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Kronik Diyare
Prof. Dr. Hülya Uzunismail

Defekasyon say›s›n›n artmas› ve d›ﬂk›n›n yumuﬂamas› veya s›v›laﬂmas›na
diyare denir. 4 haftadan uzun süren diyare kronik olarak de¤erlendirilir. Kronik diyare haftalarca veya aylarca aral›kl› veya devaml› sürebilir. Eriﬂkinlerde
kronik diyare s›kl›¤› %5'dir.1
Normal günlük d›ﬂk› a¤›rl›¤› 200 g'dir ve bunun +%60-85'ini su oluﬂturur.
D›ﬂk›n›n suyu artt›kça a¤›rl›¤› da artar ve yumuﬂar. D›ﬂk› a¤›rl›¤›n›n 200 g'dan
fazla olmas› anormal kabul edilebilir ama baz› kiﬂilerde fazla posal› diyetle
beslenme sonucu 300 g d›ﬂk› a¤›rl›¤› oldu¤u halde normal k›vamda d›ﬂk› görülebilir. Baz›lar› normalin alt›nda d›ﬂk› a¤›rl›¤›na sahip olduklar› halde d›ﬂk›n›n yumuﬂak k›vam› nedeni ile diyareden yak›nabilirler. D›ﬂk›n›n a¤›rl›¤›n›,
al›nan diyetteki posa miktar› (posal› diyet ile beslenenlerde artm›ﬂt›r), cinsiyet
(kad›nlarda daha azd›r), egsersiz, stres, kullan›lan ilaçlar etkiler.1-3
Normal d›ﬂk›lama s›kl›¤› günde en fazla 3, haftada en az 3 aras›nda de¤iﬂir. Günde 3'ten fazla d›ﬂk›lama say›s› anormaldir ve diyare tan›m›n›n bir
komponentidir . Anorektum ve pelvis kaslar›n›n anormal fonksiyonu sonucu
gözlenen fekal inkontinansda d›ﬂk›lama istem d›ﬂ› olup say›s› artm›ﬂ olabilir
fakat k›vam› normaldir.2-4
Akut diyarenin en s›k nedeni infeksiyon ajanlar›d›r. Baz›lar›nda diyare
uzayabilir. Eriﬂkinde uzam›ﬂ diyare yapabilen infeksiyöz ajan ve parazitler
aras›nda enteropatojenik E. coli, Aeromonas ve Yersinia enterocolitica, Plesiomonas, C. difficile, Mycobacterium avium intracellulare, Mycobacterium tuberculosis,
CMV, Isospora, Cryptosporidium, Giardia, Entemoeba, Strongyloides say›labilir.
Kronik diyare ilaçlara, kemoterapiye, enteral beslenmeye ba¤l› olarak geliﬂebilir. Uzun süren açl›ktan sonra görülebilir.5
Patofizyolojisine göre kronik diyare inflamatuar, ozmotik, sekretuar diyare ve motilite bozuklu¤una ba¤l› diyare olarak s›n›flanabilir. Veya d›ﬂk› özelliklerine göre sulu, ya¤l› (malabsorptif), inflamatuar diyare olarak ayr›labilir.1,3,6 Burada önce diyare patofizyolojisinde rol oynayan faktörler, ard›ndan
patofizyolojilerine göre diyareler anlat›lacakt›r. Daha sonra da özellikte tan›da
izlenecek yol aç›s›ndan bize çok yard›mc› oldu¤u için d›ﬂk›n›n özelliklerine
göre diyareler de¤erlendirilecektir.
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PATOF‹ZYOLOJ‹
1. Emilemeyen KH ve ya¤lar ince barsak lümeninde ozmotik bas›nc› art›rarak pasif diffüzyonla emilen suyun lümende toplanmas›na neden olurlar.
Kolonun emme kapasitesinin üzerinde su kolona geçer ve d›ﬂk› volümü artar,
yumuﬂar veya s›v›laﬂ›r.
2. Emilmemiﬂ karbonhidratlar kolon bakterilerinin etkisi ile k›sa zincirli
ya¤ asidlerine çevrilirler. Bunlar kolon ozmolaritesini art›r›p su emilimini engellerler.
3. Emilmemiﬂ ve kolona ulaﬂm›ﬂ ya¤ asidleri (hidroksi ya¤ asitleri) kolon
mukozas›nda sekresyonu stimüle ederler.
4. Emilemeden kolona geçen fazla safra tuzlar› kolon mukozas›nda sekretuar etki gösterirler.
5. ‹nflamasyon kaskad›nda aç›¤a ç›kan maddeler sekresyonu art›rarak diyareye neden olurlar.1-3,6
‹NFLAMATUAR D‹YARE
Nedenleri
• Ülseratif kolit
• Crohn hastal›¤›
• Radyasyon enterokoliti
• Eozinofilik gastroenterit
• ‹ntestinal tüberküloz
• Uzam›ﬂ infeksiyonlar
• AIDS
Burada diyare, inflamasyon sonucu emilim epitelinin hasar› ve emilimin
(kolon tutulumu olanlarda su emilimi, ince barsak tutulumu olanlarda su ve
g›da emilimi) azalmas› yan›nda, intestinal sekresyonu ve enterik sinir sistemini stimüle eden maddelerin (lökotrienler, prostoglandinler, histamin ve di¤er
sitokinlerin) aç›¤a ç›kmas› ile oluﬂur.3,6
D›ﬂk›da kan (gizli kan veya eritrosit) ve artm›ﬂ lökosit bulunur. Kar›n a¤r›s›, ateﬂ ve muayenede kar›nda hassasiyet olabilir. Periferik lökositoz, yüksek
eritrosit sedimentasyon h›z› bulunabilir. Baz›lar›nda protein kaybettiren enteropati ve ona ba¤l› olarak hipoalbuminemi geliﬂebilir.2,3,6
‹nflamatuar barsak hastal›¤› (‹BH) ayr›ca geniﬂ bir bölüm halinde anlat›lacakt›r.
