndan iliﬂkilidir: yan› dehidratasyonun varl›¤› ve derecesi genel durumu belirler. Dehidratasyon sodyum seviyesine veya a¤›rl›k derecesine göre s›n›fland›r›labilir.
‹shalli hastada geliﬂen su ve sodyum kayb›na göre hiponateremik, isonatermik ve hipernatremik dehidratasyon ayr›m› yap›labilir. ‹shallerde genellikle isonatermik (%50) dehidratsyon görülür; bu durumda ilk s›v› kayb› hücre
d›ﬂ› s›v›da oldu¤undan susuzluk hissi, deri turgorunda azalma, mukozalarda
kuruluk, deri turgorunun azalmas›, kan bas›nc›n›n düﬂmesi bulgular› belirir .
Hiponatremik dehidratasyon, çay, pirinç suyu gibi sodyumsuz s›v›lar›n fazla
al›m› sonucu geliﬂir; esas s›v› kayb› hücre d›ﬂ› k›sm›mda oldu¤undan isonatremik dehidratasyon bulgular›na benzer belirtiler oluﬂur. Hipernatremik dehidratasyon, sodyumu fazla s›v› ve besin al›n›rsa meydana gelir; hücre d›ﬂ› s›v› hacmi iyi korunur, hücre içi s›v› kayb› oluﬂur. Sonuçta deri turgoru fazla bozulmaz , ama deri hamur k›vam›n› al›r ve hasta aﬂ›r› susuzluk hisseder; kan
bas›nc› fazla düﬂmez, terleme azal›r, vücut ›s›s› yükselir.
Dehidratasyon kaybedilen vücut a¤›rl›¤›na göre üçe ayr›l›r:
1. Hafif derecede dehidratasyonda vücut a¤›rl›¤›n›n %5’inden az› kaybedilmiﬂtir. Yak›nmalar asgari düzeyde olup, a¤›z kurulu¤u, azalm›ﬂ aksiller terleme, idrar at›m›nda azalma saptan›r; taﬂikardi ve hipotansiyon bulgular› yoktur.
2. Orta derecede dehidratasyonda vücut a¤›rl›¤›n›n %5-10 kadar› kaybedilmiﬂtir. Hastan›n yak›n›yor olmas›na ek olarak halsizlik, ortostatik hipotansiyon gibi objektif de¤iﬂiklikler vard›r. Orta derecede dehidratasyon çocuklarda
susama hissi, huzursuzluk, a¤larken göz yaﬂ› bulunmamas›, çökük gözler ve
çökük fontanel ile karakterizedir.
3. ‹leri derecede dehidratasyonda vücut a¤›rl›¤›n›n %10’undan fazlas› kaybedilmiﬂtir. Hastan›n hayat›n›n yak›n bir tehdit alt›nda oldu¤u anlam›na gelir.
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Tablo 8. ‹shalde tutulan barsak bölümüne göre özellikler
‹nce Ba¤›rsak Tipi ‹shal

Kal›n Ba¤›rsak Tipi ‹shal

Patojenler

ETEC, EPEC, EAEC, Vibrio cholerae,
B.cereus, S.aureus, C.perfringens,
virusler (Rotavirus, Calicivirusler,
Adenovirus, Astrovirus), Giardia,
Cryptosporidium, Cyclospora,
Microsporidium’lar

Shigella, C.difficile, C.jejuni, Salmonella enteritidis*, E.coli 0157, EIEC,
V.parahaemolyticus , Aeromonas,
Yersinia, E.histoytica

Mekanizma

Noninflamatuar (enterotoksin veya
aderens/yüzeyel invazyon)

A¤r›

Hafif, orta bölgede

D›ﬂk›

Sulu, büyük hacimli,3-4 kez gün

‹nflamatuar (invazyon, sitotoksin)

Ciddi, krampl›, alt kar›n bölgesinde
Kanl›, mukuslu, küçük hacimli, s›k

D›ﬂk›da lökosit Negatif

Pozitif (polimorf nüveli lökositler)
E.histolytica ve EHEC’de lökosit yok
veya az, bol say›da eritrosit var

*S.typhi, Y.enterocolitica ve C.fetus distal ince barsa¤a yerleﬂip penetrasyon yaparlar ve d›ﬂk›da mononukleer lökostler görülür.

Bu aﬂamada orta derece dehidratasyon belirtilerinin iyice ﬂiddetlenmiﬂ olmas›na ek olarak ﬂuur bozulmas›, idrar azalmas›, so¤uk ve nemli ekstremiteler,
h›zl› ve zay›f nab›zlar, hipotansiyon ve periferal siyanoz gibi hipovolemik ﬂok
belirtileri vard›r. Bu aﬂamada yeterli rehidrasyon yap›lmazsa ölüm söz konusu olabilir.
‹nce veya kal›n ba¤›rsak tutulumuna klinik bulgular aras›nda baz› farklar
görülür (Tablo 8) ve ishalde saptanan di¤er baz› klinik bulgular belirli etkenlere iﬂaret eder.
‹SHAL KOMPL‹KASYONLARI
Akut ishal seyrinde genel ve etkene özgül komplikasyonlar oluﬂabilir.
Genel komplikasyonlar dehidratasyon, metabolik asidoz, elektrolit düzensizlikleridir.
Elektrolit (Na, K, Mg ve Cl) ve s›v› kayb› sonucu dehidratasyon (sekretuvar ishallerde daha belirgin) ve kollaps meydana gelir. Kollaps çok küçük çocuklar, yaﬂl›lar ve koleradaki gibi çok ciddi ishali olanlarda h›zla geliﬂir. HCO3
kayb› sonucu metabolik asidoz meydana gelir. Akut ishalli bir hastada Kussmaul solunumu varsa metabolik asidoz akla gelmelidir. Serum Na yo¤unlu¤u
ishalin tipine göre de¤iﬂir. Hipokalemi (hipopotassemi), ciddi veya kronik ishaller veya d›ﬂk› aﬂ›r› mukus içerirse oluﬂabilir. Serum potasyumu 3
meq/L’nin alt›na inince yorgunluk, miyalji, alt ekstremitelerde güçsüzlük baﬂlar. ‹leri devrede hipoventilasyon, paralizi, paralitik ileus oluﬂabilir. Barsak
sesleri al›nam›yorsa paralitik ileus olas›l›¤› akla gelmelidir. Hipopotasemide
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Tablo 9. Akut infeksiyöz ishallerde klini¤e göre olas› etiyolojik tan›
Klinik belirti ve bulgu

Olas› etyoloji

Ciddi bulant› ve kusma

Bakteriyel toksinlerin haz›r al›nd›¤› besin zehirlenmeleri
(S.aureus, B.cereus)

Pirinç suyu görünümünde bol sulu ishal (kar›n a¤r›l› ve a¤r›s›z)

Kolera veya turist ishali (ETEC)

Dizanteri sendromu

ﬁigelloz, amebioz psödomembranöz enterokolit, noninfeksiyöz nedenler (ülseratif kolit gibi)

Hemorajik kolit (d›ﬂk› lökositsiz)

EHEC (O157:H7)

Hemolitik üremik sendrom

EHEC (0157:H7), Shigella dysenteriae (Tip 1)

