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G İ R İ ş 

Babil, Hid, Yunan ve Mısır gibi, birçok ktil ttirlerin tarihi yazı tıa-

rında da yer almış olan hemoroid hastalığı, çok eskiden beri bilinen rahatsız-
'.;' 

lıklardandır. ltemoroidlerin çoğunun asemptomatik seyretmesi ve lokalizasyonu-

nun özelliği sebehiyle insidansını tesbi,t etmek mUmkilın olnmarnaktadır. 9J ka-

dar eski geçmi§e sahip olmasına ra{jınen etyolojisi hakkında da kesin bir fikir 

birliği yoktur. ( 17,49 ). 

Saat kc:ıdranına g'5re genellikle li totomi pozisyonunda 3-7-11 ·hizasında 

görUliirler. Sekondcr hcmoroidlcr lse bu 3 temel lokallzasyon bölgesinin arala-

rında yer alırlar ( 6,10,17,18 ). 

Hemiroıtıdlerin teşhisi genellikle fizik muc:ıycne He konur. Digital muaye-

ne, arıoskop ve rektoskop bu bölgeden rahatsızlı·Jı olan her hastaya uygulanmc:ılı-

dır. İlave bir hastalığı dtlgiindüren vak'alardn, baryumlu grafi ve endoskopi ile 

beraber biyopsi de y<mılın;:ılıdır ( 2,23,24,48 ) • İnternal homoroidlerin çoğunun 

kanama ile birlikte olması, bunların bu bölgedeki mnlign hastalıklardan ayırımı-

nı önemli hcılo gctir.noktedir ( 2,24,48 ) • 

Asemptomatik hemoroidlerde tedavi önerilmemektedir. Ayrıca, kozmetik ve 

proflaktik olarak da hemoroid tcc:l;:ıvisi uyuul.ınmaz. şnnslıyız ki giinümUzde hemo

roidli hcıstaların tedavisinde, cerrahiden önce uygulayabileceğimiz her biri özel 

avantaj ve dezavantajlara sahip çeşitli tednvi usulleri mevcuttur. T3lı tedavi 

şekillerinin brışında RBL ve ES. tedavisi gelmektedir. RlJL ( Rubber nand Liga

tion ) ted.::ıvisi prolabe hemoroidlerin gilntirnti:!do etkili, güvenilir, ekonomi!~ ve 

kolay uygulc:ırı.:ıbilir olmnsı sebebiyle popüler hale gelmiştir ( 25,31,39 ). 

Bu yöntem r., II., III. v.e çeşitli sebeplerden dolayı operasyondan ka

çınılmnsı gereken IV~ derece hemoroidlerde gUvenle kullanılan, kısa ve uzun dö

nem sonuçları mtikerıı.mel olan bir tedavi şokl:tdir ( 25 ) • 
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!lu çalışmamızda; Ağustos 1989 ile Hrı.ziran 1990 tarihleri arasında 

polikliniğimize mUracaat eden T., TI., TII. ve IV. derece internal hemoroidll 

hastalarda uygul.:ıdığımız :mL tedavisinin sonuçlarını prospektif olarak değer-
. " ' •" ' 

lendirdik ve bu tedavinin cerrahi hemoroidekioımiye alternatif olup olmadığını 

araştırdık. 

' ' 



G E N E L B l-L G İ L E R 

TARİF : Pleksus hemoroidalis inferior ve pleksus hemoroidalis süperior-

1 ara ait venlerin veya her iki pleksus venleriııin birlikte varis şeklinde ge

nişlemesine hernoroid denir ( 6, 10,25,39 ) •. 

Hemoroid terimi ; Yunanca•da hastalığın en önde gelen semptomları olan 

hQmia ( = kanama ) ve rhoss ( = şişme ) kelimelerinden tUremiştir. Diğer yan

dan pile terimi ise, latince'de top manasına gelen.pila kelimesinden değiştiril

miş olup, her iki terimde gilnümilzde kullanılmaktadır ( 17 ). 

TARİHÇE : Hemoroid hastalığı, Babil, Hind, Yunan ve Mısır gibi bir çok 

kül türlerin tarihi yazıtlarında yer alınış en eski rahatsızlıklardandır. Hemo-

roidlerin ba?ilanarak tedavisi ilk defa Hipokrates tarafından kullanılmıştır. 

GüntimUzde hemoroid tedavisinde· lastik bandajın kullanılması 30 yılı aşkın bir 

stiredir uygulnnmaktadır. Lastik band tedavisi, ilk kez Blaisteü tarafından 

1954 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde denenmiş, I3orron Jalvati ve diğerle

ri bu ayak tan tedavi şeklinin popUlari tesinin artmasına katkı ta bulunmuşlardır 

( 17,49 ). 

İNSİDANS : Hemoroid, insanlarda çok sik rastlanan bir hastalıktır. Ha

yatının herhangi bir döneminde hemoroid gelişmemiş insan adeta nadirdir. Dört 

ayaklı hayvanlarda hemoroid görülmez. Bebek ve çocukl<-ırda da görülmez denecek 

kadar azdır. Anal kanalın en sık görülen hastalığı olan hemoroid, bir medeniyet 

hastalığı olup, orta Avrupa•da yaşayan insanların% 50'sinde mevcuttur. Hemoro

id prevelansı l/30'dan l/26'ya kadar değişmektedir.( 2,6,10 ). 

Hemoroidlerin çoğunun asemptomatik seyretmeni sebebiyle insidansı hak

kında kesin bir rakam vermek mUmkün değildir. Hastalık batı ülkelerinde daha 
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yaygındır. ~aas ve arkadaşlarının ( ,9 ) rapor ettiği bir çalışmada, 241 asemp

tomatik kişiden 19B•i ( %82 )• nin hemoroidli olduğu anlafılmıştır. Mukayese 

için 594 vakalı asemptomatik grupta, 522 ( % 88 ) •sinin hemoroidli olduğu tes

bi t edilmiştir. 

Hemoroidler, % 80 o:ranıncla proktolojik muayenede tesadUfen tesbi t edi

lirler. Özellikli toplumumuzda, çoğu hastanın anal muayeneden kaçınması sebebiy

le gerçek insidansın tesbi ti çok zordur. Bizim polikliniğimize mUracaat eden 

her 100 hastadan 6•ında hemoroid olduğu tesbit edildi. 

Burkitt ( 2 ) epidemiyolojik araştırmalarında bitkisel besinlerle bes

lenen ve böylece gastrointestinal sistemi daha çabuk boşalan insanlarda hemo

roid insidansının daha dUşük olduğunu tesbit etmiştir. 

Hastalık 20 yaştan itibaren artmaya başlar ve en sık 20-60 yaşlarında 

görUlür. nazı yazarlara göre hemoroid cinsiyet gözetmez. Fakat diğer bazı ya

zarlara görede, erkelı:lerde kadınlardan daha sık görtllUr ( 2,5,6,10,13,24,29,45). 

ETYOLOJİ : Hemoroidlerin uzun ve acılı hikt1yesine rağmen, oluşması ve 

etyolojisi hakkında, hala pek fazla bilgiye sahip değiliz. Hastalığın ~ebebiyle 

ilgili olarak tek ve kesin bir etoyolojil< neden göstermek mtımkUn değildir. An

cak hastalığı hazırlayan ve başlatan bir takım etkenlerden söz edilebilir (10). 

Bunları iki ana başlık al tında toplamak miimkUndUr. 

I- Hazırlayıcı etkenler : 

1- Heredi te 

2- Anatomik değişiklikler 

3- Enfeksiyonlar 

4- Kabızlık, ishal, ıkınma 

5- Anal sfinkterlarin gevşek veya yetersiz oluşu 

6- Uzun stıreli ayak ta kalmalar 



- 5 -

7- İnsanların iki ayak üstunde durmaları 

B- niyet faktörü 

9- Şişmanlık 

10- Binicilik 

11- Aşırı fizik aktivite 

12- Kronik öksürük 

13- Sfinkter hipertrofisi 

14- Venöz kapakların olmaması 

15- Venöz dönüşün tıkanması 

II - Ortaya çıkaran sebepler 

1- Hami lelik 

2- Partal hipertansiyon 

3- Rektum Ca 

4- Abdominal tümörler 

5- Kalp ve Akciğer konjesyonuna bağlı v. cava inferiorun konjesyonu 

6- Prostat hipertrofisi ve üretra darlıkları 

SUrdtırülen etyolojik çalışmalar, değişik kül tiirlere sahip toplumlarda 

hemoroidlerin nedenleri için değişik etyolojik etkenleri ortaya koyınıştur. 

Anal kanal duvarındaki hemoroidal pleksusun partal ve venöz sistemle 

arasındaki bağlantı, ispatlanmış olmakla beraber,hemoroidler nadiren portal 

hipertansiyon göstergesidirler ( 6,l0,13,18,23,29,38,45,48 ). 