Kronik radyasyon enterokoliti, ürogenital malinitelerin tedavisi amac› ile
pelvis radyasyonuna ba¤l› olarak geliﬂir. S›kl›kla etkilenen segmentler, lokalizasyonlar› nedeniyle, terminal ileum, çekum, rektum ve sigmoiddir. Radyasyon enterokoliti riski, uygulanan doz ile iliﬂkilidir, 4500-5500 rad aras›nda geliﬂme oran› %1-5 iken daha yüksek dozlarda %35'e ç›kar. Diyare oluﬂumunda,
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ileum inflamasyonu nedeni ile safra tuzu malabsorpsiyonu ve ince barsak darl›klar›na ba¤l› aﬂ›r› bakteri üremesi de rol oynar.2,3
Eozinofilik gastroenterit gastrointestinal kanal›n herhangibir bölümünün
eozinofillerle infiltrasyonudur (özofagustan anüse kadar). ‹nce barsak tutulumlar›nda diyareye ek olarak kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma kilo kayb› gözlenebilir ve malabsorpsiyon geliﬂebilir. Hastal›¤›n sebebi bilinmemektedir, olgular›n %50'sinde hasta veya aile fertleri atopiktir, g›da allejisi düﬂünülmektedir.2
‹nfeksiyöz ajanlara ba¤l› diyare, baz› uzam›ﬂ infeksiyonlarda ve AIDS'li
hastalarda gözlenir. AIDS'li olgular›n d›ﬂk›lar›nda çok çeﬂitli patojenler izole
edilmiﬂtir ama diyaresi olmayanlarda da bu bakteriler saptanm›ﬂt›r. HIV'in
kendisinin de diyareye neden olabilece¤i düﬂünülmektedir.5,7
OZMOT‹K D‹YARE
Oral al›nan maddeler ince barsakta tam olarak absorbe edilemezlerse, lümende ozmotik bir güç oluﬂturup suyun toplanmas›na neden olurlar. Absorbe olmayan maddeler, emilemeyen veya sindirilemeyen g›dalar veya ilaçlar
(Mg tuzlar›) olabilir. Lümen ozmotik yükünü art›ranlar›n baﬂ›nda karbonhidratlar gelir. Ya¤lar da benzer etki gösterirler. Tek baﬂ›na protein veya aminoasid malabsorpsiyonu çok a¤›r olmad›kça diyare ortaya ç›kmaz.2,3 Ozmotik diyarede, diyare aç kal›nca olmaz, beslenme eksikli¤i geliﬂir ve fekal s›v›da ozmotik gap bulunur. Bir grubunda d›ﬂk› suludur, bir grubunda da artm›ﬂ ya¤
içerir.3,6,8
Nedenleri
A. D›ﬂk›da ya¤ bulunmayanlar
Laktoz intolerans›
Absorbe edilemeyen kabonhidratlar›n al›nmas›
Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu
B. D›ﬂk›da ya¤ (steatore) bulunanlar
• Lipolizin yetersiz olmas›: (Pankreas enzim eksikli¤i)
kronik pankreatit
pankreas kanseri
kistik fibrozis
konjenital pankreas yetersizli¤i
konjenital kolipaz eksikli¤i
gastrinoma (sekonder)
somatostatinoma
• Misel formasyonunun
- eksik olmas›: (Lümen içi safra tuzu konsantrasyonunun azalmas›)
- yap›lamamas›: A¤›r kronik karaci¤er hastal›¤›
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- at›lamamas›: Kolestaz
- dekonjuge olmas›: (Aﬂ›r› bakteri üremesi)
darl›k: Post operatif, Crohn hastal›¤›, ‹B tüberkülozu, bat› tipi intestinal lenfoma, radyasyon enteriti, vaskülit
kör lup: ‹B divertikülozu, enteroenterik, enterokolonik fistül, Billroth II op. afferent lup staz›
hipomotilite: Diyabet, skleroderma, intestinal, hipotroidizm, psödoobstrüksiyon
mide asidi azalmas›: Bakterisid etki azal›yor, pernisyöz anemi, subtotal gastrektomi, uzun süre H2 reseptör antagonisti veya proton
pompa inhibitörü kullan›m›
hipogammaglobulinemi: ‹mmuglobulin eksikli¤i
- safra tuzu enterohepatik sirkülasyonunun olmamas›: Vücudun safra tuzu
havuzunda azalma, ileum rezeksiyonu (>1m), ileal hastal›klar:
Crohn hastal›¤›, bat› tipi intestinal, lenfoma, tüberküloz
- safra tuzlar›n›n presipite veya sekestre eden ilaçlar: Neomycin, CaCO3,
Cholestyramine
• Mukozal emilim defektleri: (‹nce barsak mukoza hastal›klar›)
- inflamatuar, infiltratif hastal›klar veya infeksiyonlar: Crohn hastal›¤›, intestinal lenfoma, eozinofilik enterit, radyasyon enteriti, amiloidoz,
mastositoz, tropical spru, Whipple hastal›¤› (Tropheryma whippellii), IPSID (immunoprolative small intestinal disease)
- biyokimyasal veya genetik hastal›klar: Celiac sprue (gluten enteropatisi),
hypogammaglobulinemia, abetalipoproteinemia
• Yetersiz emilim yüzeyi: ‹ntestinal rezeksiyon (Crohn hast, mezenter
embolisi), intestinal bypas (jejunoileal-obesite)
• Yetersiz lenf drenaj›: ‹ntestinal lenfanjiektazi, lenfoma, konstriktif perikardit (anormal dilate mukozal lenfatikler), Whipple hastal›¤›
Laktoz intolerans› veya absorbe olmayan karbonhidratlar›n fazla al›nmas›na ba¤l› olarak geliﬂen ozmotik diyarelerde d›ﬂk› suludur, ya¤ içermez. Sorbitol absorbe edilmeyen bir karbonhidratt›r ve diyetetik g›dalarda tatland›r›c›
olarak ve baz› ﬂeker ve cikletlere tat vermek için kullan›l›r. Bunlar›n devaml›
kullan›m› veya aﬂ›r› meyve al›m› (meyvelerde bulunan fruktoz asl›nda absorbe edilir ama fazla miktarlarda al›nd›¤›nda absorbe edilemeyen bölümü kal›r)
diyare yapar.1,3,6,8
Ozmotik diyarenin di¤er nedenleri aras›nda sindirimin veya emilimin yeterli olmad›¤› d›ﬂk›da ya¤›n bulundu¤u (steatore) hastal›klar yer almaktad›r.