Akut apendisit benzeri sendrom
veya eritema nodozum

Yersinioz

Konvülsiyon

S.flexneri

Yüksek ateﬂ

Mukoza invazyonu: ‹nflamatuvar ishal veya dizanteri
Shigella, Salmonella, Campylobacter, virusler
Minimal invazyon:
Rotavirus, Norwalk virus

Reaktif artrit (Spondilartropati)

Shigella (özellikle S.flexneri), Y.enterocolitica, C.jejuni

EKG de¤iﬂiklikleri de (T dalgas› negatifli¤i, belirgin U dalgas›, ST segmenti
çökmesi) saptan›r. Uzun sureli ishallerde oluﬂan hipomagnezemi tetaniye neden olabilir.
Etkene özel komplikasyonlar:
Kolon dilatasyonu- Ciddi ﬂigelloz, yersinioz, C.difficile ishali, Campylobacter
ishali
Kolon perforasyonu- Ciddi ﬂigelloz, C.difficile koliti,yersinioz
Bakteremi/sepsis- Salmonella infeksiyonlar›, yersinioz, C.fetus infeksiyonlar›, ciddi ﬂigelloz (nadir)
Hemolitik üremik sendrom- Özellikle EHEC (O157:H7) ishalinde ilk 7
günde ve ﬂigelloz (S.dysenteriae tip1) olgular›n›n iyileﬂme devrinden sonra (1.
haftan›n sonu) görülen bir komplikasyondur. Akut hemolitik anemi, akut
böbrek yetmezli¤i, yayg›n damar içi p›ht›laﬂmayla seyreden hemolitik üremik
sendrom önemli komplikasyonlardan biridir ve özellikle çok genç ve yaﬂl›larda görülür.
Reaktif artrit- Yersinia ve di¤er baz› ishal yapan bakterilerden (S.flexneri)
sonra, HLA B27 (+)’lerde Reiter sendromu (artrit, uretrit, konjuktivit) oluﬂabilir.
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Konvülziyon- C.jejuni, S.flexneri infeksiyonlar›nda (nadir) görülebilir.
Guillain-Barré sendromu- C.jejuni infeksiyonlar› sonras›nda görülebilir.
‹shal sonras› komplikasyon olarak pnömoni, arterlerin tutulmas› (Salmonella, Campylobacter), üriner sistem infeksiyonu, septik artrit, osteomyelit, endokardit, perikardit, menenjit, troidit ve glomerulonefrit geliﬂimi de bildirilmiﬂtir.
AKUT ‹SHALDE AYIRICI TANI
Akut ishalli bir hastada aﬂa¤›daki tablolar ay›r›c› tan›da düﬂünülmelidir:
- ‹laç (laksatifler, magnezyum içeren antiasitler, antibiyotikler, kemoterapötikler, baz› hipolipidemik ve nöropsikyatrik ilaçlar, teofilin, troid hormonlar›) veya baﬂka bir kimya maddesi kullanma ile oluﬂan toksik ishaller (organofosfat insektisitler, mantar, arsenik zehirlenmesi)
- Akut divertikülit: ateﬂ, kar›n a¤r›s› ve ishale neden olabilir
- Akut kanl› ishal tablosu superior mezanter arter veya ven trombozu, iskemik veya ilaç indüklemesiyle oluﬂan kolit, inflamatuar barsak hastal›klar›nda (ulseratif kolit, Crohn hastal›¤›) oluﬂabilir.
TANIM
Anamnez ve sistemik muayene ishalli her hastada zorunludur. Yukar›da
aç›kland›¤› gibi bu aﬂamada bile genellikle olas› tan›n›n konma ﬂans› yüksektir.
Anamnez ve fizik muayene sonras›nda hastan›n izlenmesine karar verilirse (ateﬂi veya tenezmi olanlar, d›ﬂk›s›nda kan ve mukus olanlar, dehidrate
olanlar, kilo kaybedenler, tropikal bölgeye seyahat sonras› ishali geliﬂenler,
cidddi dehidratasyonu olanlar, 60 yaﬂ üstünde olanlar, ba¤›ﬂ›kl›k yetmezli¤i
olanlar, besin zehirlenmesi veya gastroenterit salg›n› kuﬂkusunda, ishali 2 haftadan uzun sürenler) laboratuvar incelemelerine, mikrobiyolojik çal›ﬂmalara
baﬂ vurulur. Tan›m için genel laboratuvar incelemeler yan›nda mikrobiyolojik
araﬂt›rmalara baﬂ vurulur.
1. Genel Laboratuvar ‹ncelemeleri
Hematokrit, lökosit say›s› (Salmonella ve Shigella infeksiyonlar›nda yükselebilir; dehitratasyona ba¤l› yalanc› yükselmelere dikkat edilmelidir), lökosit
formülü, BUN, kreatinin, elektrolitler genel olarak yeterlidir.
Uzam›ﬂ olgularda eritrosit sedimantasyon h›z›, CRP , açl›k kan ﬂekeri, serum proteinleri, troid fonksiyon testleri, tam idrar tahlili istenir. Laktoz intolerans› kuﬂkusunda d›ﬂk›da redüktan madde bak›l›r; gere¤inde d›ﬂk›da ya¤ tayini, malabsorpsiyon testleri yap›l›r.
Radyolojik ve endoskopik incelemeler:
Akut ishalde genelde ihtiyaç duyulmaz ama, 10 günden uzun süren kanl›
ishalde radyolojik incelemeler, sigmoidoskopi, bazen kolonoskopik inceleme
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gereklidir. Endoskopik incelemeler C.difficile ve E.histolytica kolitleri, inflamatuvar ba¤›rsak hastal›klar› tan›m›nda oldukça yararl›d›r.
2. Mikrobiyolojik ‹ncelemeler
A. Makroskopi:
K›vam, mukus, kan (d›ﬂk›da az miktarda mukus irritabl ba¤›rsak hastal›¤›nda, fazla miktarda mukus invazif bakteri ishallerinde görülür; d›ﬂk›da kan
varl›¤› kolon mukozas›n›n inflamatuar hastal›klar›n› öncelikle düﬂündürür;
ayr›ca iskemik ba¤›rsak hastal›¤›, divertikülit, radyasyon koliti ve di¤erleri
ay›r›c› tan›mda dikkate al›n›r).
B. Mikroskopik ‹nceleme:
Serum fizyolojik, lugol, metilen mavisi kullan›larak yaﬂ preaparatlar yap›l›r.
Metilen mavili preparatta lökosit varl›¤› araﬂt›r›l›r. Büyük büyütmeyle
(X40) her alanda ortalama 3-4 lökosit görülmesi inflamatuvar ishalden ﬂüphelendirir. Shigella, Salmonella, Campylobacter, EIEC, Yersinia, Clostridium difficile,
inflamatuvar ba¤›rsak hastal›klar›, radyasyon koliti, iskemik kolit olgular›nda
d›ﬂk›da lökosit artar.
Beklemiﬂ d›ﬂk›da lökositler tahrip olur; böylesi durumlarda laktoferrin pozitifli¤i inflamatuvar ishallerin güvenilir göstergecidir.
Serum fizyolojik ve lugol preparatlar›nda parazit yumurtas›, kist, trofozoit aran›r. Parazit incelemeleri en az 3 kez yap›lmal›d›r. Parazitolojik inceleme
için gere¤inde ba¤›rsak parazitlerini tan›mada trikrom boyama; Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora için modifiye EZN boyamas› yap›l›r. Cryptosporidium
için Auramin-Rhodamin floresans boyama da yap›lablir.
Karanl›k alan veya faz kontrast mikroskop incelenmesinde h›zl› hareket
eden Campylobacter’lerin tan›nmas› mümkündür.
Gram boyama Campylobacter ve S.aureus kolitini tan›mada yararl›d›r; C.difficile ishallerinde d›ﬂk›da Gram pozitf çomaklar bask›n halde görülebilir. Yo¤un antibiyoterapi alanlarda Gram preparat d›ﬂk›da flora dengesinin bozuklu¤u hakk›nda fikir verir.
C. Kültür Çal›ﬂmalar›:
Hastadan al›nan d›ﬂk› örne¤i 1 saat içinde ekilmeli, aksi halde taﬂ›y›c› besiyerine (Cary-Blair) konulmal›d›r. Gere¤inde hemokültür, idrar, kusmuk....
örnekleri al›n›p incelenir.
Rutinde bölgede s›k rastlanan etkenler aran›r. Ülkemizde rutinde Salmonella, Shigella, Campylobacter aranmas› yeterlidir. Aeromonas aranabilecek di¤er bir
etkendir. Kuﬂku halinde Vibrio spp içim ekim yap›l›r. Ülkemizde Yersinia s›kl›¤› %1 alt›nda bulundu¤undan rutinde aranmayabilir.
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D›ﬂk›, ön zenginleﬂtirme için GN buyyona, Vibrio’lar için APS besiyerine
ekilir. Zenginleﬂtirme besiyerlerinden 4-6 saat sonra pasaj al›n›r. Ayr›ca seçici
besiyerlerine[SS, Mac Conkey agar, Endo agar, Campy-BAP, TCBS-tiosulfat+sitrat+safra tuzlar› (bile salts)+sukroz agar (Vibrio için), inozitol+-safra
tuzlar›+sukroz agar (Aeromonas için)] ekim yap›l›r.
Üreyen mikroorganizman›n ayr›m› için biotiplendirme, serotiplendirme
ve di¤er yöntemler kullan›l›r.
Ba¤›rsak hastaland›r›an E.coli’ler kültürde üretildikten sonra tan›m için ileri deneyler yap›l›r. EPEC, antiserumlarla aglütinasyon varl›¤›; EHEC, sorbitol
fermente etmeyen kökenin O157 antiserumuyla pozitif reaksiyon vermesi;
ETEC, ›s›ya duyarl› ve dirençli toksinlerinin varl›¤› LA veya ELISA yöntemi
yard›m›yla aranabilir.
Ateﬂli hastalarda ateﬂin yükselme devresinde kan kültürleri de al›nmal›d›r.
S.typhi, non-typhoid Salmonella, C.fetus ve Y.enterocolitica infeksiyonlar›nda etken hemokültürde üretiebilir.
Besin zehirlenmesinde ﬂüpheli g›dadan al›nan örnekte 105/g bakteri (S.aureus, B.cereus, C.perfringens) üremesi tan›ya yard›mc› olur.
D. ‹mmunolojik Metotlar:
Antikor aranmas›:
Gruber-Widal aglütinasyon testi ( duyarl›l›k ve özgüllük düﬂük; olgular›n
%50’sinde 1. haftadan sonra seropozitiflik geliﬂir; olgular›n %90-95 kadar› 4.
haftaya do¤ru seropozitifleﬂir), anti-Vi (S. typhi taﬂ›y›c›l›¤›n› gösterir), Yersinia
enterocolitica aglütinasyonu, Campylobacter ELISA (epidemiyolojik araﬂt›rmalarda de¤erli), amipli dizanteride indirekt hemaglütinasyon (aktif ba¤›rsak infeksiyonunda %80-90 pozitif) ve ELISA duyarl› ve özgül sonuçlar verir.
Antijen aranmas›:
Lateks aglütinasyonu, ELISA en s›k kullan›lan metotlard›r. C.difficile toksin
A ve/veya B ELISA ve lateks aglütinasyon(LA); Adenovirus ve Rotavirus antijen aranmas› (LA, ELISA) s›k kullan›lmaktad›r. Cryptosporidium, Giardia gibi
parazitler için antijen saptayabilen ticar› direkt fluoresans antikor(DFA) tan›m
kitleri mevcuttur.
G›da zehirlenmelerinde ﬂüpheli g›dada enterotoksinler jel difüzyon veya
ELISA ile aranabilir.
E. Sitotoksisite Deneyi
C.difficile araﬂt›rman›n di¤er bir yöntemidir. D›ﬂk› filtrat› fibroblast hücre
kültür sisteminde 6-24 saat içinde sitopatik etki gösterirse toksin varl›¤›na
hükmedilir.
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G. Moleküler Metodlar:
Poliakrilamit jel elektroforezi Rotavirus tan›m›nda duyarl› ve özgül bir metottur.
Nükleik asit problar›: ETEC, EIEC, Campylobacter, Rotavirus, Entamoeba histolytica için problar geliﬂtirilmiﬂtir.
Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR): V.cholerae, EHEC, E‹EC, ETEC, Rotavirus, Adenovirus, Norwalk virus, C.difficile toksijenik geni, Yersinia enterocolitica ve di¤er ishal etkenlerinin araﬂt›rmas›nda duyarl› ve özgül sonuçlar vermektedir.
H. Elektron Mikroskopik ‹ncelemeler:
Etyolojide viruslerin araﬂt›r›lmas›nda önemli bilgiler sa¤lar. Rotavirus, Calicivirus ve di¤er enterik virus infeksiyonlar›n›n tan›s›nda yüksek duyarl›l›kla
