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CĠNSĠYETĠ: K      E 

Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler:  

Perianal  fistül,  bağırsağınızın  son  kısmı  ya  da  makat  iç  yüzü  ile  makat  çevresi  cilt  arasında  normalde 

olmaması  gereken  bir  tünelin  oluşmasıdır. Bu  bölgenin  yapısı,  dışkı  ve  gaz  kontrolünü  sağlamaya  

yarayan  kasları içerir. Bu  önemli  yapıların  konumu  tedaviyi  çok  zorlaştırmaktadır. Fistüller bu kaslar  ile  

olan  ilişkileri  derecesinde sınıflandırılır. Tedavi seçenekleri de bu sınıflamaya göre değişir.  

Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir?  

Tedavi  uygulanmadığı  takdirde  şikayetler  devam  eder.  Ayrıca  burada  oluşabilecek  infeksiyon  neticesinde 

ciddi hayati riskler taşıyan sorunlar da gelişebilir.  

Nasıl bir tedavi/girişim uygulanacak?  

Perianal  fistüllerin  tam  olarak  hangi  yapılardan  geçtiğini  anlamak  çoğu  zaman  zordur.  Muayene  ağrılı 

olacağından çoğu kez gerçek anlamda muayene ameliyathanede mümkün olmaktadır. Dolayısıyla ameliyat 

öncesi size söylenen  her  şey  yanlış  çıkabilir.  Ameliyat  öncesi  yapılan  tetkikler  sadece  fikir  verici  olup  

gerçek  anlamda hastalığınızın  boyutu  ameliyathanede  anlaşılır.  Ameliyat  süresi  fistül  yerleşimine  ve  

genişliğine  bağlı  olarak değişmekle beraber 1-2 saat sürebilmektedir. İşlem, aileden onam alan danışman 

doktorun dışında bir uzman hekim tarafından yapılabilir. 

Makatta  gaz  ve  dışkı  kontrolünü  sağlayan  iç  içe  geçmiş  iki  halka  şeklinde  bulunan  iki  kas  tabakası  vardır. Eğer 

fistülünüz sadece iç halkadan geçiyorsa, yapılacak işlem basitçe bu tünelin çatısını açmaktır. Uygun durumlarda tünelde  

çıkarılabilir.  Ancak  eğer  bu  tünel  dıştaki  kastan  geçiyorsa,  birkaç  tünel  varsa  ve/veya  tünel  içinde  aktif 

infeksiyon (devam eden iltihap hali) varsa bu durumda tünelin içi cerrahi aletle kazınıp tünel içinden kalın bir iplik ya da  

lastik geçirilecektir. Bu  işleme "Seton" denmektedir. Setonaktif  infeksiyon varlığında  infeksiyonun  ilerlememesi ve  

tünelin  bu  seton  ipliğine  verdiği  doku  tepkisi  ile  iyileşme  sağlar.  Lastik  seton  ise  dıştaki  kasın  yavaş  yavaş 

kesilerek  tünelin kapanmasına yardım  eder. Buradaki  amaç; kas zaman  içinde yavaş yavaş kesildiğinden, kas uçları 

birbirinden ayılmadan tekrar birbirine yapışır ve böylece kasta ayrışma olmaz. Alternatif yöntemler yine cerrahi olarak 

bu kasın kesilip tünelin çıkarılması ve kasın tekrar birbirine dikilmesi ve  tünel  içine  doku  yapıştırıcısı  uygulanmasıdır. 

Kasın  tünelle  beraber  kesilip  tekrar  dikilmesi  etkili  bir  yöntemdir; ancak %15-20 oranında infeksiyonla sonuçlanır 

ki bu infeksiyon hayati risklerden gaz ve dışkı kontrolünün tamamen kaybına kadar birçok soruna yol açabilir. Doku 

yapıştırıcılarının etkinliği tam olarak kanıtlanmamıştır. Uzun dönemdefistül tekrarlama şansı yüksektir. Fistüllerin 

durumuna göre ameliyat esnasında gerekirse tedavi amaçlı ostomi açmak gerekebilir. Bağırsağın geçici  veya  duruma  

göre  kalıcı  olarak  karnınızın  bir  tarafından  dışarı  alınması  işlemine  "ostomi  açılması" denmektedir.  Ostomi  

açıldığında  karın  cildine  ağızlaştırılan  barsak  içeriği  bu  alana  yapıştırılan  bir  torba  içinde toplanır. Bu torbalar  

takılabilen, değiştirilebilen materyallerdir. Ġşlemden beklenen fayda: Gaz ve dışkı kontrolünün sağlanabilmesidir. 

Ortaya çıkabilecek riskler ve komplikasyonlar 

dışkı kontrolü  geçici  veya kalıcı  olarak  zayıflar ya da kaybolur  (inkontinens). Bu  yan  etkinin  tedavisi  için 

başka ameliyatlar veya işlemler gerekebilir. Ancak bu son bahsedilen işlemler yine de işe yaramayıp kalıcı bir 

hasar oluşabilir.  

 

eri  derece  diyabet,  immün  sistem  yetmezliği  gibi  kişinin  travmaya  ve  infeksiyon  

ajanlarına cevabının ciddi olarak etkilendiği kişilerde cerrahi sonrası anüs etrafında infeksiyon gelişip, hayati 

risk taşıyan durumlara yol açabilir.  

 karın ameliyatlarından sonra yaşam boyu barsaklarda yapışıklık sonucu ileus gelişme riski vardır. 