Her ne kadar çoğu yazar portal hipartansi yonun ve diğer bazı durumla

rın hcmoroid etyolojisinde önemli rolü olduğunu ileri sürmekte iselerde, bazı 

yaz;:ırl.:ıra göre bu durum çok şüphelidir. ÇiinkU bu durumlarda hemoroid insidan

sında herhangi bir artış tesbi t edilememiştir. Bu faktörler arasında karc:ıciğer 

sirozu, vena porta trombozu ve abdominal tümörler sayılabilir. Bu gibi durum

larda meyd;ına 9elen hemoroidlore sekonder hemoroidlor denir. naşka bir yazara 
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göre ( 24ç) Corpus cavernosum re etinin hiperplazisindeı'i portal sistemdeki yUk-
'. .' 

sek basıncın veya caval sistemdeki engellerin etkisi yoktur. 

Wang ve ark. ( 47 )•na göre rektal varisler hemoroid değildir. Onlar 

orta ve aşağı hemoroidal venleri birleştiren dilate submukozaı venlerdir. Bu 

rek tal varisler, porto sistemik şantlc:ırın olduğu portal hipertansiyon vakala

rında ortaya çıkabilirler. Buna karşı, bu bölgedeki venlerde kapakçık olmaması, 

gravida da hemoroidlerin oluşumunu kolaylaştırıcı faktör olarak görtılür. 

ANATOMİ : Hemoroidler, internal ve eksternal olmak ilzere sınıflandırı-
lırlar. 

Eksternal hemoroidler; İnferior hemoroidal pleksus venlerinin genişle

mesinden ileri gelen hemoroidlere eksternal hemoroidler denir. 

Bunlar linea dentatanın altından çıkar. Ozeri antls cilrli ile örtUliicfür. 

Eksternal hemoroidal pleksus şckil-l'de de görüldüğü gibi ( 13) vena rektalis 

inferior aracılığı ile vena cava inferiora döki.iliir. nu bölgenin arterial kanı, 

arteria il iaca internadan gelmektedir. 

Süperior ve inferior pleksuslar arasında geniş anastomozlar vardır. Bu 

anastomozlar ve anorektal bölge anatomisi, Şekil-2'de gösterilmiştir. 

Süperior ve inferior hemoroidal pleksusların birlikte genişlediği va

kalara miks hemoroidler denir ( 2,6,10,11,ıi,11,1s,23,29 ). 

İnternal hemoroidler; Süperior hemoroidal pleksus venlerinin genişlen

mes inrlen kaynaklanan ve anal kanalın epitelle döşeli olan 2/3 üst bölUmiirıde 

yer alan hemoroidlere internal hemoroidler denir. Bunların Uzori tek katlı si-

1 indirik hücrelerden yapılmış rektum mukozası ile örtiilüdlir. İnternal hemoroi

dal pleksııs, süperior rek tal venler yoluyla portal venöz sisteme derene olur 

( 23,29,38,45,48 ) Şckil-1. 
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I V .ı>ortae' ya 
doğru 

Şekil-1: İç ve Diş Hemoroidal Pleksusların Drenaj Yolları (10). 

Ringmuskulatur 
submukoza 

Mukoza 

M.sphineter int. 

-ı-~~~~~- V.haemorrhoidalis 
supeior 

Langsmuskulatur 

V.Haem.med. 

M.Levator ani 

V • haem.inf • 

M.sphincter ext. 

foklJ.-?. : fl.r.orekt<:l T'ölne rı1eksusJ.1rı f,r<ısınd~.ki Anostomozlrırın 

Göri!niimii (17). 
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Pile içerisinde küçük arteriyel dallara da rastlanabilir. Bunlar sUpe

rior rektal dallardan biridir. 

Thomson,( 27 ), bu görilşleri yıkan bir takım tanımlar getirmiştir. Run

larla ilgili bir çalışmada, kadavrada süperior rektal venlere enjeksiyon yapa

rak anal kanalın submiiköz pleksusunda fusiform, sacculer, serpiginoz genişleme

ler oluşturmuş ve corpus cavernosun recti denen bu oluşumların gerçekte normal 

anatomik yapının bir özelliği olduğunu göstermiştir. 

Graham ve Stewart (16) internal hemoroidlerln iki gnıpta incelenebile-

ceğini ileri sürmtlşlerdir. 

a- Başlıca gençdıerde görtilen ve ana kompanentini genişlemiş venlerin 

oluşturduğu vaskUler hemoroidler, 

b- Daha yaşlılarda görillen ve kalınlaşmış mukoza tarafından oluşturu-

l an mukozal hemoroidler. 

Anal kanaldaki internal hemoroidlerin sayısı ve pozisyonun ha~tadan has

taya büyük farklılıklar gösterebileceği düştinülürse de, gerçekte durum sabit

tir. Hastal<:ı.rın büytik çoğunluğunda iyi bir ~ek ilde tanımlanabilen Uç ana pile 

mevcuttur. Bunlar, sağ anterior, sol posterior ve sol lateral bölgelerdir 

Şekil-3. 

ANTEİRİOR 

R.rosr. 

Şek i 1-3 İntcrmıl lfı:~moroidlerclc Genel 1 ikle GörUlon T.ckalit.asyon 

rmlqcleri (10). 
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Miles (29)' bu Pile sınıflamasının süperior rektal c:ırterin sağ ve sol 

ana dallarının sınıflama farkından kaynaklandığını ileri sünnüştür. Zira sol 

dal' tek bir damar halinde devam ederken sağ dal, anterior ve posterior dallara 

ayrılmaktadır. 

Bu ana formlar arasında da hemoroidlere rastlanabilir. Ancak bunlar 

96 60-70 diğer ana pile le re göre daha küçtik ve sekonder hemoroid sınıfındadır-
1 ar ( 17 ) • 

Ha as ve arkadaşları ( 5 ) 'nın yaptık! arı bir çalışmada, hemoroidlerin 

normal anatomik yapılar olduğu ortaya çıkarılmıştır. l3u çalışmaya göre, genel-

1 ikh· üçiincü on yıldan başlıyaraly yaşla birlikte bağlayıcı sistem bozulur. nu 

bozulma, anal kanalın lUmen içine hemoroidal genişlemesine miisaade eder. Zorlu 

ve katı defekasyon ise bu bozulmnya yardımcı olur. 

Sonuç olarak stiperior rektal venlerin birleşik kökleri variköz özellik 
' 

kazandığında sağda iki, solda bir hemoroid foilTlU oluşmnktadır.(17)). 

Staubesand ve Stelznet''in ( 41) araştırmalarına gc.3re a.hemoroidali~ 

süperior ile hemoroid venleri ar<ısında birleşme vardır. Hemoroidlerin lokalizaıT

yonu bu arter dallarının dağılımına uyar. !nternal hemoroidlerde, ince dokulu 

corpus cavernosum rectinin hiper plazisi sonucu arterio venöz anastomozların 

değişimi söz konusudur ( lq')o 

Suat kadranına ÇJlire söylemek gerekirse, internal hemoroidler litotomi 

pozisyonunda en çok 3-7-11 hizasında görtilUr. Bu durum diz ctirsel~ pozisyonunda 

1-5-9 kndr;ınl tırına eş değerdir. 

Sekondcr hemoroidlere yukarıda bahsedilen üç temel lokalizasyon bölge-

sinin arasında rastlanır ( 6,I0,17,10,23,48 ). 

P'\TCGENEZ : Hemoroidler, fötal gel işim süresince meydnna gelmiş fibro 

elastik ve konnektlf dokunun üç yatağının en iistUndeki columna'da lokalize olan 
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antisün noımal anatomik yapılarıdır. Bu yapılarda ( yastıklarda ) şişlik olabi

lir. Bunun sebebi portal venler ve v.cava inferior yoluyla hemoroidlere akseden 

intraabdominal basınçtır. Defakasyon esnasında zorlamalar riski artırır. ÇUnkU 

anaı sfinkter bu esnada tamamiyle gevşektir. 

Tuvalette okuma alışknnlığı olan bazı ailelerde, sıklıkla hemoroid 

oluşmasının sebebi heredi ter değil kül tilreldir ( 27 ) • 

Manometrik olarak yapılan incelemeler neticesinde, hemoroidi olanlarda 

Yüksek anal sfin<ter tonusu tesbit edilmiştir. Bu durum, m.sfinkter ani inter

nusun tonusunun yükselmesine temel teşkil eder. Hemoroidlerin meydrına gelmesin

de iki etkili mokanizma tartışılmaktadır. 