kullan›labilir; ama ancak dünyada baz› referans laboratuvarlarda kullan›labilmektedir.
Geliﬂmiﬂ imkanlarla yap›lan bütün laboratuvar incelemelere ra¤men akut
infeksiyöz ishallerin %20-%40’›na etyolojik tan› konulamaz.
TEDAV‹
Akut ishalli bir olgunun izleminde aﬂa¤›daki s›ra takip edilebilir:
Akut infeksiyöz ishal (A‹‹) tan›s› kesinleﬂtirilmelidir.
Hastan›n hemodinamik durumu belirlenmeli, varsa s›v› aç›¤› karﬂ›lanmal›d›r.
Gerekli laboratuvar incelemeleri yap›lmal›d›r.
Antimikrobiyal tedavinin gerekip gerekmedi¤ine karar verilmelidir (hastalar›n az› için gereklidir).
1. Öncelikle akut infeksiyöz ishal (A‹‹) tan›s› kesinleﬂtirilmelidir.
Bunun için ishalin son iki hafta içinde baﬂlad›¤›n›n ö¤renilmesi ve infeksiyon d›ﬂ› sebeplerin d›ﬂlanmas› gereklidir. Olay›n besin zehirlenmesi olup olmad›¤› de¤erlendirilmelidir.
Unutulmamal›d›r ki, akut ishalin laksatif/pürgatif ilaç kullan›m›, arsenik,
kurﬂun, civa zehirlenmesi, gastrointestinal kanama, apendisit, divertikülit, iskemik kolit gibi infeksiyon d›ﬂ› sebepleri de vard›r. Ayr›ca kronik ishalli hastalar da hastal›klar›n›n baﬂlang›c›nda hekime iki haftay› geçmeyen bir ishal sebebi ile baﬂvurmuﬂ olacaklard›r. Hastadaki sorun akut infeksiyöz ishal de¤ilde bahsedilen sorunlardan biriyse klinik de¤erlendirme, takip ve tedavi yaklaﬂ›m› bu duruma göre yap›l›r.
2. Hastan›n hemodinamik durumu belirlenmelidir.
A‹‹ tedavisinin ilk ve en önemli parças›, hastalar›n büyük ço¤unlu¤unun
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ölüm sebebi olan dehidratasyonun düzeltilmesidir. Bu amaçla izlenecek yol,
s›v› kayb›n›n derecesine göre farkl›l›k göstermektedir. O halde, s›v› aç›¤›n›n
karﬂ›lanmas›na baﬂlamadan önce dehidratasyonun boyutunun belirlenmesi
gereklidir.
Dehidratasyon, hafif, orta veya ileri derece dehidratason olarak derecelendirilir. ‹leri derecede dehidratsyon halinde yeterli rehidrasyon yap›lmazsa
ölüm söz konusu olabilir.
3. S›v› aç›¤› karﬂ›lanmal›d›r.
A‹‹ tedavisinin temeli ve ilk ad›m›, s›v› aç›¤›n› derecesine uygun bir h›zla
kapatmaya çal›ﬂmakt›r.
Burada amaç, dehidratasyon derecesinin gerektirdi¤i yo¤unlukta s›v› verilmesi ve beslenmenin sürdürülmesidir.
Hafif derecede dehidratasyon tedavisi ve beslenme ilkeleri:
Hafif derecede dehidrate çocuk ve eriﬂkin hastalar›n hastaneye yat›r›lmas›
gerekmez; evde elektrolitli ve elektrolitsiz su al›m› ve beslenmenin devam›
tavsiye edilir.
Eriﬂkin bir hastan›n alaca¤› s›v› miktar› ‘ishal geçene kadar istedi¤in kadar
s›v› ve su iç’ ﬂeklinde tarif edilebilir.
Tavsiye edilecek s›v›lar, oral rehidratasyon s›v›s› (ORS), tuzlu ayran ve
tuzlu çorbad›r. Bunlara ek olarak su ve az ﬂekerli ya da ﬂekersiz çay önerilir.
Al›nan s›v›larda az miktarda ﬂeker bulunmas› infeksiyöz ishallerde bozulmayan Na+/glukoz/amino asit kotransport mekanizmas› sayesinde ba¤›rsakta
emilimin devam›n› sa¤lar .
ORS, akut ishalli hastalar›n kay›plar›n› karﬂ›lamak üzere formüle edilmiﬂ
s›v›d›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan önerilen ﬂekline göre bir litre temiz
suda 3.5 g NaCl, 2.5g NaHCO3 1.5g KCl ve 20 g glukoz çözünmüﬂ olmal›d›r.
Eriyiklerin bu miktarlarda bulundu¤u ticari paketler eczanelerde ticari halde
sat›lmaktad›r. ORS’nin evde bulunan malzeme ile haz›rlanabilmesi için bir litre temiz suya 3/4 çay kaﬂ›¤› tuz, 1 çay kaﬂ›¤› kabartma tozu, 4 yemek kaﬂ›¤›
ﬂeker, 1 bardak portakal suyu kar›ﬂt›r›lmas› önerilmiﬂtir. ‹deal içeri¤e sahip olmamakla birlikte kolayca haz›rlanabilen bir solüsyon da ülkemizde 1 litre temiz suya 1 tatl› kaﬂ›¤› ﬂeker ve 1 çay kaﬂ›¤› tuz kar›ﬂt›r›lmas› ﬂeklinde tavsiye
edilmiﬂtir. ‹lk 24 saat içinde 2 L ORS al›nd›ktan sonra, her d›ﬂk›lama baﬂ›na 200
ml ORS al›m›yla s›v› replasman›na devam edilir.
Tavsiye edilmeyen s›v›lar, meyve suyu ve ﬂekerli çay gibi tuz içermeyip,
yüksek ﬂeker içeri¤i dolay›s› ile hiperozmolariteye yol açarak ishali ﬂiddetlendirebilecek olanlard›r. ‹çerdikleri kafein sebebiyle hücre içinde fosfodiesteraz›
ve siklik AMP’yi artt›rarak, sekresyonun artmas›na yol açan kahve gibi içecekler de sak›ncal›d›rlar.
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Beslenme, s›v› al›m›na katk›s› ve katabolik durumu azaltmas› sebepleriyle
özellikle küçük yaﬂtaki hastalar için çok önemlidir ve san›ld›¤›n›n aksine ishali ﬂiddetlendirmez. Eriﬂkinler bulant›, kusma nedeniyle beslenmekte zorlan›rlar. Ya¤l›, sütlü, lifli g›dalardan kaç›n›p, bakliyat ve etli g›dalara yönelmeleri
tavsiye edilebilir. Beslenmenin s›k aral›klarla al›nan küçük porsiyonlar ﬂeklinde olmas› uygundur. K›sa süreli ishalde eriﬂkilere beslenme için ›srar edilmeyebilir.
Bir-iki günde belirgin bir düzelme olmazsa ya da kötüleﬂme olursa, hastaya tekrar sa¤l›k kurumuna gelmesi önerilir.
Orta derecede dehidratasyon tedavisi:
Klinik ortam›nda en çok bu gruptaki hastalarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Çocuklar da dahil olmak üzere bu gruptaki hastalar›n tedavisi için oral s›v› replasman› ço¤unlukla yeterlidir. Ancak, yak›nmalar›n ﬂiddeti ve dehidratasyonun ilerleyebilme olas›l›¤› sebebiyle, tedavi hastanede yap›lmal›d›r.
Verilecek s›v› miktar›, vücut a¤›rl›¤›n›n %7.5’u kadard›r.
Replasman a¤›z yoluyla yap›lacaksa hafif derecede dehidratasyon tedavisinde önerilen s›v›lar tercih edilir ve hesaplanan miktar 4 saatte verilir.
Replasman damar yoluyla yap›lacaksa tercih edilecek s›v› Ringer Laktat
solüsyonudur; yoksa izotonik NaCl solüsyonu kullan›labilir. Hesaplanan miktar›n üçte biri 2-3 saatte, geri kalan› 8-10 saatte verilmelidir.
Yaﬂl›larda ve kalp, akci¤er, böbrek hastal›¤› olanlarda kardiyovasküler
yüklenme bak›m›ndan dikkatli olunmal›d›r.
Hasta hafif derecede dehidratasyon durumuna gelince, tedavi bunun gerektirdi¤i ﬂekilde sürdürülür.
‹leri derecede dehidratasyon tedavisi:
Bu gruptaki hastalar mutlaka hastaneye yat›r›lmal›, yak›ndan takip edilmeli ve s›v› replasman› damar yoluyla yap›lmal›d›r. Ayr›ca, hastalar erkenden
oral al›ma teﬂvik edilmelidirler.
Tercih edilecek s›v› Ringer Lakat solüsyonudur; yoksa izotonik NaCl solüsyonu kullan›labilir.
Verilecek s›v› miktar› vücut a¤›rl›¤›n›n %10’u kadard›r. Bunun üçte biri yar›m-bir saatte, geri kalan› 2.5-3 saatte verilmelidir. Tedavinin yeterlili¤i saat
baﬂ› de¤erlendirilmeli ve infüzyon h›z› duruma göre ayarlanmal›d›r.
Herhangi bir sebeble parenteral tedavi imkan› bulunmazsa ORS tedavisi
a¤›z yoluyla yap›l›r. Bu da mümkün de¤il ise 120 ml/kg miktar›ndaki ORS,
nazogastrik sondadan 6 saatte verilir.
Yaﬂl›larda ve kalp, akci¤er, böbrek hastal›¤› olanlarda kardiyovasküler
yüklenme bak›m›ndan dikkatli olunmal›d›r.
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Hasta orta derecede dehidratasyon durumuna gelince, tedavi bunun gerektirdi¤i ﬂekilde sürdürülür.
Kolera ﬂüphesi durumunda s›v› tedavisi
Kolera epidemisi oldu¤unda 2 yaﬂ›ndan büyük, epidemi yokken 5 yaﬂ›ndan büyük bir kimsede ileri derecede dehidratasyona yol açan ishal ile karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda koleradan ﬂüphe edilmelidir.
Kolera, yüksek öldürücülü¤ü sebebi ile ak›lda bulundurulmal› ve ﬂüphelenildi¤inde ayn› ileri derecede dehidratasyonun gibi tedavi edilir; ﬂu farkla ki,
takip çok daha yak›ndan yap›l›r ve Ringer Laktat solüsyonunun her litresine
20 mmol KCl eklenir.
4. Gerekli laboratuvar incelemeleri yap›lmal›d›r.
A‹‹, etyolojiye ve hastal›¤›n ﬂiddetine göre önemsiz ve k›sa süreli bir rahats›zl›ktan öldürücü bir s›v› kayb› durumuna kadar de¤iﬂik ciddiyette olabilir.
Bu nedenle, tedavide oldu¤u gibi tan› iﬂlemleri de olas› etkenlere ve ishalin
ciddiyetine göre seçilmelidir.
A‹‹ hastas›n›n hemodinamik durumunun belirlenmesi ve düzeltilmesi için
giriﬂimi takiben iltihapl›/iltihaps›z ishal ayr›m› yap›lmal›d›r. D›ﬂk› mikroskopisi ile kolayca yap›labilen bu ayr›m, etkenin tan›s›, ba¤›rsa¤›n hastalanan k›sm›, prognoz ve antimikrobiyal tedavi hakk›nda de¤erli ip uçlar› verir.
Hastal›¤›n hafif seyredece¤inin tahmin edildi¤i olgularda hiç inceleme
yapmak gerekmez. Buna karﬂ›l›k, bazan etkenin tan›nmas› bazan da kona¤›n
ishalden ne ölçüde etkilendi¤inin belirlenmesi için laboratuvar incelemelerine
baﬂvurulmas› zorunludur. Bu amaçla genel ve mikrobiyolojik laboratuvar incelemeler yap›l›r.
5. Antimikrobiyal tedaviye baﬂlama karar› verilmelidir.
Antimikrobik tedaviye akut ishal hastalar›n›n küçük bir k›sm›nda gereksinim duyulur.
Antimikrobiyal tedavi Shigella, Salmonella spp (antimikrobikler taﬂ›y›c›l›k
ve nüksü art›r›r, ancak uygun endikasyon durumunda kullan›l›rlar), V.cholerae, C.jejuni, C.difficile türleri, ETEC suﬂlar›, G.intestinalis, E.histolytica’ya ba¤l›
akut ishallerde fayda sa¤layabilir. Bu etkenlerden biriyle hastalanm›ﬂ her olgu
için antimikrobiyal tedavi gerekmez; olgular seçilerek tedavi edilirler (Tablo
10).
Antimikrobiyal tedavi, bir A‹‹ hastas› ile karﬂ›laﬂan hekimin gündemine
birkaç ﬂekilde gelebilir. Bunlar: (1) etkenin bilinmedi¤i bir olguda empirik tedavi, (2) etkenin tan›mland›¤› olguda tedavi, (3) yak›nmas›z taﬂ›y›c›l›¤› sonland›rma amaçl› tedavi ve (4) olas› infeksiyondan koruyucu tedavidir.
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Tablo 10. Antimikrobik maddelerin etkili oldu¤u akut infeksiyöz ishalli hastal›klar
ﬁigelloz
Kolera
Turist ishali (en s›k neden ETEC)
C.jejuni ishali (tedaviye erken baﬂlan›rsa)
C.difficile ishali
Tifo (sistemik bir hastal›k olan tifo seyrinde bazen akut ishal görülür)
Paraziter ishaller