Bu durum oluştuğunda tedavi için başka bir ameliyat gerekebilir.  

 nekroze olması sonucu yeniden ameliyat 

gereksinimi, ostomi  karın  kesilerek  yapılacağı  için,  ileus  denilen  bağırsakların  çalışmama  hali,  ikinci  bir  

ameliyat gerektiren  kesi  yerinde  ayrılma  veya  iltihaplanma  olabilir. Ayrıca  tüm  karınameliyatlarından  

sonra  yaşam boyu bağırsaklarda yapışıklık sonucu  ileus gelişme riski vardır. Bu durum oluştuğunda  tedavi  

için başka bir ameliyat gerekebilir. 
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Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:  

Ameliyat öncesi birkaç gün  liften  zengin  gıdalar  alınması ve bol  su  içilmesi  önerilir. Gerekirse  ameliyattan 

önce hastane personeli tarafından  lavman uygulanabilir. Bunun dışında kliniğe kabul edilmenizi takiben 

doktorlarınız tarafından dosyanız hazırlanacak ve gerekirse hasta  tekrar muayene edilecektir. Ameliyat 

esnasında anestezi (narkoz veya  belden  uyuşturma)  alınacağı  için  anestezi  ekibince  

değerlendirileceksiniz.(Operasyon öncesi anestezi doktorları tarafından anestezinin risk ve komplikasyonları ile ilgili 

bilgi verilerek uzman doktor tarafından bilgilendirilmiş onam formunuz alınacaktır. Eğer konuyla ilgili bilgi 

verilmediyse mutlaka isteyin. Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde hem operasyonu gerçekleştirecek doktorunuza 

hem de anestezi hekiminize istediğiniz soruyu sorabilirsiniz). Hasta  ameliyattan  önceki  gece  saat 24.00,ten sonra 

aç kalacaktır. Sabah ameliyata gitmeden önce serum  takılacaktır. Sizden beklenen özellikle hastanın kullandığı  

ilaçlar  (özellikle de aspirin gibi kanın pıhtılaşmasını  engelleyici olanlar), mevcut ya da geçirilmiş önemli 

hastalıklar ve alerji durumu hakkında doktorunuza bilgi vermenizdir.  

Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:  

Hasta ameliyattan hemen sonra ameliyat odası veya ayılma odasında bir miktar kalacaktır, ameliyattan sonra 

duruma  göre  2-6  saat  sonra  yemek  yemeye  başlayabilir. Ağrı  ve  diğer  gereksinimler  için  doktorlarınız  

tarafından uygun  ilaçlar verilecektir. Aklınıza  takılan durumlar  için hemşire ve doktorunuza başvurabilirsiniz. 

Ameliyat öncesi lavman uygulandı  ise birkaç  gün  tuvaleti  gelmeyebilir. Eğer büyük  tuvaletini  yaparsanız 

batikonlu  oturma banyosu yaptırmanız gerekebilir. Hemşire veya doktorunuz tarafından size anlatılacak olan bu 

yöntemi taburculuk sonrası evde  

de kontrole gelene kadar uygulayabilirsiniz. Ancak batikon alerjisi varsa bunu mutlaka belirtiniz. Eğer öncesine 

ait bir alerji bilmiyorsanız ancak bu  işlemi uyguladığınızda batikonlu suyun  temas ettiği bölgelerde kızarıklık, 

kaşıntı veya kabarıklık/döküntü  oluşuyorsa  işlemi  hemen  sonlandırıp  doktorunuza  başvurunuz.  Taburculuk  

günü  genel  olarak ameliyatın  ertesi  günüdür.  Ancak  doktorunuz  gerekli  görürse  süreyi  uzatabilir.  Aksi  

söylenmedikçe  ve  bir  sorun gelişmezse 1 hafta sonra kontrole geliniz. Ameliyat yerinde bir müddet ağrı ve 

kanama olacaktır ancak ağrı giderek artarsa, şişme ve akıntı  eşlik  ederse, kabızlık uzun  sürerse  (3 günden  

fazla),  şiddetli kanama olursa  (örn, bir bardak kadar),  38° C'i  geçen  ateş  ve  titreme  nöbeti,  bulantı-kusma  

olursa  hiç  beklemeden  ya  hastanemize  ya  da  en  yakın sağlık merkezine başvurunuz.  

Hastaya özel durumlar:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

    (Yapılacak müdahaleyi ve  yapacak hekimi biliyorum,   bana anlatılanları  tümüyle  anladım,  hekimim  tüm  

sorularıma yanıt verdi, yapılacak müdahaleden  istediğim zaman vaz geçme hakkına  sahip olduğumu biliyorum, 

bana yapılacak müdahaleyi kendi isteğim ile kabul ediyorum. Hastanın durumunun düzeleceğine dair bir garanti 

verilmediğini ve bu işlemin çocuğumun durumunu daha kötü hale getirebileceğini biliyorum.) 

 (Bu bölüm hastanın/yakınının kendi el yazısı ile yazılacaktır.)   

…..……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………… 
Hastanın/ Veli/Vasi veya Yakınının (yakınlık derecesi):                                            

Adı Soyadı: 

Tarih/Saat: 

 

Ġmzası:     

 

Doktorun Adı Soyadı Unvanı: 

Tarih/Saat :      … / … / … 

Ġmza : 

                           

 


