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Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler: Hirschsprung 

hastalığı ya da “konjenital agangliyonik megakolon”, bağırsakların gevşemesini sağlayan sinir 

hücrelerinin yokluğu ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bağırsaklar kasılıp gevşeyerek hareket ederler. Bu 

hastalıkta gevşemeyi sağlayan hücreler olmadığından, bağırsağın etkilenmiş kısmı kasılı kalır. Oluşan 

tıkanıklık dışkının aşağı doğru geçmesini engeller. Bu şekilde ortaya çıkan barsak tıkanıklığı ancak 

cerrahi yöntemle, içinde sinir hücresi olmayan bağırsağın çıkarılıp yerine normal bağırsağın 

getirilmesiyle tedavi edilebilir. Hastaların %70-75’inde "aganglionik segment" anüsün hemen 

üzerindeki 5-15 cm’lik bağırsak kısmını içerir. Geri kalan hastalarda ise agangliyonik alan kalın 

bağırsağın daha yukarı kısımlarına dek uzanabilir. Ender olarak tüm kalın bağırsak aganlionik olabilir. 

İnce ve kalın bağırsakların tümünde ganglion hücresinin olmaması ise, yaşamla bağdaşmayan bir 

durumdur. 

Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı: Bu operasyon genel 

anestezi altında, bir Çocuk cerrahisi uzmanı tarafından ameliyathanede gerçekleştirilecektir. İşlem 

genellikle uygulama yapılacak bölgenin temizliği ile başlar Tedavide ana ilke, içinde hücre bulunmayan 

agangliyonik kesimi devre dışı bırakıp yerine içinde hücre bulunan gangliyonik kesimi getirmektir. Bir 

başka deyişle, ameliyatta agangliyonik kesim çıkarılır ve bunu yerine daha yukarıda bulunan 

gangliyonik kesim getirilip anüs ya da hemen üzerindeki bağırsağa bağlanır (pull-through işlemi). 

Cerrahi işlem; çocuğun yaşına, agangliyonik segmentin uzunluğuna ve bulgulara bağlı olmak üzere tek, 

iki ya da üç aşamalı olarak gerçekleştirilir. Günümüzde değişen teknolojik olanaklar ve yoğun bakım 

koşulları ile bu ameliyatlar genellikle tek ya da iki evreli olarak gerçekleştirilmektedir. Hirschsprung 

hastalığındaki tedavi seçenekleri:  

1. Üç evreli yöntem: İlk tanımlanan ve günümüzde de kullanılan bir yöntemdir. Buna göre, ilk evrede 

kalın bağırsağın içinde ganglion hücresi olan kısmı geçici olarak karın duvarına ağızlaştırılır. Kolostomi 

olarak adlandırılan bu yöntem ile genişlemiş olan bağırsak segmentinin dinlendirilmesi ve çocuğun 

dışkısını rahatça çıkarması amaçlanır. İkinci evrede ise; değişik yöntemler uygulanarak içinde hücre 

olmayan aganglionik bağırsak çıkarılır ya da devre dışı bırakılır ve yerine içinde hücre bulunan 

ganglionik bağırsak çekilir. Üçüncü evrede kolostomi kapatılarak tedavi tamamlanmış olur. 

2. Ġki evreli ameliyatlar: İlk evrede kalın bağırsağın içinde ganglion hücresi olan kısmı geçici olarak 

karın duvarına ağızlaştırılır. İkinci evrede ise; değişik yöntemler uygulanarak içinde hücre olmayan 

aganglionik bağırsak çıkarılır ya da devre dışı bırakılır ve yerine içinde hücre bulunan daha önce dışarı 

ağızlaştırılmış olan kolostomi ucu aşağı çekilir. 

3. Tek evreli ameliyatlar: Açık cerrahi yöntem ya da kapalı (laparoskopik) olarak yapılabilir. Her iki 

yöntemde de ameliyat sırasında ganglion hücrelerinin olduğu bağırsak dokusu hızlı olarak yapılan 
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patolojik inceleme (frozen) ile tanımlanır ve bu bölge aşağıya anüse kadar çekilerek ameliyat 

tamamlanmış olur. 