Etkenin bilinmedi¤i bir olguda empirik tedavi:
A‹‹ hastas›n›n tedavisinde hekimlerin en zorland›klar› aﬂama, olas›l›kla
empirik antimikrobiyal tedaviye karar verme aﬂamas›d›r.
Burada hekimi cevaplanmas› gereken iki soru beklemektedir. Birincisi,
‘hangi hastaya empirik antimikrobiyal tedavi yapmak gerekir?’, ikincisi, ‘hangi ilac›n kullan›lmas› gerekir? sorular›d›r.
Bu sorular›n cevaplar› etkene ve hastaya göre de¤iﬂir.
Empirik antimikrobiyal tedavi, gerçekte hastalar›n pek az› için gereklidir
(Tablo 11). Antimikrobiyal tedavi sadece Shigella, Salmonella spp. (endikasyon
varl›¤›nda), V.cholerae, C.jejuni, C.difficile türleri, ETEC suﬂlar›, G.intestinalis,
E.histolytica’ya ba¤l› akut ishallerde fayda sa¤layabilir ve bu tür olgular, A‹‹
olgular›n›n sadece %5-10 kadar›n› oluﬂturmaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalar, Türkiye’de de bu durumun geçerli oldu¤unu göstermektedir.
Tabloda belirtilenler d›ﬂ›ndaki hastalar, ya virüslerin veya bakteri toksinlerinin sebep oldu¤u antimikrobiyal tedavinin hiç yerinin olmad›¤› iltihaps›z
ishali olanlar, ya da antimikrobiyal tedavi yap›lmaks›z›n düzelecek olanlard›r.
Bir de protozoonlar ve helmintlere ba¤l› ishaller vard›r ki, bunlara yönelik antimikrobiyal tedavi ancak etken tan›mland›ktan sonra yap›lmal›d›r.