1- Hemoroidal pleksustan lrnn akımının zor olması 

2- Ytikselmiş anal sfinkter tonusunı.ı yenmek için kullanı 1 an ve hemoroi

dal pleksusa di.rekt etki eden defakasyon basıncı ( 2 ) • 

Nach soullard ve ark. ile Stelzner ( 29 )'e göre hemoroidlerin patoge

nezinde a.hemoroidaliz inferior, önemli bir rol oynamaktadır. Cotier ( 17) ise 

Patolo.iik :mııt.omi olcır:.ık arteriovenöz anastomozlnrın sıkllkl<l önemli hir rol 

oyn;:clı~iını bildirm.igtir. 

Ven duvnrının yırtı lmi'!sı sıklık la görtllen Rçık kıımızı kanamnnın sebe-

bi olabilir. Nitekim spontan kanayan p;ıkelerden mikro gaz anallzlori, oksijen 

oranını % 97 oıarak göstermiştir ( 24 ) • 

J\rteriel kan tarafından doldurulan corpus ccıvernozum rocti, trmır.sfinl{

terik venlcr ::racıJığıyl<ı boşaltılır. [)3vamlı kap.ılı olnn sfinkt.er ani internus, 

knn cı.kımının slipabı görevini görür. Ru sebeple barsnklnr boşaldığında zayıfla

mış olan sfinl~ ter, corpus cavernozum rectiden kanın boşalmasırıe! izin verir 

( 46 ). 

Defakasyorı esrı;lsındn anal sfinkter tamamen gevşektir. Bu esnnda hemoro

i dler Şi!Jnr w b
0

J irqinloı;dr. uzaynn def;:ıLa;.yon işlemi normnlde linea dentata-
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nın proksimalinde olan mukoza tabakasının katlanmasına ve böylece hemoroidal 

Pleksusun dışarıya do~nı prolnbe olmasına neden olur. Bu btilgu sıklıkla hafif 

bir inkontinans ~ikayeti ile bernberdir. nu sobople def<ıkc:ısyon suresinin uza

tılması sempton hemoroidler için riski artırır ( 2,43 ) • 

PATOLOJİ : Hemoroidal doku histolojik olarak incelendiği zamaıı iizellil<

l a adventisin ve media da olnrnk üzere ven duvarındaki atrofi ile venlordeki 

dilatasyon gözlenir. Fibroz doku tarafından değişime uğratılarak elastik doku 

replase edilir. Çevre hUcre infiltrasyonu sıktır ve basit veya multiple şekil

de dil ate venlerde bulunnbilir ( 28 ) • 

Eksterncıl hemoroicllerin Uzeri anal ciltten itibaren çok kntlı yassı 

epitel ile, internal hemoroidler ise rektal mukozadan ibaret olan silindirik 

epi telle örttilUdür. Genişleırıiş olan venlerin duvc:ırı norm<:ıl ven duvarına göre 

Çok incelmiştir. Genişlemiş venler içinde bir veya birkaç trombus bulun<ıbi lir. 

Tromhus teşekl~iiliine duvcır dışında da rastlanabilir. nu trombus, d.1m<ır duvnrı-

nın yırtılm:ısı sonucu dnmar dışına çıkan k<:ırıın pıht.ıl<ışmasınclan ilGri gelmekte-

dir. 

Süperf icial troinboze venJ.er, uıserleşebilir ve akut ya da kronik enfek

siyona sebeh olabilirler. uısere oları hemoroidlerin ytızoyel t<:ıh.::ık cıl arında J öko-

5 it klimelerine rastlanır. 

ııemoroidlerin direkt veya indirekt olarak anorektal kanserlere sebeb 

oı duk ll'lrına dc:ıir herhangi bir kanı ta rastlanmnmıştır ( 5;18,39 ) • 

KLİ t!İK : 

Eksternal hemoroidler; çoğu aniis civarında, bir ağırlık ve dolgunluk 

hisr.inden baska ~ikcıyete sebeb olnıazl<tr. Hasta, kompl5.kasyon YJpm.::mış Vi1kalar-., ... 

da dunımun farkına bile varmayabilir. nazen dıŞkılamadan nonrcıki temizlik esnn-

sıncta, bazonde nıtin muayene sırnsındn doktor tarc.ıfındnn rnstlantı neticesinde 

ter.bı· t rl · ı • e ı. lr• 
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F•1k at tidem, trombtıs, enfeksiyon gibi hallerde, bu bölrıeye merlulla ,:,pina-

1 isten gelen duyu sinirleri bol olduğundan, şiddetli ağrılara seheb olurlnr. 

Eğer hernoroidin lizerincleki deriLdc erosion olurscı, defnkasyon ·sır~sınrfa ve defa-

kasy0ndan şonra taze kırmızı, bazen pıhtılaşmış kan gelir ( 6,10,11 ) • 

Hemoroidlerde k<lnama genellikle intenni+.tnnt olup de"fckasyonlrı ilgili-

clir ve her defasında oluşmayabilir. Kan kaybı miktcırı değişik olup, genellikle 

önemsizdir. Rununlcı beraber kan l:aybının şiddetli olcıbileceği nkılda tutulmalı-

dır. Hemoroidler, şiddeltli menstruel kanamalardan sonra ikinci bir kronik anemi 

sebebi olarak gösterilebilirler (39 ) • 

Muayenede dış hemoroidi görmek için anüs derisini iki yana doğru çekmek 

yeterlidir. nu durumda Uzeri anüs derisi ile örttilü, monmtrak rehkte. yuvarı ak 

kabartılar şeklinde görtilUr. Bunlar yumuşal<tırlar ve eğer komplikasyon yapma-

mışlarsa basmakla küçülürler. 

Eksternal hemoroidleri, antis civarında eski bir tromboze heınoroidin ta-

mrnnen gerilemesi sonucu meydana gelmiş deri takıntısı ile karıştırılmamalıdır. 

Runlar şişmeyen, bastırılınca küçülmeyen, sönmeyen, civardaki deri renginde bir 

deri saıı~ntısıdır ( 4,11,38 ). 

İnt.ernal hemoroidler; nunlar, antıs içinde ve ağrısız bölgede oldukla

rından daha gtiçltı'kle farkedilebilir. Ancak kanama, prolapsus veya tromboze ol-

ma gibi durumlnrda belirti verirler. 

İni;ernal hemoroidler, genellikle sert bir dışkının ıkınmn ile dışarı 

çıkartılm<lsı sırasında kanarlar. Bu kanama, genellikle dışkıya bulaşmış veya 

dışkıdan sonra gelir. İlerlemiş ve eski vakalarda dışkılnma olmadan da örneğin, 

zorlu bir iş yapmak ya da yürtimekle de iç hemoroid dışcırı çakabilir. Hasta bu-

nu başlangıçta pcınnakla içeri cıtar. Nihayet znmanla devnmlı dışnrda k;:ılır. Ru 

hernoroidin tizerindeki mokoza, zamanla metaplaziye uğrar ve salgıladığı mukus 
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ile hom ıslaklık hemde civar deride ta~riş yaparak kaşıntıya sebeb olur. 

İç hemoroidler, ağrısızdır. Fakat anUsten dışarı çıkması, sfinkterlorde 

spazm husule getirir. Bunun sonucu olarak da ödem ve trombüs gelişir, ağrı şid

detlenir. 

İnternal hemoroidler, eğer dışarı çıkmışsa teşhisi kolay olur. Dışarı 

çıkmamışlarsa gözle görülmezler ve rektal tuşede kolayca hissedilemezler. - Eğer 

komplikasyon gelişmemişse - internal hemoroidleri klinik semptomları yönttnden 

Uç devrede incelemek mt.lınktindtir. 

Devre I veya 1. derecedeki hemoroidler; açık kırmızı renkte arteriyel 

kanama ile kendilerini gösterirler. Genellikle subjektif şikayet bulunmaz. 

Proktoskopik muayenede corpus cavernozum rectinin minimal hiperplazisi görtlltır. 

Digital muayenede bu pakeler parmak altında kolayca kayboyduğundan, .hiç bir 

patolojik bulgu tesbit edilemez. Bu deverde defakasyondan sonra gaita üzerinde 

veya tuvalet kağıdı Uzerinde açık kırmızı renkte kan tesbit edilir. Knnama bazı 

vakalarda o kadar stirekli ve kuwetli olnbilir ki, hastada sekonder anemi mey

dana getirebilir. Kanama dışında bazen kaşıntı, anal bölgede rahatsızlık hissi 

olabilir. 

Devre II veya 2. derecedeki hemoroidler; Corpus cavernozum rectinin 

hiperplazisinin ilerlemesi ile maydana gelirler. Defa\':asyon esnasında ptıkelen, 

anal kanaldan dışarıya prolabe olurlar ve defakasyondnn sonra spontan olarak 

geri çek il irler. Mukozanın kalını aşması sebebiyle bu pcıkeler seyrek olarrık ka

narlar. Anal kanaldan mukus sekresyon ve bunun neticesi perianal bölgede eksa

matöz değişiklikler çoğalır. nu travma ve kısmi tromboze olma sebebiyle hemoro

id pakeleri fibrotik hale gelirler. Netice olarak elastikiyetlerini kaybeder

ler. Bu nr<ıda m. internus rectinin sıkmasından l~endini kurtaran anal kanalın 

orta kısmından mukozanın altına do0ru ilerler, fnkat orada çok hassas bölgeye 
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ulaştıkları için ağrrya sebeb olurlar. Bu devredeki hemoroid pakelere, sıklık-

1 a digital rnu~eneoe parmağın al tında yuvarlak oluşumlar şeklinde hisr.edil ir

ler. Bunların lokalizasyonları proktoskopla tesbit ecliilir. 