Burada emilemeyen ya¤lar ve mukoza hastal›klar›nda oldu¤u gibi birlikte
karbonhidratlar lümen ozmolaritesini art›rarak diyareye neden olurlar. Ayr›-
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ca kolona geçen emilmemiﬂ ya¤ asidlerinin sekresyonu art›r›c› etkisi de diyare patogenezinde rol oynar.3,6
Emilmemiﬂ karbonhidratlardan oluﬂan k›sa zincirli ya¤ asidleri de kolon
ozmolaritesini art›r›rlar.
Diyet ya¤lar› trigliseridler, kolesterol, lesitin (phosphatidyl-choline) ve
ya¤da eriyen vitaminleri içerir. Önce lümen içersinde pankreatik lipaz ve
pankreas s›v›s›nda bulunan kofaktör kolipazla birlikte trigliseridler, 3 uzun
zincirli ya¤ asidi (C16, C18) ve monogliseride parçalan›r. Lipoliz denilen bu
olayda safra tuzlar› da etkilidir. Bunlar›n barsak epitelini örten ince su tabakas›n› geçebilmesi için misel formuna girmesi gerekir. Safra tuzlar›, kolesterol ve
ya¤da eriyen vitaminleri ortas›na alarak ya¤ asidleri ile misel oluﬂtururlar.
Mukozadan emilen ya¤ asitleri enterosit içersinde tekrar trigliseridlere reesterifiye olurlar ve apoprotein B, kolesterol, fosfolipidleri ve ya¤da eriyen vitaminleri de alarak ﬂilomikron ﬂekline geçerler. ﬁilomikronlar lenfatik sisteme
verilirler. Bu durumda steatore pankreas enzim eksikli¤inde, ince barsak lümeni safra tuzu konsantrasyonu azalmas›nda, emilimin oldu¤u ince barsak
mukozas›n›n hastal›klar›nda, apoprotein B eksikli¤inde, yetersiz emilim yüzeyinde (k›sa barsak sendromu) ve son olarak ta lenf direnaj›n›n yetersiz oldu¤u
durumlarda geliﬂebilir.
Sindirimin yeterli olamamas› (maldigestion), ço¤unlukla pankreas enzim
eksikli¤i sonucudur. Bu da pankreas sekresyon kapasitesinin %90'›n›n alt›na
indi¤inde ortaya ç›kar. En s›k rastlanan nedeni kronik pankreatittir. Çocuklarda kistik fibrozis kronik pankreas yetersizli¤i nedenidir. Pankreas kanal obstrüksiyonu ve rezeksiyonlar›nda da geliﬂir. Somatostatinoma nadir bir pankreas adac›k tümörü olup pankreas sekresyonunu inhibe ederek (+kese taﬂ›, diabet) steatore yapar. Zollinger Ellison sendromunda ise artm›ﬂ asid sekresyonu duodenumu asidleﬂtirerek lipaz› inaktive eder, indirekt pankreas yetmezli¤ine neden olur.2,3,6
‹ntralüminal safra tuzu azalmas›nda, pankreas enzimlerinin etkisi ile trigliseridlerden aç›¤a ç›kan ya¤ asidleri misel ﬂekline dönüﬂemez ve emilemezler.
Lümen ozmolaritesini art›r›lar.
‹ntralüminal safra tuzu konsantrasyonunda azalma a¤›r karaciger hastal›klar›nda safra tuzu yap›m›n›n azalmas›na veya kolestazda safran›n at›lamamas›na ba¤l› olarak geliﬂebilir.
Proksimal ince barsak bakteriolojik aç›dan steril kabul edilir. Bu durum,
mide asidi, peristaltik hareketler ve immunglobulin sekresyonu ile sa¤lan›r.