Tablo 11. Empirik antimikrobiyal tedavi yap›lmas› gereken A‹‹ hastalar›
1. ‹leri derecede dehidratasyona yol açan ishali olanlar (kolera)
2. ‹ltihapl› ishali olup, genel durumu bozuk olanlar (Shigella, Salmonella, C.jejuni?)
3. ‹shalin baﬂlamas›ndan önceki bir ay içinde herhangi bir sebeple
antimikrobiyal bir ilaç (özellikle anaerobik bakterilere etkili olanlar) kullanan
veya kullan›rken ishali baﬂlayan (C.difficile?) hastalar
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Empirik antimikrobiyal tedavi yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›¤›nda verilecek ilaç
ﬂüphe edilen etkene göre de¤iﬂir. Shigella, Salmonella spp (endikasyon varl›¤›nda), V.cholerae veya C.jejuni ﬂüphesi varsa bunlar›n hepsine birden etki gösteren sadece kinolon türevleridir. ‹lk üçüne etkili olabilen ko-trimoksazol direnci ülkemizde çok yüksek olup, kinolon türevlerine hemen hiç direnç yoktur.
C.jejuni infeksiyonunda ko-trimoksazolun yeri olmay›p, eritromisin veya bir
kinolon (direnç oran› giderek art›yor) ile tedavi edilebilir. Bu nedenlerle iltihapl› ishali olan, genel durumu bozuk eriﬂkin hastalar›n empirik olarak bir kinolon türevi ile tedavi edilmeleri önerilmektedir .
C.difficile infeksiyonundan ﬂüphe edildi¤inde metronidazol ilk seçilecek
ilaçt›r.
Etkenin tan›mland›¤› olguda tedavi:
Önceden de belirtildi¤i gibi virüslerin yol açt›¤› A‹‹ için antiviral tedaviye
ve bakteriyel toksinlerin sebep oldu¤u besin zehirlenmesi tipi ishaller için antibakteriyel tedaviye gerek yoktur. Bunlar›n ortak özelli¤i d›ﬂk›da lökosit bulunmamas›d›r.
Mikrobiyolojik tan› iﬂlemlerinden al›nan sonuca göre baz› etkenler için antimikrobiyal tedavi yap›lmas›na karar verilebilir. Toksin arac›l›¤›yla ishal yapan bakterilerden C.difficile ve V.cholerae için antibakteriyel tedavi gereklidir.
Antibakteriyel tedavi ile Shigella, Salmonella spp. veya C.jejuni’ye ba¤l› iltihapl› ishallerin baz›lar›nda morbidite ve mortalitenin azalmas›, hastal›k ve bakteri ç›kar›m sürelerinin k›salmas› gibi yararlar sa¤layabilmektedir.
Her ﬂigelloz olgusunda antibakteriyel tedavi yap›labilir; en az›ndan zarar›
yoktur ve mikrop yay›lmas›n›n önüne geçilmiﬂ olur. Buna karﬂ›l›k, non-tifoid
Salmonella gastroenteritinde antimikrobik madde kullan›lmas› klinik nüksü art›r›r, taﬂ›y›c›l›¤› uzat›r. Bu nedenle normal durumlarda non-tifoid Salmonella
gastroenteritlerinde antimikrobik madde kullan›lmaz. Ancak, yenido¤an Salmonella enteritleri (çocuklarda, non-typhi Salmonella bakteriyemisinde menenjit çok s›kt›r), 50 yaﬂ›ndan büyük aterosklerozlu hastalar, kardiyovasküler sistemde anatomik anomali veya protezi olanlar (damar infeksiyonlar›n› önlemek için), AIDS’li veya organ transplant› yap›lanlar, eklem ve kemik protezliler, hemoglobinopatililerdeki non-tifoid Salmonella gastroenteritleri antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilir. C.jejuni’ye ba¤l› A‹‹ hastalar› yüksek ateﬂ, fazla
kanl› sürgün, günde 8’den fazla d›ﬂk›lama say›s›, düzelmeyen yak›nmalar ve
bir haftadan uzun süren hastal›k durumlar›nda antibakteriyel tedaviden yararlan›rlar. ETEC ishalleri de antibakteriyel tedavi ile 1-3 gün k›sal›r. Fakat çok
selim seyreden bu hastal›kta antibakteriyel tedavinin gere¤i sorgulanabilir.
Protozoon ve helmint ishalleri de antimikrobiyal tedavi gerektirir.
Çeﬂitli A‹‹ etkenlerinin antimikrobiyal tedavisine Tablo 12’de yer verilmiﬂtir.
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Tablo 12. Antimikrobiyal ilaçlar›n etkisinin kan›tlanm›ﬂ oldu¤u A‹‹ etkenlerinin
tedavisi
Shigella