Devre III veya 3. derecedeki hemoroidler; Anal kanal dışında 'devamlı 

prolapsus halindedirler. Ru vakalarda kanama, arka planda kalmıştır. Corpus 

cavernozum rectiyi çeken ve onu tutan m.canalis ani devamlı olan bu prolabsus 

sebebiyle yırtılmıştır. AnUs bölgesinde ağrı ve sekresyon önde gelen semptom-

1 ardır. Prolabe olan hemoroidal segmentleri örten anal ·mukoza tabakası, köyu 

kırmızı renkte bir bölge olarak görülUr. Ru deverde prolabe olan pakeler nor

mal olarak içeri itilebilirler. Fakat b1rntirme, ıkınma, ağır kaldırma gibi int

raperitoneal basıncın arttığı dunımlarda tekrar dışarı prolabe olurlar. Bu sık 

sık prolabe alma sebebiyle hemoroid, pakelerini örten mukoza tabakası gitgide 

az hassas olmaya başlar ve bu devrede kanamalar daha da seyrekleşir. Buna kar

şın hasta iç çamaşı~ının daha sık ve fazla miktarda kirlendiğini ve anal kanal

da ynbancı cisim olduğu hissini duyar. Hemoroidlerin teşh.isi bu devrede basit

tir. Fakat teşhis araçlarına, açık renk kanaıiı<ıların arkasında bir kanser olabi

leceği dUşUncesiyle daima roktoskopi eklenmelidir, Vakc:ıdan vakaya göre değişe"" 

bilen kanama odağının yUksekte olabDoceği düşUiıcesi yle veya hemorodiılı ynnındn 

gerçekten de iyi huylu ya da kötU huylu bir tUmörUn gelişebileceği c!tişUntilerek 

hastaya bir de baryumlu kolon· grafisi çektirilmolidir ( 2,23 124,46 ) • 

Goligher (17) ise hemoroidleri, anoskopik muayenede görUlen prolapsus 

derecesine göre dörde ayırmıştır. 

I. derece hemoroidler; Minimal bir çıkıntı· yaparlar ve yeg~ne semptom-

ları ağrısız kanamalardır. 

II. derece hemoroidler; Bariz çıkıntı yapmışlardır~ Def ak as yon esnnsın-

da anal kanala inerler ve zorlama kesilince pakeler kendiliğinden yerlerine 

dönerler. 



ŞanSlıyız ki gUnUmUzde, hemoroidli hastaların tedavisinde kesin karar· ~ ,, 

verebilmek için tesbi t edilebilecek her biri özel avantaj ve dezavantajlara sa-

hip çeşitli tedavi usulleri mevcuttur ( 25,39 ) • · ' ; · · ·. 

Semptomatik hemoroidlerde tedavi yöntemlerini şu şekilde sıralayabili-

riz ( 3,17,18,25,39 ). · ·· 

1- Medik al tedavi 

2- ffiL ( Rubber Band Ugation ) tedavisi, 

3- Enjeksiyon sklero tedavisi, 

4- Crioterapi, 

5- Elle dilatasyon, 

6- İnfraruj kuagulasyon tedavisi, 

7- Lazer tedavisi, 

8- Cerrahi tedavi 

M. sfinkter ani internusun aşırı fonksiyonundan kaynaklc.ınan ve yUksek 

sfinkter tonusu bulunan hemen hemen btıtUn hemoroidlerin tedavisi bu aşırı tonus 

fonksiyonunu bertaraf etmekle sağlanır. Bu da anal dilatasyon veya sfinkterotomi 

ile ynpılır. Ikınma ve konstipasyon çok önemli etyolojik faktörler olduğundan 

hemoroidlerde diyet ayarlaması btitUn _hastala~ için primer tedavi olarak kabul 

edilir. Hasta kabızlık yc.ıpan gıdalardan kaçınıp, bitkisel besinlerden ve posa

dan zengin gıdalarla, su alımını artırmalıdır l 2,5,23 ). 

Birinci derece hemoroidlerde konservatif olarak diyet tedavisi yeterli

dir. Bunu desteklemek için laksatif ve antiflojis.tik etkili hemoroidal suppozi

tuarlar verilebilir. nu suppozituvarların kullrınılmasında dikkat edilmesi gere

~en nokta - maksimal etki elde ed~bilmek için - anal kanalda bir iki dakika 

kalmalarıdır. Eğer iki haftada medikal tedaviden sonra başarı elde edilemezse 

diğer tcd<ıvi usullerine baş vurul ur ( 23,24,29 ) • 

İnternal hcmoroidlerirı farklı dereceleri için tedavi seçim tablo~;u 

Tablo-l'de gösterilmiştir. 
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yatağa bağlar•:Ateş yükselir, dışkılama çok gUçleşir, bazen refleks olarak id

rar retansiyonu da gelişir. 

Tromboze hemoroidin rengi başlangıçta koyudur. Fak at üzerindeki mukoza 

hentız canlıdır. Bunları içeriye. koymak güçtür. Bu durumda prolabe olan kısmı 

içeriye koymak için fazla zorlamamalıdır. Bazen mukozanın beslenmesi bozularak 

üzerinde Ulserleşme olur. Bu ~ısımlar,. düşerek ciddi kanamalar meydana gelebi

lir. Bu da derin anemilere sebeb olabilir. 

Antibiyotikler çıkmadan önce tromboze hemoroidlerde gelişen enfeksiyon

ların lokal abseler yapması ve enfeksiyonun v. portaya intikali ile ploflebitis 

veya septik karaciğer abselerinin meydana gelmesi sıkca görülen komplikasyon

lardandı. Bu komiplikasyonlara şimdi nadir olarak rastlanmaktadır. Dışarıya 

çıkmış enfekte veya tromboze hemoroidi zorlayarak içeri atmaya çılaşmak, bu 

saydığımız komplikasyonların oluşmasını kolaylaştırır ( 6,11,36,48 ). 

TEDAVİ : Tedaviye başlarken mortalite ve ciddi morbi~itesi olan hemoro

idlerin çok çok nadir olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Asemptomatik hemoroidler

de tedavi, önerilmemektedir. Hemoroidlerde kozmetik ya da proflak tik tedavinin 

yeri yoktur. Gebelerde ve cerrahi tedavi yapılması uygun olmayanlarda veya bunu 

istemeyenlerde ve hafif şikayeti olanlarda b3sit önlemler tavsiye edilir. Bun

lar diyet ve sıvı alımının düzenlenerek konstipasyon ve zorlanmanın önlenmesi 

şeklindedir. taksatifler, gUnltik diyete lifli gıdaların eklenmesi ve dışkılama 

alışkanlığının dUzenlenmesi önemlidir. oturma banyoları yatıştırıcı bir metod

dur. Lokal aneztezikler içeren topikal merhemlerden sensitizasyon sebebiyle ka

çınılmalıdır. Eğer hastada pnıritis veya demir eksikliği varsa spesifik olarak 

tedavi edilmelidir. Açıkcası tedaviye başlamadan önce hastanın durumu dikkatle 

değerlendirilmeli ve en ekonomik 1 en gtivenli ve en basit uygulanabilir bir yol 

tesbit edilmelidir. 
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Hemoroidlerde fışkırır tarzdaki kınnıfaı renkte olan kanamalar; ,hemoroidal 

Pleksuslar arasında mevcut olan arteriovenöz irtibattan ileri gelir. nu özel

likle a.hemoroidalis superiorun uçlarında olur. 

Ulserleşme : Hemoroid Uzerindeki değişik deri ve mukoza zamanı a beslen

mesi bozularak Ulserleşebileceği gibi, buradan.giren enfeksiyonlar sonucu abse

leşmeye kadar gidelbilir. nu halde enfeksiyon ve abse belirtileri ön plana geçer 

Oldukça nadir bir komplikasyondur. Bu durum bazen enjeksiyon tedavisi veya ame-

1 i yat sonucu meydana çıkar. 

Tromboze olma : Tromboz, bUyUk prolapsus gösteren ikinci ve llçUncU dere 

ce hemoroidlerin hemen her zaman görlllen komplikasyonlarından birisidir. Pro-

1 abe pozisyonda sfinkter kaslarının sıkıştırmasına bağlı olarak oluştuğuna ina

nılır. Bunun sonucunda pile sert veya yumuşak olabileceği gibi genellikle irre

dUk tibldir. Prolapsus veya. trombus bir hastadaki mevcut hemoroidin tümtinU ilgi

lendiren komplikasyonlardır. çok nedir olarak trombus prolapsustan ayrı olarak 

spontan bir şekilde meydana gelihilir. Tromboze olan hemoroidleir, çok ağrılı

dır. İçinde pıhtılaşmış kan bulunur. 