Peristaltik hareketlerin azald›¤› hastal›klarda (skleroderma, diabet, kronik intestinal psödoobstrüksiyon) veya darl›k (post operatif darl›klar, Crohn hastal›¤›, lenfoma, tüberküloz) veya kör lup (incebarsak divertikülozu, enteroenterik, enterokolik fistül veya Billroth II) varl›¤›nda pasaj yeterli olmad›¤› için
bakteriler artar. Özellikle anaerobik gram (+) bakteriler safra tuzlar›n› dekonjuge eder ve safra asidlerine dönüﬂtürürler. Safra tuzu konsantrasyonunun
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azalmas› misel formasyonunun oluﬂmamas›na ve ya¤ malabsorpsiyonunan
neden olur. Staz halinde barsak mukozas›nda da yayg›n ama pek belirgin olmayan baz› degiﬂiklikler geliﬂir. Bakteroides'ler ayr›ca proteazlar› ile disakkaridazlardan sükraz ve maltaz› da ortadan kald›r›r. Bakteriler vit B12'yi de kullan›rlar.2,3,6,9 Burada ozmotik diyarenin yan›nda emilemedi¤i için kolona geçen
fazla miktardaki ya¤ asidlerinin etkisi ile sekretuar diyare de vard›r.
Safra tuzlar›n›n emildi¤i terminal ileum hastal›klar›nda e¤er ileumun distal 1 m'sinden uzun bölümü tutulmuﬂsa, vücudun safra tuzu havuzu azalmas› sonucu lümen safra tuzu konsantrasyonu azal›r ve ozmotik diyare oluﬂur.2,3,6
‹nce barsak mukoza hastal›klar›na ba¤l› malabsorpsiyonun klasik örne¤i
gluten enteropatisidir (celiac sprue). Bu gruba tropikal sprue, Whipple's hastal›¤›, abetalipoproteinemia, intestinal lenfanjiektazi girer. ‹ntestinal lenfoman›n bat› tipi, gastrointestinal kanal› yer yer tutar, darl›klar yapar ve bakteri aﬂ›r› üremesi sonucu veya geniﬂ bir ince barsak alan›n› infiltre etmiﬂse bu gruptaki hastal›klar gibi g›da emilimini etkileyerek diyare yapar. Akdeniz ve Orta
Do¤u ülkelerinde gözlenen intestinal lenfoma tipi IPSID (immunoproliferative small intestinal disease) ise diffüz olarak ince barsa¤› tutup g›da emilimi
engeller, malabsorpsiyona neden olur.2,3,6
Yukarda inflamatuar diyare grubunda say›lan Crohn hastal›¤›, eozinofilik
gastroenterit, radyasyon enterokoliti ince barsakta darl›k yapt›klar›nda bakteri aﬂ›r› üremesi veya geniﬂ bir alan› infiltre ettiklerinde yukardaki mekanizma
ile diyare yaparlar ayr›ca inflamasyonda aç›¤a ç›kan maddelerin sekretuar etkisi de eklenir.2,4
Giardia, Isospora, Strongyloides ve Mycobacterium avium steatoreye neden
olan parazit ve bakterilerdir.1,4
SEKRETUAR D‹YARE
Nedenleri
Karsinoid sendrom
Zollinger Ellison sendromu
VIPoma
Troid medüller karsinomu
Mastositoz
Rektum villöz adenomu
Mikroskopik kolitler
Safra asid diyaresi
Sulu diyare ad› da verilen bu diyarede d›ﬂk› su ve elektrolitleri artm›ﬂt›r.
Ozmotik gap yoktur ve diyare açl›kta da devam eder.3,6
Gastrointestinal kanal›n metastatik karsinoid tümörü (karsinoid sendromda) veya metaztass›z bronﬂ epitel karsinoid tümörlerinde diyare yan›nda fla-
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ﬂing, telanjiektazik ve pellegra benzeri deri döküntüleri, siyanoz, bronkospazm, sa¤ kalp valvuler lezyonlar› nedeni ile sufller bulunur. Diyare serotonin, histamin, katekolaminler, prostoglandin ve kinin gibi intestinal sekresyonu art›ran maddelerin sekresyonu sonucudur.
A¤›r ülser hastal›¤› ile seyreden Zollinger Ellison sendromunda diyare olgular›n 1/3'ünde görülür. Artm›ﬂ asid sekresyonu yan›nda, asid ile pankreatik
lipaz›n inaktive olmas› ve safra asidlerinin presipite olamas› sonucu ya¤ sindiriminin bozulmas› söz konusudur.3
VIPoma'da (nonbeta cell adenoma) sadece vazoaktif intestinal polipeptid
(VIP) de¤il di¤er sekresyon art›r›c› peptidler (pankreatik polipeptid, sekretin,
nörotensin, kalsitonin, prostaglandin) salg›lan›r. WDHA (watery diarrhea,
hypokalemia, achlorhydria) sendromu ad› da verilen bu diyare a¤›rd›r, olgular›n %70'inde günde 3 L'nin üzerinde, kalan›nda da en az 700 mL'nin üzerinde d›ﬂk› volümü bulunur ve hipokalemi, hipomagnesemi ve dehidratasyon
geliﬂir.6
Troid medüller karsinomunda (tek baﬂ›na veya multiple endocrine neoplasia MEN II' nin bir parças› olabilir) tümör taraf›ndan sal›nan kalsitoninin intestinal sekresyonu art›r›c› etkisi ile diyare oluﬂur.3,6
Sistemik mastositozda ise artm›ﬂ histaminin sekresyonu art›r›c› etkisi yan›nda mast hücreleri ile infiltre olan ince barsak mukozas›s›n›n emilim yetersizli¤i sonucu g›da malabsorpsiyonu da bulunur. Burada da Zollinger Ellison
sendromunda oldu¤u gibi asid sekresyonu artm›ﬂt›r.3,6
Rektum villöz adenomalar›nda 500-300 mL/gün d›ﬂk› volümü olabilir.