- Primer Transanal Pull_Through (Primer TEP): Son yıllarda yaygın olarak 

kullanılmaya başlanan yeni bir yöntemdir. Hastanın karnı hiç açılmadan doğrudan 

anüsten girilerek, agangliyonik bağırsağı buradan dışarıya çekmek ve gangliyonik 

bağırsağın anüse bağlanması şeklindedir. Diğer yöntemler ile kıyaslandığında karın 

içine girilmemiş ve karın duvarında iz kalmamış olması bir üstünlük olarak kabul edilse 

de, bu yöntemin uzun döneme ilişkin sonuçları henüz bilinmemektedir. 

Bu hastalarda sonucun başarısı hastanın anatomik yapısına, varsa eşlik eden diğer hastalıklarına ve aile-

hasta uyumuna (kolostominin yıkanması, genişletme programına uyum) 

bağlıdır. Tüm bu önerilen tedavi süreçlerinde, operasyon seyrinde öngörülemeyen durumlar ortaya 

çıkarsa doktorlar kendi yargılarına göre müdahale edecektir.  

Ġşlemin tahmini süresi ve başarı oranı: Ameliyatın süresi normal şartlar altında 2-5 saat arasında olup 

ameliyatın seyrine ve hasta faktörlerine bağlı olarak bu süre değişebilir. Başarı şansı ise hastadan 

hastaya, aganliyonik olan barsağın uzunluğuna ve hastada görülen ek anomalilerin varlığı ve şiddetine 

göre değişmekle birlikte yaklaşık %90’dır.  Ameliyatta sonra hasta klinikte yaklaşık 2-7 gün arasında 

izlenir. Bu süre içerisinde hasta ağızdan beslenemeyebilir ve total parenteral beslenme (TPN) 

uygulanabilir. 

Ġşlemden beklenen faydalar: Doğumsal olarak aganglionik olan barsaktan dışkının geçmesi mümkün 

değildir, bu da hastada kronik sorunlara ve sonuçta hastanın hayatını tehdit eden tabloya yol açacaktır. 

Bu ameliyat ile çalışan (gangliyonik olan) barsak dokusu sağlık bir şekilde anüse ağızlaştırılacak ve 

sindirim sistemi devamlılığı sağlanarak, barsak içeriğinin doğal yollardan vücudu terk etmesi 

sağlanacaktır.  

Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler: Bu tedaviyi almayı reddedebilirsiniz. 

Bu tedaviyi almak isteğe bağlıdır ve reddettiğiniz takdirde size 

uygulanan tedavide ya da bundan sonra kliniğimizde size karşı davranışlarımızda herhangi bir değişiklik 

olmayacaktır. Ancak tedaviyi reddetmeniz durumunda çocuğunuz hayatına ya kabızlık, kaka kaçırma 

gibi sorunlarla ya da stomaya bağımlı olarak devam edecektir.  

Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı 

üzerindeki muhtemel etkileri: Anlamlı alternatif tedavisi henüz tıp literatürüne girmemiştir 

Ameliyatın Riskleri Ve Olası Komplikasyonlar  

Bu hastalığın cerrahi tedavisi sırasında ve sonrasında hayati risk oluşturacak komplikasyonlar 

beklenmemektedir.  Ancak çok nadirde olsa aşağıdaki durumlar olasıdır.  
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Genel ve Anesteziye Bağlı Komplikasyonlar: 

a. Atelektazi: Akciğerlerde küçük alanlarda sönme oluşabilir, bunlar akciğer enfeksiyonu riskini 

arttırabilir. Bu durum antibiotik tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir. 

b. Entübasyon zorluğu ve trakeostomi gerekliliği: Anestezi için ağızdan nefes borusuna 

yerleştirilmesi gereken tüp yerleştirilemez ise zorunlu kalındığında boğazın ön kısmından yapılan kesi 

ile bu tüpün yerleştirilmesi (trakeostomi) gerekebilir. Bu tüpün ameliyattan sonra da bir süre kalması 

gerekebilir ve bu tüp ile ilgili bazı sorunlar zamanla gelişebilir.  