Siprofloksasin 500 mgx2, 3-5 gün veya
Ko-trimoksazol 160/800 mg x2, 5 gün

Salmonella

Siprofloksasin 500 mgx2, 3-7 gün veya
Ampisilin 1 g,po,x3-4 ,14 gün veya
Ko-trimoksazol 160/800 mgx2, 10 gün

Campylobacter jejuni

Eritromisin stearat 250 mg x 4, po, 5 gün veya
Siprofloksasin 500 mg x 2, 5 gün

Clostridium difficile

Metronidazol 250 mg, pox4, 7-10 gün veya
Vankomisin 125-250 mg, pox4, 7 gün

ETEC

Siprofloksasin 500 mgx2, 5 gün veya
Ko-trimoksazol, 160/800 mg x2, 5 gün veya
Doksisiklin 2 x100 mg, 3 gün

Vibrio cholerae

Tetrasiklin 500mgx4,3-5 gün
Doksisiklin 300 mg po x1, veya
Ko-trimoksazol(160/800 mg) x2, 3 gün
Siprofloksasin 250 mgx2, 3 gün

Giardia intestinalis

Metronidazol 250 mg, pox3, 5-7 gün veya
Furazolidon 100 mg x4, 7 gün veya
Küinakrin 100 mg, pox3, 7 gün

Entamoeba histolytica

Metronidazol 750 mg, pox3, 10 gün veya
Diloksanid furoat (500mg, pox3, 10 gün) +
Diiyodohidroksikuin 650 mg, pox3, 20 gün