Eksternal hemoroidlerin tromboze olması nadirdir. AnUs deliğinin kena

rında nohut bUyUklUğUhde morımtrak ve gergin bir şişlik şeklinde kendini göste

rir. Bu pıntı Uzerindeki dokur.un Ulserleşmesi veya cerrahi girişim sonucu dışa

rı çıkması ile hasta rahatlar. Razen bundan sonra dfak bir kör fistUl ( sinUs ) 

geriye kalabilir. Daha çok pıhtı organize olarak bUzUşUr. Uzerindeki anUı;Un 

derisi gevşemiş olduğundan bir sarkıntı olarak kalır. Bunlara halk yanlış ola

rak meme der. nu durumu hemoroidden ayırmalıdır. condiloma acuminata ve antlsUn 

melana sarkomları ile karıştırılmamalıdır. 

İnternal hemoroidlerin tromboze olmaları daha sıklıkla görttlUr. özellik

le devamlı olarak anUsUn dışında katmaya meyilli olanlarda meydana gelir. Trom

bUsUn Uzerine ödem ve il tihab da eklenince ağrı daha da artar. 'f\u durum hastayı 
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AYIRICI TANI : Hemoroidler şu hastalıklardan ayırtedilmelidir. 

1- Açık kırmızı renk teki kanamalı rektum karsinomu 

2- Divertikülit veya'divertiküloz 

3- Multiple popiller veya familiyal polipozis ve karsinom 

4- Koli tis Ulseroza, koli tis granulomatoza ve kronik iltihabi değişik-

1 iqe uğramış mukoza Uzerinde meydana gelen karsinom. 

5- Re lirli bir kars inom Uzerinde meydana gelen kanama ve mukus salgı-

1 ayan Zotten tümörU. 

Ayırıcı teşhis için digital muayene mutlaka yapılmalıdır. Diğer kanama 

odakları endoskopik muayene, çift kontrastlı röntgen grafileri ile ortaya çıka

rılmalı ve hatta biyopsi alınmalıdır. Defakasyonda gaita Uzerinde az miktarda 

kan bulunması, özellikle defakasyon esnasında ve sonunda şiddetli ağrı, olması 

ve ağrının refleks yolla uyandırdığı sfinkter spazmının bulunması kronik anal 

f isstirU dl!şUndtlnnelidir ( 2,24,48 ) • 

KOMPLİKASYONLAR : Hemoroidlerin başlıca dört komplikasyonu vardır. 

ı- Kanarım 

2- fJlserleşme 

3- Tromboze olma 

4- Prol apsus 

Kanama : Hemoroidlerde damlama şeklinde veya feçesin son kısımlarına 

bulaşmış şekilde kanamaya sık rastlanır. Damlama şeklinde olan kannma bazen 

sık sık birbirini izleyen damlalar, hatta musluktan ·.akar gibi olabilir. K;ınama, 

az veya çok miktarda olur. Ancak uzun sUrelidir. Ru sebeple kanama, hastada 

anemi meydana getirebilir. Eritrosit sayısı bir milyonun altına dUştUnten son-

ra doktora gelen vakalar vardır. F<lkat hemoroid çok yaygın bir hastalık olduğun

dan her anemi vaka~ının, gerekli araştınnalar yapmrıdan, hemoroide bağl.amamalıdır. 
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III. derece hemoroidler; Daha az eforla dışarı çıkarlar·ve redUkte ola

bilmeleri için parmak yardımı gereklidir. 

IV. derece hemoroidler; RedUkte edilemeyen k'ronik ve aşırı prolapsus ile 

karakterize olan hemoroidlerdir ( 3,6,17 ). 

l 
TEŞHİS : Teşhis i~in, anemnezden sonra anal bölgenin:·ıkınmalı ve ıkın

masız inspeksiyonu, anal sfinkter tonusunun durumu, anal sfinkterin kontral;si

yonu ve serbestleşme·esnasındaki durumunun değerlendirilmesi yanında proktos

kopik muayenede gereklidir. Kesin teşhise varmak için sırasıyla şu teşhis me

todlarını kullanmakta fayda vardır. 

a- İnspeksiyon 

b- digital muayene 

C- Kısa proktoskopla muayene 

d- Uzun proktoskopla muayene 

e- Kolonoskopik muayene 

f- Radyolojik muayene 

Hemoroidlerin teşhisi genellikle fizik muayene ile konur. Alışılmış 

Çıkıntı ve prolapsusun derecesi, diz. dirsek ya da letaral sinUs pozisyonların-

da değil oturur veya dikey pozisyonlarda oluşur. Bu noktaya muayene sırasında 

dikkat edilmelidir. Trombus veya enfeksiyon gibi komplikasyonların varlığı hasta

nın digital muayeneyi, şiddetli ağrı nedeniyle reddetmesine sebeb olur. Gözle 

yapılan muayenede, prolahe olan hemoroidin ve akıntıya bağlı olarak gelişmiş 

ol an deri tahrişini görmek mUmkündUr. Anoskop ve rektoskop bu bölgede şikayeti 

olan her hastaya rutin olarak uygulanmalıdır. İlave bir hastalık dtışUndtiren va

kalnrda baryumlu grafi ve endoskopi ile beraber biyopsi de ynpılmalıdır ( 2 ,23 , 

24,48 ). 



TABL0-1 
j 

I. Derece 

II. Derece 

III. Derece 

IV. Derece 

!nternal hemoroidlerin farklı dereceleri için tedavi seçimi ( 25 ): 

Scleroterapi 

Tercih edilir. 

Olumlu seçim 

Endike değil 

Endike değ il 

Fotokoagu-

R B L lasyon-

Tercih edilir. Tercih edilir 

Tercih edilir Ilımlı seçim 

Tercih edilir Ilımlı seçim 

Lazer Terapi Cerrahi 

Endike değil Endike değil 

Endike değil Endike değil 

Kullanılabi- Kullanılru..i-

lir, fakat lir, fakat 

tercih eôil- tercih edil-

mez mez 

Cerrahi tada- Endike değil Etkinliği is- Tercih edilir 

vi uygulana

madığı zaman 

kullanılır 

patı anamamı ş-

~ır. 

f\) 
o 
1 
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E~TJEKS-İYON ~KIEhOTERAPİSİ : .Bu. tedavi lıi.dnci ve ikinci derece -inter-

nal hemoroidler için kullanılır. Avantaji. ayaktan, ucuz ve kolay uygulanabil

mesi aneste:dyi gerektirmemesidir. Ancak allorjik reaksiyon, granUloma, abse,· 

fistUl ve hematom gibi komplikasyonları vardır ( 25 ). 

CRİOTERAPİ : Hem iç hem de dış hemoroidlerin dondurulması yolu cerra

hi ye atternatif olarak 1960 ~ 1970 yılları arasında çok rapor edilmiştir. Dok-.. 
tor tecrUbesi ve çalışma kabiliyeti gerektirdiğinden bu usUl daha sonra hasta 

ve doktorların tercih etmemesi Uzerine bUyUk ölçUde azalmıştır ( 25 ). 

LAZER TEDAVİSİ : Bu teknikte lazer, fleksıbl bir endoskop içinden ge

çirilerek uygulanır. Az sayıda doktor tarafından uygulanmıştır. Yt.tksek tekno

loji gerektirmektedir ( 25 ) • 

RBL ( FlJDHER BAND LİGATİON ) TEmvtst : Lastik bandla ligasyon tedavi

si, prol abe hemoroidler için gUnUmUzde et~ili, gUvenilir, ekonomik, hastalarca 

kabUl ve kolay uygulanabilir olması sebebiyle popiler bir hale gelmiştir 

( 25,31,39 ). 

Genel anestezi, aneljezik, hastaların önceden hazırlanması gibi dunım

ları gerektirmediğinden mtlkemmel bir tedavi şeklidir. Kısa ve uzun dönem Çnlış-

ma sonuçları çok iyidir ( 31 ). 

Bu yöntem, r., rr., rrr. ve hatta operasyondan kaçınılması gereken 

TV• derece internal hemoroidlerde gUvenle kullanılırlar ( 25 ) • nazı bUyilk 

hemoroidlerde, RBL ile beraber injeksiyon tedaviside kullanıldı§ında daha iyi 

neticeler alınmaktadır. ~njeksiyon tAdavisi ile birinci ve ikinci derece he

moroidlerde iyi sonuçlar alınmaktadır. Halbuki UçUncU ve dördUnce derece hemo

roidlerde netice kötUdür. nuna karşılık RnL tedavisinde her dört derecede de 

neticeler gayet iyidir ( 7,16,41,44 ). 
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RBL tedavisinin avantajları; ayaktan, ucuz ve kolay olarak.uygulana

bilmesi, anestezi ve hasta için önceden hazırlık gerektinnemesidir. Bu teda

vinin komplikasyonları çok nadir olmak Uçere sepsis ve ağrı şokudur. Diğer 

hafif komplikasyonları ise ağrı, kanama, enfeksiyon, fissUr'dUr ( 40,49 ). 