c. Hem lokal hem de genel anestezi bir takım genel riskler taşımaktadır. Genel anestezi ya da 

sedasyonun (sakinleştirme) her çeşidinin çok nadirde olsa aşağıdaki komplikasyonlara  (olumsuz sonuç) 

yol açma olasılığı vardır.  

i. Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu 

pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir. 

ii. Kalp yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir. 

iii. Cerrahiden sonra barsak hareketleri yavaşlayabilir veya tamamen durabilir (<% 1). Bu barsakta 

sıvı birikimi sonucu şişkinlik ve kusmaya neden olabilir. Tedavi gerektirebilir. 

iv. İşlem nedeniyle ölüm olabilir. 

**Anestezi ve içerdiği riskler hakkında bilgi edinmek için “anestezi hakkında” bilgilendirme sayfalarına 

bakınız. Eğer herhangi bir endişeniz varsa konu hakkında anestezistiniz ile konuşabilirsiniz. 

Bilgilendirme sayfası size verilmemişse lütfen bir tane isteyiniz. 

Ameliyata ait komplikasyonlar: 

a. Kanama: Cerrahi işlemin yapıldığı bölgede operasyon sırsında ve sonrasında kanama.  

b. Enfeksiyon: Bölgesel enfeksiyonlar olabildiği gibi, enfeksiyon kana karışabilir ve tüm vücuda 

yayılan, antibiyotiklere cevap vermeyen ölümcül bir enfeksiyon halini alabilir. 

c. Yara izi: Minimum iz kalması için özen gösterile de hastanın kendi yara iyileşmesine bağlı 

kesi bölgesinde yara izi kalacaktır.  

d. Barsak yapışıklıkları: Ameliyat sonrasında hangi nedenle ameliyat olursa olsun karın 

ameliyata yapışıklıklar ile cevap verir. Bu yapışıklıklar genelde iyi huyludur, sorun 

yaratmaz. Ancak bazı durumlarda barsakların içinden barsak içeriğinin geçişine izin vermez. 

Bu durumda hastanın kusması ve karın ağrısı ortaya çıkar. Brid ileus adını verdiğimiz bu 

tablo ameliyatın erken döneminde olabildiği gibi ameliyatın geç döneminde de yıllar sonra 

ortaya çıkabilir. Bu durumda hasta yatırılır, burnuna bir sonda takılarak ve damardan bazı 

ilaçlar verilerek barsakların açılması beklenir. Yeterli süre beklendiği halde barsaklarda 

açılma olmayan hastalar ameliyat edilerek barsakların açılması sağlanır.  
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e. Hastanın tıbbi durumunu düzeltmek veya iyileştirmek için hastanedeki tedavisi sürecinde 

kan ve kan ürünleri verilebilir. Kan ürünleri bilimsel kurallara göre hazırlanıp test 

edilmesine rağmen nadiren de olsa alerji yaratma veya virüs bulaştırma riskine sahiptir.  

f. İdrar yollarında yaralanma. 

g. İç genital (cinsel) organlarda yaralanma.  

Ġyileşme süresinde ve uzun dönemde karşılaşılabilecek problemler: 

a. Kronik kabızlık: 

 Opere edilen hastaların yaklaşık %6-10’unda kronik kabızlık başa bela bir sorun olarak 

devam edebilir. Ayrıca bu çocuklar dışkılama sırasında kullanılan kasları nasıl idare 

edeceklerini bilemediklerinden tuvalet eğitimi daha uzun sürebilir. Yıllar geçtikçe bu 

sorunlar daha da azalır. Bu hastalarda uzun yıllar hem ağızdan dışkı yumuşatıcılar hem 

de rektal lavmanlar kullanılabilir. 

 Bu hastalarda kabızlığın en sık sebebi anal sfinkter akalazyasıdır ki (dışkılamayı 

sağlayan kasın kasılı kalması) bu durum dilatasyon ve sfinkterotimiden fayda görür. 