Artm›ﬂ prostoglandin sekresyonu saptanm›ﬂt›r. Hipokalemi geliﬂebilir.3,6
Mikroskopik kolitler, kolonoskopik incelemede mukoza normal oldu¤u
halde histolojik incelemede patoloji bulunan kolit olarak k›saca tan›mlanabilir.
Bu gruba lenfositik kolit ve kollajenöz kolit girer. Her ikisinde de lamina propriada inflamasyon, intraepitelyal lenfositler vard›r. Kollajenöz kolitte subepitelyal kollajen bir band bulunur. Mikroskopik kolitlerin etyopatogenezinde
kronik NSAID kullan›m›n›n, g›da hipersensitivitesinin veya intraluminal safra tuzlar›n›n rol oynad›¤› düﬂünülmektedir.6,10
Safra Asid Diyaresi
3 tip safra asid diyaresi vard›r.
Tip 1: Distal ileumun hastal›¤› (Crohn) veya rezeksiyonunda veya bypas
edildi¤i durumlarda dihidroksi safra tuzlar› (ST) absorbe edilemez. Kolona
geçen ST 2 mmol'ün üzerinde oldu¤unda sekresyonu art›rarak diyareye neden
olur. Hasta olan distal ileum bölümü e¤er 1 m'den uzunsa, vücudun safra tuzu havuzu ve karaci¤erin sentezleyerek duodenuma att›¤› safra tuzu miktar›
azal›r, ya¤ malabsorpsiyonu baﬂlar. E¤er diyare safra asidlerine ba¤l› ise safra
tuzu ba¤lay›c› cholestyramine (C) ile sonuç al›n›r. Ama birlikte ya¤ asidlerinin
de etkisi varsa bu ilaç zararl› olacakt›r.2,6,11
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Tip 2: ‹leumda belirgin bir patoloji olmamas›na ra¤men safra tuzlar› absorbe edilemezler. Buna primer veya idyopatik safra asid malabsorpsiyonu denir.
S›kl›kla C'ye cevap verir.6,11
Tip 3: Postkolesistektomiden sonra görülen, fekal safra asidlerinin artmas›na ba¤lanan diyaredir. Safra kesesinin depo görevi ortadan kald›r›ld›¤›nda kolona geçen safra asidleri miktar›ndaki art›ﬂ›n nedeni bilinmemektedir. Burada
da C yararl› olabilir. Postvagotomiden sonra da artm›ﬂ intestinal motiliteye
ba¤l› olarak kolona geçen safra tuzu miktar› ve safra asid diyaresi vard›r. Bu
hastalar›n ço¤u C'ye cevap vermez ve motilite azalt›c› ilaçlar (opiat ve antikolinerjikler yararl› olabilir.6
Sekretuar diyareye neden olan ilaçlar aras›nda; laksatifler (senna, phenolpthalein), furosemide, thiazide (diüretik), kolinerjikler veya benzerleri
(glokom, idrar kesesi stimülan› olarak), cholinesteraz inhibitörleri (myasthenia gravis), quinidine (kalp hast.), colchicine (gut, akdeniz ateﬂi), ACE inhibitörü (hipertansiyon), prostoglandin analoglar› say›labilir.3
‹NTEST‹NAL MOT‹L‹TE DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹
Motilitenin azalmas› Tip I diyabetes mellitusda özellikle otonomik nöropatisi olanlarda, amiloidoz, skleroderma, hipotroidi, intestinal psödoobstrüksiyonlu hastalarda görülür. Burada azalm›ﬂ motiliteye ba¤l› bakteri aﬂ›r› üremesi diyare nedenidir. Diyabetiklerde egzokrin pankreas yetersizli¤i ve nadiren
de gluten enteropatisi bulunabilir.1,2
H›zl› intestinal pasaj›n oldu¤u hipertroidi ve vagotomili olgularda kolona
fazla miktarda safra tuzlar›, karbonhidratlar ve ya¤ asidleri geçer geçer (h›zl›
pasaj ayr›ca safra sekresyonunu da art›r›r). Safra tuzlar› ve ya¤ asidleri sekretuar, karbonhidratlardan, kolon bakterileri taraf›ndan oluﬂturulan k›sa zincirli ya¤ asidleri ise ozmotik diyare yaparlar.3,6
G›da çok karbonhidrat ve az ya¤ içeriyorsa mide ve ince barsak boﬂalmas›
çabuk olur. Kronik alkol al›m› olanlarda uzun süren diyareler gözlenebilir.