Hastalarda fistül, perianal abse, inflamatuar barsak hastalıkları, malignensi 

mevcutsa RBL tedavisi kontrendikedir ( 27 ) • 

RHL tedavisi için hastaların seçimi : 

Bu tedavi için seçilecek olan hastaların herşeyden önce semptom ve 

şikayetlerini tam ve kesin olarak hemoroidden ileri geldi~ine, hemoroidin de

recesine ve yukarıda bahsedilen kontrendikasyon sınırına girmediğine dikkat 

edilmelidir ( 17,27,51 ). 

RRL tedavi endikasyonları : 

Bu uygulama, oirinci, ikinci, UçUncU hatta cerrahi mUdahale yapıl amı-

yan dördUncU derece özellikle kanamalı hemoroidlerde endikedir. RBL tedavisi

nin temeli hemoroidlerin iskemi ye uğratılarak dt!şUrillmesi esasına dayanır. Ayda 

oir-iki defa kanaması olan hastalara ı:m. tedavisi uygulanır ( 5,27 ) • Bu uygu-

1 ama ayrıca ameliyatın çeşitli seoeplerden dolayı uygulanamadığı durumlarda da 

özellikle endikedir ( 26,49 ) • 

RHL TEDAVİSİNİN KONTRENDİKASYONLARI : Hastalarda perianaL abse, en

feksiyon, fistUl, fissUr, inflamatuar veya neoplastik barsak hastalıklarının 

olması antikoagulan alanlar, inmUn bozukluğu olanlar da RHL tedavisi uyqulan

maz. Ayrıca portal hipertansiyon ve gebelik durumlarında da ~L tedavisinden 

kaçınılmalıdır ( 9,17,44,47 ). 

.. 
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RHL TET'l/\V!Sf tr.tN GT-:REKLİ ATEnER : 

Proktoskop : B1z v3kalarımızda proktoskop yerine anaskon kullandık. 

~u alc?t mutl.:ıbı oulıınmalıdır. Ancıl kanalın Uzerine erişeoiıecek kapasitede ve 

ısıklı olmalıdır. 

~arron l icıatörU 

Grasping forsepsi 

Reooer ring : Re s l m-1 

RJ:'.SİM- 1 Kullanılan aletler. 

TEl'NİK : Teri.ıviden önce hastaya özel oir hazırlık rıere': mez. Hasta 

standart proktoskopi podsyonunda veya alternatif ol.'!rak lateral yada dh dir

s ek pozi s yonunda olm :ı ııdır. Eksterncıl ana! o~ lge dikkatlicA meayene edilerek 

fistül, fissür, abse, enfeksiyon, condiloma acuminita gioi kontoren<like du

ruml arı olmadıi'iından P.min olunur. ~ir anaskop anal kancıla sok11larak dental 
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çizgi Hzerindek i rektal mukoza gözlenmelidir. internal hemoroidl<?rin genel! ik

le ouıund•Jğu Uç esas oölqeye özel1ikle hassasiyet göstarilmelidir. Hunlnr, sa~ 

anterior, sağ posterior ve sol letaral pozisyonlardır şekil-3. 

En çıkıntılı hemoroide. ille olarak mUdahale edilmelidir. Bağlanncak 

do!-:u forseps 11e ligattlr içine iyice çekilir Şckil-4. Eğer hasta forsepsle tu

tulduğunda ağrı his~ederse daha proksimalde ağrısız oir oö!ge seçilmelidir. 

Ağrı duyusunu uyandırmamak için linea dentatanın mUnkUrı oldu\')unca proksimalln

den tutuımal ıdır. Her nağlama için iki lastik band kullanılmalıdır. J-temoroicicıl 

doku ligatör içine çekildil(ten sonra lastik bandlar seroest bırakılarak doku 

tabanına oturtulur. Hastanın ou durumu iyi tölare edip etroomesine qöre iki hat.

ta UçüncU bir yer nağlantı.bilir. Anaskop nağlar tamamlandıktan sonra kaldırılır. 

Yalnız bundan önce eğer hasta şiddetli ağrı hissederse konulmuş olan oandlar 

açılır ( 22 ) • 
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İşlem sonrası hastalar için eğitim, dışkının yumuşatılmasını ve en az 

iki hafta aqız~an gıda ve sıvı alımının artırılmasını ihtiva eder. Hafif anal

jezikler ve oturma orınyol::ı.rı rrıhatlık sağlanması açısından tedaviye destek ola

rak tavsiye edilir. İlk oeş gUn aşırı gerilmeden kaçınılmalıdır. İş!emnen son-

ra en genel şik<-ıyet hafif ağrı, çok az kanama, dolgunluk hissi ve ou oölgeden 

gelen pis kokudur. 

Hernoroidler genellikle oağlandıktan sonra 3. ile 8. gUnlerde k<i>ukln

nır ve dtişer. nu zaman zarfında baqlar ara sıra kontrol edilmelidir. Eğer has

taların orijinal şikayetleri devam ederse işlemi 2-4 hafta sonra tekrarlamalı

dır. Birkaç bağlama seansları ile hastaların semptomlarının kontrolU gerçek-

!eştirilir ( 49 ) 

Tedavinin başarısı için önemli faktörlerden birisi ele lnstik b.ındlc:ırın 

k..al i teaidir. !1ıınun için a'.;)n·Jıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

a- Paketlerin Uzerinde imal tarihi yazılı olmalıdır. 

b- mm. clnsinden uzunlukları belirtilmiş olmalıdır. 

c- İnisi al konstrUktif gücü 18 mm olan band, 30 dakikada lE ,5 mm' den 

daha fazla uzam~malıdır. ( % 2,5 ). 

d- nandların çapları aynı olmalıdır ( 13 ) • 



ı.ı A T ~ N Y A t VE M E T O u 

1.801989 ile 1.6.1990 t~rihleri ~rasında AtatUrk Universitesi Tıp 

F ~kliltesi Gonel C"..errnh:i. Anabilim f\.ılı Doliklini('jine mUracaat enen I., II., 

III •, ve IV. derece internal hemoroidi olan 80 hasta Uzerinde, RBT. ted::-ıvisi 

prospektif oli'\rrık uygulandı ve sonuçları de('jerlendirildi. 

Ru çalışmanın esas materyalini tıbbi tedavi ile iyileşmeyen uzun sttre

den beri hemoroid~ ait şikayetleri olan ve RBL tedavisine taoii tutulan I •• 

rr., III. ve IV. derece internal hemoroidli 80 vak'a teşkil etmektenir. 

Bu tedcıvi önceden lavman yapılmadan, uygulrtma esnasında anestezi ve 

ane lj ezik kullnnılmadan ayaktnn yapılnıo 

f1etod ol arak hasta diz dirsek pozisyonuna getiril eli. Hemoroidal p<lke

l e ı:-i görmek :i.çin cınoskop kull~nılclı. Anoskop dik"rıtlice anal k."l n,1J.;ı yerloşti

rilc.li.k t en sonr;:ı pav.e ıeri görmek için yavaşça geri çekildi Rer.irrı-?.'de görtildUoU 

çıibi. 

ı\no:;;k opl ;:ı İntcırrıal Hemoroidleri n GijriintimU . 
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Daha önce iki adet lastik band geçirilmiş olan Barron ligatörU 

Gransping forsepsi ile şekil!4'de görUldU~U gibi ana kanala sokuldu. 

Şekil-4 : Anoskop, Ligatör ve Forseps' in Kullanımı• 

Forseps ile hemoroid pakeleri yakalanarak gerdirildi ve lastik band-

1 ar pakelerin tabanına oturtuldu, Resim-3'de görUldü(JU gibi. 

HE. 'İM-..1 Lasdik l'. andın Hemoroid P;ıker;i Tabanına Oturtulıruş Hali. 
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n .1ha sonra sırasıyla forseps, ligatör ve anoskop dışarı atılJdı. Tek 

s ennsta gene llikle bir daha az olmak Uzere iki, çok az sayıda da Uç pake bağ

ı andı. 

I., II., III. ve IV. derece internal hemoroid ön tanısı ile müracaat 

ede n 80 hast~nın Rubher band ligation tedavisinden sonra yaş, cinsiyet, gıda 

ve bars ak alışkanlıkları, şikayetleri, hemoroidlerin derecesi, lokalhasyonu 

ve tedavi sarnıçlarının 2mılizi yap1larnk istatistiksel olarak de(Terlendiril

di o 

RESİM-4 nağ l anan Hemoroid OOşttn<ten Sonraki GörlinUm. 