Buna rağmen devam ediyorsa ikinci bir ameliyat gerekebilir. 

b. Enterokolit: 

 Hastaların yaklaşık %12-58’inde görülür. 

 Çocuklar özellikle ameliyattan sonraki bir yıl içinde bağırsak enfeksiyonu (enterokolit) 

geçirme riski altındadır. 

 Tedavisinde damardan sıvı ve antibiyotik tedavisi ile rektal lavmanlar uygulanır. 

 Enterokolit semptom ve belirtilerinden haberdar olun ve aşağıda belirtilenlerden biri 

gözlendiğinde mutlaka doktorunuza başvurun: 

 İshal 

 Kanlı dışkılama 

 Ateş 

 Karın şişliği 

 Safralı veya safrasız kusma 

c. Enkopresis (Kilota dışkı kaçırma, kilot kirletme): 

 Hastaların yaklaşık %12’sinde görülür. Kronik kabızlığa ve dışkının barsaklarda 

birikmesine bağlıdır. Özellikle Duhamel ameliyatına özgü olarak rektumda fekalom 

denilen taşlaşmış gaita parçaları bulunabilir. 

 Tedavisi kronik kabızlıkta olduğu gibidir. 

d. Diğer uzun dönem sorunları: 

 Hirschsprung hastalığı nedeniyle opere olan erkek hastaların yaklaşık %10’unda primer 

infertilite (kısırlık), ereksiyon bozuklukları, azoospermi ve psikoseksüel sorunlar 

görülebilmektedir. 

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: Operasyonlar tamamlandıktan sonra barsak 

içeriği belirli bir süre sonra tekrar doğal yollardan vücut dışına çıkacaktır. Barsaklar çalışmaya 

başladıktan sonra hastanın yaşam tarzında herhangi bir kısıtlama ve değişiklik yapmasına gerek yoktur.   
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Ġşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler: Ameliyatın seyrine göre doktorunuz size 

barsak pasajının hızını etkileyecek ilaçlar ve ameliyat izini azaltmaya yönelik lokal uygulanan krem ve 

pomadlar verebilir. 

Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği: Acil durumda ve mesai saatleri dışında 

hastanemiz acil servisine, acil durumda mesai saatlerinde ve acil olmayan durumlarda ise Çocuk 

cerrahisi polikliniğine müracaat edilebilir.  

*Hastaya ait tüm tıbbi ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır ve araştırmalarda yayınlansa bile kimlik 

bilgileriniz verilmeyecektir, ancak yoklama yapanlar, etik kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde tıbbi 

bilgilerinize ulaşabilir.  

*Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve doktor eğitiminin ilerletilmesi için medikal kayıtlarınızdan hasta 

hakları yönetmeliğindeki hasta gizliliği kurallarına bağlı kalınması şartıyla klinik bilgiler gözden 

geçirilebilir. Araştırma sonuçları hasta gizliliğini koruduğu sürece medikal literatürde yayınlanabilir. 

Böyle bir çalışmaya katılmayı kabul etmeyebilirsiniz, bu durumda herhangi bir şekilde tedavi olumsuz 

yönde etkilenmeyecektir. 

 *Fotoğraf/İzleyiciler: Yapılacak ameliyat, vücudun uygun kısımları dahil olmak üzere bilimsel, tıbbi ya 

da eğitim amacıyla fotoğraflanabilir ya da video kaydına alınabilir. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi 

geliştirmek yararına ameliyat esnasında ameliyat odasına nitelikli gözlemciler alınabilir.  

Hasta Rızası: Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalenin amacı,          

riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. Ek açıklamaya gerek duymadan, 

hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu imzalıyorum:    

Hastanın Adı-Soyadı : ….………………………………………………İmzası:………….. Tarih/saat: 

(Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:……………………………………….İmzası:………….. Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..)                          

Doktor adı soyadı unvanı imzası:……………………………………………………………………… 

Rızanın Alındığı Tarih /Saat:…………………………………………………………… 

 

 