Pek çok fizyolojik patoloji mevcut olan bu hastalarda diyarenin nedeni tam bilinmese de alkolün kesilmesi, vitamin, su ve elektrolit aç›klar›n›n kapanmas›
ile zaman içersinde yavaﬂça düzelir.6
‹ZLENECEK YOL
Anamnez ve Fizik Muayene Bulgular›
Baz› diyarelerde d›ﬂk› volümü az ama d›ﬂk›lama s›kl›¤› fazlad›r (kolon tipi). Baz›lar›nda ise fazla volümlü ve daha az s›kl›kta d›ﬂk›lama vard›r (ince
barsak tipi). Bu özelliklerle diyareyi, belki baﬂlang›çta kolon veya ince barsak
tipi olarak de¤erlendirmek mümkün olabilir ama güvenilirli¤i azd›r.1
Ateﬂ ve özellikle sol alt kadranda lokalize kar›n a¤r›s› varl›¤›nda inflamatuar diyare düﬂünülmelidir. Anamnezde önemli olan diger bir konu da diyarenin açl›kla olan ilgisidir. Ozmotik diyareler açl›kta geçer. Gece hastay› uyan-
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d›ran diyare organik olarak de¤erlendirilmelidir.1,2,4
Artrit, deri lezyonlar› oküler lezyon varl›¤›nda inflamatuar barsak hastal›¤› akla gelmelidir. Artrit Whipple hastal›¤› ve baz› uzam›ﬂ barsak infeksiyonlar›nda da geliﬂebilir.3
Kiﬂide belirgin kilo kayb›, anemi, hipoalbuminemi, kanama e¤ilimi, kemik
a¤r›lar›, tetani, parestezi, amenore,glossit, çeliozis, gece körlü¤ü mevcutsa ince barsak hastal›¤› düﬂünülmelidir.1,4,12
10-20 kez ve bol miktarda olan diyare sekretuar diyareye uyar. A¤›r olgularda (endokrin tümörlere ba¤l› olanlar) dehidratasyon, buna ba¤l› kilo kayb›,
ön plandad›r. Muayenede postural hipotansiyon, taﬂikardi, aksiller terleme
yoklu¤u, deri turgorunun azalmas› su kayb›n›n ileri derecede oldu¤unun delilidir.1-4,6
Kronik diyareli olgularda seyahat diyaresi olas›l›¤›n› da akla getirip, özellikle 3. dünya ülkelerine yak›n zamanda seyahat yap›l›p yap›lmad›¤› da sorgulanmal›d›r.1
‹rritabl barsak sendromu da (‹BS) kronik diyareli hastalarda ay›rdedilmelidir. Burada diyareye kar›n a¤r›s› eﬂlik eder. Ayr›ca hikayenin uzun süreli olmas›, yak›nmalar›n adolesan veya genç ergenlikte baﬂlamas›, d›ﬂk›da müküsün bulunmas›, gece diyaresinin olmamas› ve semptomlar›n stresle artmas› tan›y› destekleyecek di¤er verilerdir. D›ﬂk› miktar› günde 400-500 g'›n üzerinde
ise, d›ﬂk› incelemesinde anormallik varsa, eritrosit sedimentasyon h›z› yüksekse, anemi, hipoalbuminemi varsa ‹BS düﬂünülmemelidir.13
Fizik muayene kronik diyareli olgularda diyare nedeninden çok, ﬂiddeti
konusunda bilgi verir. Düﬂük kan bas›nc› ve ortostatik de¤iﬂiklikler, dehidratasyon gibi. Nadiren mastositozda, glukagonomada, amiloidozda ve karsinoidde karakteristik deri de¤iﬂiklikleri görülebilir.1
Diyareli bir hastada hepatosplenomegali ve ortostatik hipotansiyon varl›¤›nda amiloidoz düﬂünülmelidir. Troidde nodül veya hipertiroidizm bulgular› varl›¤› tiroidin medüller karsinomu veya hipertiroidi yapan adenomunu akla getirmelidir. Sa¤ kalp oskültasyonunda saptanan sufl karsinoid tümör için
yol gösterici olabilir. Lenfadenopati varl›¤›nda AIDS veya lenfoma akla gelmelidir.1,4,12
Periferik vasküler de¤iﬂiklikler birlikte abdominal sufl olsun olmas›n mesenter vasküler iskemisine yönlendirmelidir. Akut arteriyel veya venöz tromboz akut kanl› diyare yapar. Kronik mezenterik iskemi sulu diyareye neden
olur.1,6
Tan› için ilk ad›m d›ﬂk›n›n mikroskopik incelemesi olmal›d›r. D›ﬂk› makroskopik olarak kanl›, müküslü ise kolon inflamasyonu düﬂünülmelidir. D›ﬂk›da kan varl›¤›nda (mikroskopik veya gizli kan) inflamatuar diyare veya malinite düﬂünülmelidir. Ancak kiﬂinin hemoroidi varsa, diyare ile agreve olup
d›ﬂk›da kan bulunmas›na neden olabilir. Normal d›ﬂk›da 2-3 lökosit bulunur.

65

• Hülya Uzunismail

Artm›ﬂ lökositler inflamatuar diyare lehinde de¤erlendirilmelidir.1,12
E¤er d›ﬂk›da ya¤ artm›ﬂsa malabsorpsiyon nedeni olabilecek bir ince barsak hastal›¤›, pankreas egzokrin yetmezli¤i, safra tuzu konsantrasyonunda
azalma veya pasaj›n h›zl› olmas› düﬂünülmelidir.1,12
Yukardakilerin bulunmad›¤› sulu diyareler, ozmotik diyare grubunda de¤erlendirilen emilemeyen karbonhidrat kullan›m›na veya laktoz intolerans›na
ba¤l› diyarelerde veya sekretuar diyarelerde gözlenir.1,3,6,12
Kronik diyareli olgularda sadece d›ﬂk›n›n özelliklerine bakarak sulu diyare, inflamatuar diyare ve malabsorptif diyare konusunda daha baﬂlang›çta yönümüzü çizebiliriz.
SULU D‹YARE
D›ﬂk›da lökosit ve nötral ya¤ ve ya¤ asidlerinin bulunmad›¤› diyaredir.