Özellikle bakterilerin tedavisinde ilaç seçimi antibiyogram sonucu al›nmadan önce yap›lacaksa, o yer ve zamandaki antibakteriyel ilaçlara direnç durumu göz önüne al›nmal›d›r.
Antibakteriyel ilaçlarla tedavisi söz konusu olan bakterilerin 90’l› y›llarda
ülkemizdeki direnç durumunu araﬂt›ran çal›ﬂmalara göre, s›k rastlanan bakteriyel etkenlerin antimikrobiklere direnci yüksek oranlardad›r:
Shigella kökenlerinin ko-trimoksazol direncinin %21 ile %56 aras›nda oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ampisilin diren Shigella kökenlerinin kinolon duyarl›l›¤›
%100’e yak›nd›r; kinolon dirençli kökenlere ülkemizde de rastlanma¤a baﬂlanm›ﬂt›r.
Non-tifoid Salmonella kökenlerinde direnç oranlar› ampisilin için %9-%100,
ko-trimoksazol için %3-%55 ve kinolonlar için %0 olarak bildirilmiﬂtir.
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V.cholerae kökenlerinin ampisilin, tetrasiklin, ko-trimoksazol, kloramfenikol ve kinolon dirençleri s›ras›yla, %35-%45, %20-%54, %65, %12-%23 ve
%0 olarak bildirilmiﬂtir.
Di¤er ülkelerde oldu¤u gibi Campylobacter’lerde kinolonlora karﬂ› direnç
giderek artmaktad›r.
EPEC kökenlerinde ampisilin ve ko-trimoksazol direnci s›ras›yla %57 ve
%34 oldu¤u halde hiç bir kökende kinolon direnci saptanmam›ﬂt›r.
Yak›nmas›z taﬂ›y›c›l›¤› sonland›rma amaçl› tedavi:
Salmonella infeksiyonu olan hastalar›n %6 kadar›, iyileﬂme sonras›nda d›ﬂk›lar›nda Salmonella ç›karma¤a devam eder(ortalama 3 ay); hastalar›n %0.2-0.6
kadar›nda taﬂ›y›c›l›k bir y›ldan fazla (kronik taﬂ›y›c›l›k) devam eder. Toplum
sa¤l›¤› bak›m›ndan bu kimselerde bakterinin eradike edilmesi gerekir. Bunun
için amoksisilin (6 g/gün, 6 hafta) veya siprofloksasin (2x500 mg, 4 hafta)
önerilir.
Bazen ﬂigelloz olgular› etkenin tan›mlanmas›ndan önce iyileﬂirler. Bu
durumdaki hastalarda bir ay kadar sürecek olan taﬂ›y›c›l›¤›n sonland›r›lmas›
amac›yla antimikrobiyal tedavi gündeme gelir. ﬁigellozda infeksiyöz doz çok
küçük oldu¤undan bulaﬂma kolayca hastal›¤a dönüﬂür. Bu nedenle böyle
kimselere de taﬂ›y›c›l›¤› sonland›rmak için antimikrobiyal tedavi yap›labilir.
Endemik bölgelerdeki E.histolytica taﬂ›y›c›lar› serumda antikor taﬂ›m›yorlar ise tedavi edilmeyebilirler. Serumda antikor bulunduranlar ise tedavi
edilebilir. Bu amaçla diloksanit furoat (3x500 mg, 10 gün), paromomisin (3x10
mg/kg/gün, 5-10 gün) veya metronidazol (3x750 mg, 10 gün) kullan›labilir.
E¤er G.intestinalis okul, çocuk yuvas› gibi ortamlarda endemik ise kolayca
tekrar infeksiyon olaca¤›ndan yak›nmas›z taﬂ›y›c› çocuklar tedavi edilmeyebilir. Endemisite söz konusu de¤ilse tedavi edilmeleri do¤ru olur.
‹shali azaltan ilaçlar›n tedavideki yeri:
Bu gruptaki ilaçlarla ilgili olarak bilinmesi gereken en önemli konu, kullan›mlar›n›n daha çok iltihaps›z ishal olgular›na s›n›rland›r›lmas› gerekti¤idir.
Bizmut subsalisilat, barsaktan sodyum ve su emilimini artt›rma, enterotoksinlerin etkilerini bloke etme, bizmut içeri¤i sayesinde bakterisidal etki gösterme gibi olumlu özellikleriyle bu grup ilaçlar aras›nda en uygun olan› gibi
görünmektedir. Turist ishalinde korunma ve tedavi amaçl› yeri vard›r.
Opiyoid türevi olan loperamid ve difenoksilat barsak motilitesini azalt›p,
sodyum ve su emilimini artt›rarak kramplar› ve d›ﬂk›lama s›kl›¤›n› azalt›rlar.
Loperamid özellikle turist ishalinde kullan›labilir. Shigella, EHEC, C.difficile
gibi etkenlerle oluﬂan iltihapl› ishal olgular›nda zararl› olabileceklerinden kullan›lmamal›d›rlar.
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ÖZET
Akut ‹nfeksiyöz Diyarelerin Tan›m ve Takibi
Ateﬂ
Tenezm
Kar›n a¤r›s›1
D›ﬂk›da lökosit
±kan2

Deniz ürünü yenmesi3
Antibiyotik kullan›m›4
Kilo kayb›5
Seyahat6

Hastal›k ciddiyse
yat›r ve

Shigella,
Salmonella ve
Campylobacter
için kültür yap

Salg›n7
Cinsel temas8
Di¤er hastal›klar9

Hay›r

Evet

(evet)

D›ﬂk›da lökosit, kan,
laktoferrin

(hay›r)

ORS veya IV s›v› ile
rehidratasyon ve
gözlem + gerekli
incelemeler

parazit incelemesi (evetse özgül tedavi)

Shigella ve Campylobacter için
antimikrobik tedavi; yenido¤anlar
ve barsak d›ﬂ› infeksiyon
ﬂüphesinde Salmonella için
antimikrobik tedavi

(+)

1. Aç›klanamayan kar›n a¤r›s› ve sebat eden ateﬂlenme veya apandisit benzeri bir tablo varsa Yersinia enterocolitica kültürü
yap›lmal›d›r.
2. Özellikle lökositsiz bir kanl› diyare halinde enterohemorajik (shiga toksin yapan) E.coli (O157) veya parazitlerin lökositleri
tahrip etti¤i amöbiyaz düﬂünülmelidir
3. Çi¤ veya yetesiz piﬂirilen deniz ürünlerinin yenmesi halinde Vibrio ve Norwalk virus infeksiyonlar› düﬂünülmelidir.
4. Antibiyotik veya kemoterapötik madde kullananlarda C.difficile araﬂt›r›lmal›d›r.
5. Kilo kayb›yla beraber süregen bir diyare varsa Giardia ve Cryptosporidium düﬂünülmelidir.
6. Endemik alanlara seyahat anamnezi varsa ETEC, Vibrio, rotavirus, Norwalk virus infeksiyonlar› ile birlikte Giardia, Entamoeba, Strongyloides, Cryptosporidium düﬂünülmeli; d›ﬂk›da lökositler varsa invazif patojenler de dikkate al›nmal›d›r.
7. Salg›n durumunda S.aureus, B.cereus, C.perfringens, ETEC, Vibrio, Salmonella, Campylobacter, Shigella, EIEC etkenli g›da
ile bulaﬂan zehirlenmeleri/infeksiyonlar› düﬂün
8. ‹shali olan homoseksüel erkeklerde herpesvius, gonokok, chlamydia, sifiliz proktiti ve Campylobacter, Shigella, C.difficile,
Chlamydia (LGV serotipleri) koliti ve Giardia infeksiyonlar› araﬂt›r›lmal›d›r (sigmoidoskopi bu hastal›klar› tan›mada yararl›)
9. Ba¤›ﬂ›k yetmezlikli kiﬂilerde CMV, HSV, Coxackie, Rotavirus; Salmonella, Mycobacterium avium-intreacellulare, Listeria;
Candida; Cryptosporidium; Strongyloides, Entamoeba, Giardia vb. araﬂt›r›lmal›d›r.
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Attapulgit ve kaopektat d›ﬂk›daki suyu çekerek k›vam›n›n koyulaﬂmas›n›
sa¤larlar; ancak yak›nmalarda ve d›ﬂk› miktar›nda azalmaya yol açmazlar. Attapulgit, turist ishali olan gebe için önerilmektedir.
Antikolinerjik ilaçlar genellikle etkisizdirler ve önerilmezler.
KORUNMA
Temiz su, emniyetli g›da temini ve kiﬂisel hijyen kurallar›na uyulmas› ishalden korunmada en etkili önlemlerdir. Yönetimlerin alt yap› koﬂullar›n› (uygun kanalizasyon sistemi, yeterli miktarda hijyenik içme suyunun temini...)
düzelltti¤i yerlerde ishal olaylar› belirgin bir ﬂekilde azalma gösterir. Bununla
birlikte düﬂük inokülumla bulaﬂabilen Shigella, E.histolytica ve Giardia infeksiyonlar›, ancak ellerin uygun ﬂekilde y›kanmas› ve di¤er kiﬂisel hijyen önlemlerine uymakla, yani temizlik noksanl›¤› d›ﬂk›s›n› ortadan kald›rmakla önlenebilir.
Turist ishallerinde bizmut subsalisilat (üç haftadan k›sa süren seyahatlerde) kullan›m› yararl›d›r; çok önemli bir konuyla ilgili seyahatte bulunanlar
kendileri arzu ederse kotrimoksazol, doksisiklin veya bir kinolonla korunmaya al›nabilirler; bununla birlikte turist ishalinde antimikrobik profilaksi
önerilmemektedir.
‹shale karﬂ› henüz etkinlikle ve rutin olarak uygulanan bir ba¤›ﬂ›klama
çal›ﬂmas› yoktur. Çocukluk ça¤›nda rotavirus aﬂ›lar›n›n etkili koruma sa¤lad›¤› bildirilmektedir; uygulamaya sunulan bir aﬂ› ba¤›rsak invaginasyonuna
yol açt›¤›ndan kulan›mdan geri çekilmiﬂtir. Uygun endikasyon durumunda
kolera ve tifo aﬂ›s› kullan›labilir. Shigella, Campylobacter ve ETEC için uygun aﬂ›
çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
Kaynaklar
1.