BULGULAR-

Atatürk !Jniversi tesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahı Anabilim Dalı polik-

liniğine 1.8 .1989 ile l .6.1990 tarihleri arasındaki dönemde mUracC1at eden 80 

hasta r., II., III. ve IV. derece internal hemoroid ön tanısı ile ~L tedavi-

sine alındı. 

Bu hastalar aynı dönemde polikliniğimize mtiracaat eden bütün hastala-

rın ~(, 6•sını teşkil etmekte idi. 

Çalışmamızdaki 80 hastanın 65'i ( % 81,25) erkek, 15'i ( % 10,75) 

kndın olup, hastaların yaş ortalaması 43.6 .:t 13.6 yıl idi. En genç hasta 20 

yaşıhda erkek, en yaşlı hasta ise 80 yaşındn erkekti. ( Tablo-2 ). 

['-- [IIlJ Toplam n= 65 .-1 

il c ıo 
.-1 o il Toplam n= 15 

~ c 20 

o 
15 ı-i 

"' il il c c 
['--

'° il 
c: 

il 
'<;!" c 

10 

5 

(") il '<;!" 
M -c il il c il c - c .... 

>- .... o il ~ o c il il c c il 

o rı ıı c 

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81 ve 

Tablo-2 : Hastaların Yaş ve Cinsiyetlerine GUre Dağılımı. 

Vi1kaların btiyUk çoğunluğu Ti1hlo-2'de de göriildtiğti gibi 42 v"ka ile 

( % 52,5 ) 30-50 yaşları arasında idi. 
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Yakaların 62'sinde ( % 77,5 ) kanama, 4l'inde ( % 51, 25 
de ( % 43,75) memenin ele gelmesi, 34'Unde ( % 42,5 ) kabızlık 
cuttu ( Tablo-3 ) • 

HASTA 
ŞİKAYET SAYISI % 
Kanama 62 77,5 

Ağrı 41 51,25 

Meme 35 43,75 

Kabızlık 34 42,5 

Kirlenme ve 
12 15 

kaşıntı 

Tablo-3 : Hastaların Şikayetlerine Göre Dağılımı. 

Serimizde şikayetlerin başlangıcı ile IDL tedavisine mUracaat esna

sındaki siire, en erken 1 yıl, en geç 30 yıl idi. OrtaLım,1 11,3 ..! 7,2 yıl. 

Hastaların hepsi muhtelif zaman ve surelerde tıbbi tedavi göımUşlerdi. 

Çalışmamızın esasını I., II.,ve III. derece internal, özellikle kuna-

malı hemoroidi olan hastalar teşkil etti, ayrıca cerrahi mtidahalenin riskli 

olduğu dört adet IV. derece hemoroidde RBL ile tedavi edildi ( Tablo-4 ). 

HErıiO no İDP. L 
PAKE VPJ< 'A SAYISI ~~ 

1. Cerece 25 31,25 

2. J::erece 38 47,50 

3. Derece 13 
~) 16,25 

4. I;erece 4 5 

Tablo-4 : Vak' al arın Cerecelerine Göre Dağılımı. 
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Vakalarımızın 25'ini ( % 31.,25 ) I· derece, 38'ini ( % 47,00) rr. de

rece, 13'ünti ( % 16,25 ) III. derece, 4'ünU ise ( % 5 ) IV. derece internal 

hemoroidli hastalar teşkil etmekteydi. 

Klinik olnrak 44 hastada ( % 55 ) kanama, 32 hastada ( % 40 ) parsiyel 

prolapsus, olduğu tesbit edildi. 

Tablo-5'de de görUldUğü gibi, en fazla 49 vak'ada ( % 61,25 ) tek pake

ye, ikinci sırada 25 vak'ada ( %31,25) iki pakeye ve 6 vnkada ( %7,50) üç 

pakeye RBL tedavisi uygulandı. ( Tablo-5 ). 

PAKE SAYISI 

Tek Pakeye 

İki Pakeye 

lJ ç Pake ye 

VM< 'A SAYISI 

49 

25 

6 

Tablo-5 : Tek Seansta Dağlanan Pake Snyısı. 

% 

61,25 

31,25 

7,50 

Hast;)J..:ırın 46'sına ( %57,5) tek seans, 18 1 ine ( %22,25) iki seans, 

ı6•sına ( % 20) üç seannlık tedavi uygulandı (Tablo-6). 

TEDAVİ SEAMS I VAK'A SAYISI 

Tek Seans 46 57,5 

İki Seans 22,5 

Uç Seans 16 20 

Tablo-6 : Vakıaların Tedavi Seansına Göre Dağılımı. 

ilas tal arın 48' i ( % 60 ) ottirnrak iş yapan~ yada uzun stire ayak ta 

kalmcısı gereken işte çzılışan kişilerdi. Ayrıca, 34 hastanın fazla ncılı yeme 

gibi alışkanlıklnrı mevcuttu. Yine 38 hasta alkol kullandığını belirtti. 
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12 hastanın hipertansiyonu, 18 hastanın p.ul cusu mevcuttu. Bunların 

istatistiksel olarak anlamı yoktu. 

Hastal.::1rdaki hemoroidlerin ~ 80' i sol lateral, sağ posterior ve sağ 

anterior pozisyonlarda idiler. 

Hastal0rn RBL tedavisi uyguJ.anmndan önce IJarsak temizliqi yapılmadı. 

narsak anthieptiQi ve proflaktik olarak antiuiotik uygul;ınmadı. Ugatör ve 

forseps steril edilmedi. niyet olarak hastaya bol lifli gıda ve sıvı alması 

tavsiye edildi. taksatif verilmedi, def ak as yon için herhangi bir tavsiyede 

bu lurıulmadı, oturma banyosu uygulanmadı. Hastaların hiçbirisi hospi talize 

edilmedi. 

Hastal;ır nnt tedavisi uygulandıktan 3 ve 8 hafta sonra ki şikayetle-

rinin dunımunrı göre değerlendirildi. Şikayetlerinin kaybolmm;ı çok iyi, azcıl-

mosı ise iyi olar2k değerlendirildi ( Tablo-7 ). 

HASTA SAYISI % 
SOf\UÇ 

Çok iyi 

3 HAFTA SONRA 8 HAFTA SONRA 3 HAF.SON. 8 HAF. SON. 

iyi 

Yetersiz 

TOPLAM 

61 

14 

5 

80 

58 

16 

6 

80 

76.25 

17.50 

6.25 

72.50 

20.00 

7.50 
··--·-·------------

100.00 100.00 
---------------· ---------------
Tablo-7 : Yaptığımız Rnt Tedavisinin Sonuçları. 

Yaptığımız ç<Jlışmtıda tedavi seansının artmasıyla başarı oranının da 

arttığını tesbH ettik. nu durum Tablo...B 'de verilmi~tir. 

SONUÇ 

Cok iyi 

iyi 

Ye temiz 

TEIC SEANSLIK nBL 
HASTA SAYISI % 
-···--------

25 

17 

4 

54.34 

36.95 

8.69 

Uç SEANS LlK RnL 
HASTA SAYISI ~~ --·----------

12 

3 

1 

75 

18. 75 

6.25 
----··------------------ -----·-·------
TOPLfl.r,1 46 ıoo.oo 16 ıoo.oo 

----·---- ------------·--- -----··-·----
Tnblo-8: Tek ve llç Seanslık Tedaviye GC.ire naşc:ırı Dağılımı. 
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Tedaviden sonra bağlanan hemoroidlerin en erken 3, en geç 10 gilnde 

düştUğtlnU tesbit ettik. ortalama 5.0 ± 1.8 gUn. 

Yaptığımız RBL tedavisinden sonra oluşan komplikasyonlar Tablo-9'de 

verilmiştir. 

KOMPT.İKAS\10 N VAK'A Sf\ YISI % -·--- ---
Anal fissUr 5 6.25 

Şiddetli ağrı 3 3.25 

Ödem ve Enfeksiyon 8 lO.oo 

Kanama 20 25·.oo 

Bandın kopması 3 3.25 

Dışkı sertleşmesi 4 5.00 

Tablo-9 : Vak' al arın Komplikasyonlara Göre Dağılımı. 

Anal fisJür, ödem ve enfek~iyon gelişen hastalar, rivanoııu otuıına 

banyoları ve antibiotikle tedavi edildio Şiddetli ağrısı olan hastalardan iki-

si analjeziklere cevap verdiğinden dokunulmadı, yanlız bir tanisinde band açıl-

dı. Bu hasta daha sonra tekrar bağlandı. Bandların kalitesizliği sebebiyle Uç 

hastada bandlar fonlrniyonunu tamamlnmadan koptu. İkisi tekrar baql<mdı, diğeri 

bağlanmayı kabul etmediğinden değerlendirilmeye alınmadı. 