Ozmotik veya sekretuar olabilir.
Ozmotik
Karbonhidrat malabsorpsiyonuna ba¤l› diyarede d›ﬂk› pH'si düﬂüktür
(<6), emilmemiﬂ karbonhidratlar›n kolon bakterileri taraf›ndan çabukça fermente edilip k›sa zincirli ya¤ asidleri CO2 ve H 'e dönüﬂmesi nedeni ile de, aﬂ›r› gaz distansiyonu vard›r.1,8
Disakkaridaz yetmezli¤i (laktaz yetmezli¤i), tatland›r›c›, ﬂeker, ciklet kullanma al›ﬂkanl›¤› (sorbitol), fazla meyve yeme (fruktoz) sorgulanmal›d›r.
Mg'lu laksatifler de ozmotik diyareye neden olurlar. Baz› kronik diyarelerin
hasta taraf›ndan oluﬂturulabildi¤ini hiçbir zaman unutmamak gerekir.1,4,12
Sekretuar
Baz› ilaçlar sekretuar diyareye neden olduklar› için ilaç öyküsü araﬂt›r›lmal›d›r. Yukarda sekresyonu art›rarak etkili olan ilaçlar bildirilmiﬂtir.
Safra asidi diyaresi olas›l›¤› için ileum rezeksiyonu veya hastal›¤› araﬂt›r›lmal›d›r. Terminal ileum hastal›¤› önce radyolojik olarak anlaﬂ›l›r. Burada enteroklizisin de¤eri büyüktür. Birlikte vit. B12 eksikli¤i olabilir. Kesin tan› kolonoskopik olarak terminal ileuma ulaﬂ›l›p al›nan biyopsilerin histopatolojik de¤erlendirilmesi ile konur.
‹dyopatik safra asid malabsorpsiyonu tan›s›, ancak safra tuzu ba¤lay›c›s›
C’ye cevap al›n›rsa (terminal ileum hastal›¤› ve kolesistektomi, vogotomi geçirmemiﬂ hastalarda) konulabilir.
Mikroskopik kolit tan›s› histopatolojik olarak konur. Bu nedenle sulu diyare saptanan hastalarda rektosigmoidoskopi (kolonoskopi tercih edilir ama rektosigmoidoskopi de bilgi verir) yap›lmal›d›r ve endoskopistlerin görevi mukoza normal görünümde de olsa, farkl› seviyelerden örnekler almak olmal›d›r.10
Ayr›ca endoskopik inceleme villöz adenom tan›s›nda da yararl› olacakt›r.
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Endokrin veya endokrin olmayan tümörlere ba¤l› kronik diyare pratik hayatta s›k görülmez, günlük d›ﬂk› volümü 1L'nin üzerinde ise düﬂünülmelidir.
CAT bunlar›n büyük bir k›sm›n›n ön tan›s›nda yard›mc› olur. Flushing karsinoid sendromda görülür. Tekrarlayan, atipik lokalizasyonlu, komplikasyonlu
peptik ülser varl›¤›nda gastrinoma düﬂünülmelidir. Plazma gastrin, kalsitonin, VIP, somatostatin, idrar 5-HIAA, metanefrinler, histamin ve T3, T4, TSH,
bak›lmal›d›r.1,4,12
‹NFLAMATUAR D‹YARE
Bu hastalarda yüksek sedimentasyon h›z›, periferik lökositoz, ateﬂ bulunabilir.
Bu grupta uzun süre devam edebilen infeksiyonlar: enteropatojenik E.coli,
Entemoeba, Cryptosporidium, Yersinia olas›l›¤› nedeni ile mikrobiyolojik çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r (kültür, antikor). Amebiazis tan›s›n›n taze d›ﬂk›n›n mikroskopik incelemesi ile yap›ld›¤› unutulmamal›d›r. Ayr›ca ELISA ile anti HIV
araﬂt›r›lmal›d›r.
Clostridium difficile'ye ba¤l› psodomembranöz enterokolitte antibiyotik kullan›m anamnezi yan›nda endoskopik ve histopatolojik bulgular yard›mc› olursa da d›ﬂk›da bakteri toksinleri araﬂt›r›lmal›d›r.14
E¤er hiçbir patojen saptanmazsa metranidazole ve trimethoprim-sulfamethoxazole (TSM) kullan›l›r. Gene uzam›ﬂ diyare seyahatten dönenlerin %3'ünde gözlenir, TSM veya fluoroquinolon’a cevap al›nm›yorsa tetrasiklin denenebilir.2
Ülseratif kolit hastal›¤›n %95 rektumu tutmas› nedeni ile rektosigmoidoskopi ve histopatoloji ile tan›nabilir.
Crohn hastal›¤›nda tüm kolonoskopi (patolojik görünen yerlerin) örneklenmesi, terminal ileum incelemesi ve biyopsilerin al›nmas›n› gerektirir. ‹nce
barsak incelemesi enteroklizis ile yap›lmal› ve endoskopik olarak ulaﬂ›lamayan bölgelerde hastal›k varsa ay›r›c› tan› için (lenfoma, tüberküloz) laparotomi uygulanmal›d›r. Bazan histopatolojik olarak da Crohn ve tüberküloz ay›r›c› tan›s› güç olabilir. Tüberküloz tan›s›nda mikrobiyolojik (d›ﬂk› kültür, PCR )
incelemelerden de yararlan›l›r.