Acar JF, Golstein FW. Trends in bacterial resistance to fluoroquinolones. CID 1997; 24 (Suppl1):S67-S73.

2.

Baﬂaran G. Eriﬂikinde akut infeksiyöz ishal tedavisi, ‹shal , Öztürk R(ed), ‹stanbul Bulaﬂ›c› Hastal›klarla Savaﬂ
Derne¤i, Yay›n No:13, ‹stanbul, 1998: 93-101.

3.

Butterton JR, Calderwood SB. Acute infectious diarrheal diseases and bacterail food poisoning, In: Fauci AS,
Braunwald E, , Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL (eds), Harrison’s Principles of Internal Medicine, 14 th ed, vol:1, McGraw-Hill, New-York, 1998, 796-801.

4.

Caprioli A, Pezzella C, Morelli R, Giammanco A, Arista S, Crotti D, Facchini M, Guglielmetti P, Piersimoni C,
Luzzi I. Enteropathogens associated with childhood diarrhea in Italy. The Italian Study Group on Gastrointestinal Infections. Pediatr Infect Dis J 1996 ; 15:876-83.

5.

Eastwood GL, Avunduk C. Manual of Gastroenterology, 2nd ed. A Litlle, Brown and Company, 1994; 176-201.

6.

Farthing M, Feldman R, Finch RF et al. The management of infective gastroenteritis in adults: A consensus statement by an expert panel convened by the British Society for the Study of Infection. Journal of Infection 1996; 3:14352.

7.

Friedman LS, Isselbacher KJ. Diarrhea and constipation, In: Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD,
Martin JB, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL (eds), Harrison’s Principles of Internal Medicine , 14 th ed, vol :1,
McGraw-Hill, New-York, 1998; 236-44.

8.

Frost JA, Kellcher A, Rowe B. Increasing ciprofloxacin resitance in salmonellosis in England and Wales 19911994. J Antimicrob Chemother 1996; 37:85-91.

55

• Recep Öztürk

9.

Genta RM. Diarhea in helmintic infections. CID 1993; 16(Suppl 2):S122-9.

10.

Guerrant RL. Inflammatory enteritides, In: Mandel GL, Bennett JE, Dolin R (eds), Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infect›ous Diseases, vol.1 Churchill Livingstone Inc, New York, 1995; 987-98.

11.

Guerrant RL, Bobak DA. Nausea, vomiting, and noninflammatory diarrhea, In: Mandel GL, Bennett JE, Dolin R
(eds), Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 4th ed, vol.1 Churchill
Livingstone Inc, New York, 1995; 965-978.

12.

Hamer DH. IDCP guidelines: Infectious Diarrhea:part I. Infectious Diseases in Clinical Practice, 1997; 6:68-82.

13.

Hamer DH. IDCP guidelines: Infectious Diarrhea:part II and Food Poisoning. Infectious Diseases in Clinical Practice 1997; 6:141-152.

14.

Huovinen P. Increases in rates of resistance to trimethoprim. CID 1997; 24(Suppl1):S63-S66.

15.

Mert A. Eriﬂkinde akut infeksiyöz ishalli hastaya klinik yaklaﬂ›m. In: Öztürk R(ed). ‹shal. ‹stanbul Bulaﬂ›c› Hastal›klarla Savaﬂ Derne¤i, Yay›n No:13, ‹stanbul, 1998:50-69.

16.

Morgan DR, Owen RL. Gastroenteritis. In: Schlossberg D(ed). Current Therapy of Infectious Disease, Mosby, St.
Louis, 2001; 173-79.

17.

Öztürk R. Akut infeksiyöz ishallerin ampirik tedavisinde ilk seçenek olarak kinolonlar, ANKEM Derg 1997;
11:393-405.

18.

Öztürk R, Midilli K, Okyay K, Ero¤lu C, Aygün G, Kenani Y, Çaﬂkurlu H, Samast› M. Aeromonas bakterilerinin
ishalli hastalardaki s›kl›¤›. Klimik Derg 1994; 7:45-47.

19.

Öztürk R, Midilli K,Okyay K,Ero¤lu C,Aygün G,Kenani Y,Sarsan A. Çocuk ve eriﬂkin yaﬂ grubu ishal olgular›nda Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli s›kl›¤›n›n araﬂt›r›lmas›. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1994; 24:42-45.

20.

Öztürk R, Baﬂaran G, Engin A, Akbal H, Vural S, Palaz F, Ayd›n Ö, Mumcu S. Antimicrobial resistance patterns
of the pathogenic bacteria isolated from stool cultures of patients with acute diarrhea in Istanbul, Turkey, International Proceedings Division, Monduzzi Editore Spa, Bologna(Italy) (eds. Berkarda B), 1996; 341-344.

21.

Öztürk R, Ero¤lu C, Ergin S, Midilli K, Aygün G, Okyay K. 0-5 yaﬂ grubu çocuk ishallerinde Rotavirus ve
Adenovirus s›kl›¤›n›n ELISA ve lateks aglütinasyonu yöntemleriyle araﬂt›r›lmas›. 5. Ulusal ‹nfeksiyon Hastal›klar› Kongresi,4-6 Eylül 1995,‹stanbul, Kongre Kitab›,s:102.

22.

Petrucelli BP, Murph GS, Sanchez JL, Wallz S, De Fraites R, Gelnett J, Haberberger RL, Echeverria P, Taylor DN.
Treatment of traveler’s diarrhea with ciprofloxacin and loperamide. J Infect Dis 1992; 165:557-60.

23.

Reese RE, Hruska JF. Gastrointestinal and intraabdominal infections, In: Reese R, Betts RF(eds), A Practical Approach to Infectious Diseases , 4th ed, Little, Brown and Company, 1996; 380-471.

24.

Sack RB, Rahman M, Yunus M, Khan EH. Antimicrobial resistance in organisms causing diarrheal disease. CID
1997; 24(Suppl 1):S102-S105.

25.

Schiller LR.Diarrhea. Med Clin North Am 2000; 84:1259-74.

26.

Tauxe RV, Hughes JM. Food-borne disease, in Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infect›ous Diseases, Mandel GL, Bennett JE, Dolin R (eds), vol.1 Churchill Livingstone Inc, New York, 1995; 10121024.

27.

Wretlind B, Stromberg A, Osthund L, Sjogren E, Kaijser B. Rapid emergence of quinolone resistance in Campylobacter jejuni in patients treated with norfloxacin. Scand J Infect Dis 1992; 24:685-6.

56