Eozinofilik gastroenterit (%75 periferik eozinofili, % 50 IgE yüksekli¤i) tan›s› mutlaka histopatolojik olarak eozinofil infiltrasyonunun saptanmas› ile
konur.2
STEATORE (MALABSORPT‹F D‹YARE)
Ya¤ sindiriminin veya absorpsiyonunun bozulmas› sonucu oluﬂur. Steatore günde 7 g'den daha fazla ya¤›n d›ﬂk› ile at›lmas›d›r. Bir çal›ﬂmada günlük
d›ﬂk›da 7-14 g ya¤, malabsorpsiyon için spesifik bulunmam›ﬂt›r. 14 g'nin üzeri çok anlaml› ya¤ malabsorpsiyonu delili olarak kabul edilmiﬂtir.15 Kantitatif
ölçümün mümkün olmad›¤› durumlarda Sudan boyas› ile d›ﬂk› ya¤ globülle-
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rinin (nötral ya¤) say› ve büyüklükleri araﬂt›r›l›r. Sudan + asid + ›s›tma ile de
ya¤ asidi saptan›r.16
D›ﬂk›da nötral ya¤ artm›ﬂsa pankreas egzokrin yetersizli¤i düﬂünülmelidir. Düz kar›n grafisinde pankreatik kalsifikasyonu göstermesi kronik pankreatit tan›s› aç›s›ndan yararl›d›r. Sekretin, hassas fakat uygulamas› zor bir testtir. Bentiromide testi ülkemizde yayg›n kullan›lmamas›na karﬂ› pankreas enzim eksikli¤ini gösteren kolay bir testtir. D›ﬂk› kimotripsin aktivitesi ölçülerek
pankreas konusunda bilgi sahibi olunabilir. Ancak son 2 test yeterli hassas
bulunmam›ﬂlard›r.1,17,18
Ya¤ asitleri artm›ﬂsa önce neomycin, CaCO3 ve cholestyramine gibi safra
tuzlar›n› ba¤layan bir ilaç kullan›m› sorgulanmal›d›r.
Bakteri aﬂ›r› üremesine neden olan patolojiler ve mukoza hastal›klar› ince
barsak pasaj grafisi ile saptanabilirler. Ucuz, kolay oldu¤u ve bu konuda özelleﬂmiﬂ radyolo¤a gerek duyulmad›¤› için her yerde kolayl›kla yararlan›labilecek bir incelemedir. Bazan yeterli olmayabilir ve enteroklizise gerek
duyulabilir. Bakteri aﬂ›r› üremesinde uygulanan çeﬂitli nefes testleri yeterli
do¤rulukta sonuç vermemektedir. Ama en iyi sonuçlar jejunal aspirat kültürü
ile al›nmaktad›r. Neden, operasyonla düzeltilebilecek gibi ise cerrahi tedavi
uygulanmal›d›r. Di¤erlerinde aral›kl› geniﬂ spektrumlu antibiyotik kullan›l›r.1,12,17,18
‹nce barsak mukoza hastal›klar›, ince barsak pasaj grafisinde lümende
geniﬂleme, plilerde kabalaﬂma, baryumun yer yer çökmesi gibi bulgular verir.
‹nce barsak mukoza hastal›klar›nda radyoloji sadece bir patolojinin varl›¤›n›
bildirir ama tan› için biyopsi gereklidir. Baz› hastal›klar diffüz olmad›¤› için
endoskopla duodenumun 2. k›sm›ndan al›nan veya daha aﬂa¤› k›s›mlardan
kör olarak crosby kapsülü ile al›nan biyopsilerle yakalamamak olas›d›r. Bu
durumda yeni kullan›lmaya baﬂlanan enteroskoplarla makroskopik olarak
patolojilerin gözlendi¤i bölgelerden örnek almak daha iyi sonuç verecektir.
Baz› hastal›klar diffüz olmalar›na ra¤men bulunan patolojik de¤iﬂiklikler
gluten enteropatisi ve tropical sprue'da oldu¤u gibi birbirine benzer.18
Biyopsi ile kesin tan› konanlar (diffüz tutulum ve spesifik bulgular› var)
Whipple hastal›¤›, abetalipoproteinemi, agamaglobulinemi, Mycobacterium
avium infeksiyonu’dur. Yer yer olduklar› için biyopsi s›ras›nda rastlan›lamayanlar intestinal lenfoma (bat› tipi), intestinal lenfanjiektazi, eozinofilik enterit, amiloidoz, Crohn hastal›¤›, mastositoz’dur.
Düﬂük kan Fe, Folat, vit. B12, K ve D seviyeleri malabsorpsiyon varl›¤›n›
destekler. Serum karoten de¤eri 50 mikrog'nin alt›nda ise malabsorpsiyon
düﬂünülmelidir. Hipoalbuminemi inflamatuar diyare yan›nda malabsorpsiyonun da göstergesidir. ‹nce barsak hastal›¤›na ba¤l› emilim kusuru mudur
araﬂt›rmas› için D-xyloz testinden yararl›d›r.17,18
Endoskopik inceleme s›ras›nda duodenal aspirat al›nmal›, Giardia için incelenmelidir.
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En s›k rastlanan gluten enteropatisi için indirekt testler, antigliadin veya
antiendomisial antikorlar›n araﬂt›r›lmas› yararl› olur. Her ne kadar histopatolojik bulgular tropical sprue'ya benzerse de bu hastalara uygulanacak
glutensiz diyet ile semptomlar›n k›sa bir sürede düzelmesi tan›y› destekler.
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