Kanaması olan 20 hastadan hiç birine, kanamanın hafif olması seocoiy-

le müdahale edilmedi. Komplikasyon gelişen hastalardan hiçbiri hospitalize 

edilmedi. 5 hastamı~a RBL tedavisinden fayda gönneme~i ~ebeuiyle cerrahi teda-

vi önerildi 1 montalite vuku bulmadı. 



TARTIŞMA 

Hastalığın, loki:ıl izasyorıunun özelliği ve ço(junun ncemptcınıatil'. ceyrct.

mes i sehohiyle insidansı hakkındcı kesin bir rak'arn vermek rntirrkiin cleğilclir. ATm. ı, 

de her iki kişi.elen birinde homoroid olduÇju bildirilmektedir ( 6,10,45 ) • fr 

Gartell ve arkacnşl:ırı ( 16 ) , yaşla ber;ıhor bu hastalığın g()rillme ~>ık-t.! 

r 
lığının arttığını, her iki cinste de aynı orandn görüldtiğünU ve çc:ılışmal :ırır;da1 

t;: 
ki ortalama yaşın 52 olduğunu bildirmişlerdir. ~· 

" '• [. 
Khubchandanı ( 23 ) ise, çc:-ılışmalarınd<.ı hastnlcırın r, 70'ini erkek, ;. 

) ,. 
% 30'unun k~clın olduqunu ve yaş ortalamasının 49.8 oldui]unn rapor etmi.ştirb l· 

1 

Serimize dahil ettiğimiz her dört dereceden interrıfll ~:elT'.oroicli olan 

80 vak'anın 65 1 inin ( % 81.25) erkek, 15'inin ( % 15.75) kadın oldu{;unu, 

engenç hastanın 20 yaşında erkek, en ynşlı hast.ının ise 00 y.'1şınd'1 crkol: oldu- l 
ı, 

ğunu, hastal:ırın yaş ortalnmasının ise 43.6 ::! 13.6 yıl 
\ 

ol dııfiııntı for.bi t ettik. ~\ ,,. 
,; 
·' 

Hastnlık çok eski ça(jlardnn beri bilinmosi.ne r"'~imcn etyolojir.i h:ıkkın- i. 

da ke:.in bir flkir hirli~Ji yoktur. nu konud<.ı b,1zı teorilerden ve risk faki:ör-

lorinclon h~hscôilmektociir ( 28 ) • 

Asemptom.ıt.ik homoroidlcrdc tednvi öneri lnı<'!rr·0ktndir. f\yrı c~ kozrnotik 

soh0pl0rrlen rlo1.:ı;rı y;ıdo:ı profl;ıl~tik olnr;ık ela hcmcroid tednvisi uygulnnm;ız ( 2E, 

39 ) • 

I. Cerece lıornoroic!J.crde cli',ret «.ytırlcımnsı ve kon~tiıı::ısyonun 1.inlcnmc:.i 

tedavide yeterli olm<ıkt.1dır. Ancrık kanama mevcuh;a diijer ted;ıvi şaki 1 J eri de .• 

neııebilir ( 6,15,27,31 ). 

l 

(· 

/ 

1 ,: 
'ı 

1 
~' . 

L 
şanslıyız ki giiniimilzde, hemoroldli hnst<ılrırn cerrc::ıhiden ı:ncc uyrıul;Jy2 .. ; 

bilece'iimiz çc~jtli t.ccl:ıvi usulleri mevcuttur. P.unlardcın biri de mr. t:cdavisi- · 

dir ( 25,39 ) • 

Lastik hund ligasyonu, semptomatik hernoroidler için etkinliği, gtiveııir-

l il i~Ji, h:~st~l.:-trc<ı J<.<ıbulii ytini.irı<fon c!cÇicrlcmUrildi{jinde rniJl:emmol bir i:cdnvi 
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yöntemi olduğu anlaşılır. Ne genel anestezi ne de özel hazırlık gerektirmez. 

Kısa ve uzun dönem çalışma sonuçlan çok iyidir, dezavantajı ise birkaç teda

vi seansı gerektirmesidir. özellikle yaşlılar için çok uygun bir tedavi meto

dudur ( 6,26,31,35 ) • 

Biz bu çalışmamızda internal hemoroidlorde cerrahi tedaviye alternatif 

oı arak RBL ( Rubber Band Ligation ) tedavisini uyguladık. 

Çalışmamıza aldığımız hastaların bUyUk çoğunluğu 30 - 50 yaş grubunda 

olup, bütün vak'alann % 52.6'sını ( 42 vak'a ile ) teşkil etmekteydi. 

Hemoroidler, çeşitli ve değişim gösteren semptomlcırı içeren bir durum

dur. Bu sebeple yeni bir tedavi yönteminin sonuçlcırını değerlendirebilmek için 
' 

uzun sureli bir takip çalışması yapılmalıdır ( 41 ) • 

Biz bu çalışmamızda RBL tedavisi ile diğer tedavi şekilleri arasında 

k arşılaştırmn yaptık. Bu tedavinin başarısız olduğunu söyli ye bilmek için 2-4 

hafta ara ile 4-6 seans ~ygulanmalıdır ( 6,24 ). Bu yöntem görülmekte olan 

hemoroidlerin eradikasyonunda kull·anılmaz· { ·16 ) • · ·· 
' 

RBL tedavisi uygulamadan önce hastanın semptomlarının ve şikayetleri

nin tam ve kesin olarak hemoroide ait olduğundan emin olunmalıdır. fj.ı tedavi 

şekli I., II., III. ve bazı şartlara bağlı olmak üzere IV. derece hemoroidler-

de kullanılabilir ( 5,26,31 ). 

Steven J .w. ve arkadaşları ( 41), zaman tasarrufu için birden fazla 

ligatör kullannayı tavsiye etmişlerdir.Biz tek ligatör.kullandık. 

Hemoroidlerde rektal kanama, birinci sırada yer alan semptom olması 

sebebiyle malign hastalıklarla karıştırılmaması önem arzetmektedir. Bu sebep-

le rektal kanamnsı olan her hastaya mutlaka sigmoidoskopi yapılm21lıdır. 

Wosornu ve ark.:ıdaşları ( 50) rektal kanaması olan her v'ak'aya sigmoi

doskopi yi rutin olnrak uygulamayı tavsiye etmişlerdir. 
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Bunun hemoı·oidlerin hangi deı·eceae-Olc:luklarını oelirleyen iyi uir metod ol

duğunu da ifade etmişlerdir. 

Bizde vak•aıarımızda şUpheıi durumlarda anoskopla muayeneyi takiben 

sigmoidoskopik kontrol yaptık. 

Yakalarımızda şikayetler, sıklık sırasına göre kanama% 77.5, a?jrı 

% 51.25, meme ~ 43. 75, kabızlık 42:5, akıntı ve kaşıntı % 25 olarak tesbi t 

edildi. 

J. Chol ve arkadaşları ( 7 ) 'nın yaptıkları benzer bir çalışmada ka

namayı % 80, ağrıyı % 49, meme'yi % 26 ve akıntıyı ise % 24 oranında tesbit 

etmişlerdir. 

P.C. Gartell ve arkadaşları ( 16 ) RBL tedavisini, nonsteril anoskop, 

forseps, ligatör ve band kullanarak yaptıklarını oral antibiotik barsak anti

septiği kullanmadıklarını ayrıca lavman yapmadıklarını belirtmektedirler. 

Bizde kullandığımız alet ve malzemeyi steril etmediğimiz gibi lavman, 

antibiotik ve oturma banyosu gibi proflaktik işlemler uygulamadık. 

Kalp hastaları, diabeti olanlar ve iırmUn yetmezliği olanlarda uygulama 

öncesi proflaktik olarak antibiotik verilmelidtr ( 3 ). 

Tedavihin başarısı için önemli faktörlerden birisi ise lastik bandla

rı n kalitesidir ( 13 ) • Bizim çalışmamız esnasında 3 band kalitesizliği sebe

biyle fonksiyononu tamamlamadan koptu •. Bunlardan ikisi tekrar bağlandı,birisi 

hasta kabul etmemesi sebebiyle yeniden bağlanamadı ve değerlendirilmeden çıka

rıldı. 

RBL tedavisi hızlı, gtlvenilir ve kol ay utgulanabilirliğinin yanında' 

yUksek oranda lifli gıda ve hayat ş€klinin: değiştirilmesi ile desteklendiği 

zaman,hastanın şikayetlerinin kaybolmasında umut verici bir yöntemdir ( 19,41 ). 



- 37 -

G .p. Poon ve arkadaşları ( 32 ) ' tedavi suresini kısaltmak için bazı i ! 
cerrahların mul tiple, RRL tedavisini aynı seansta yaptıklarını belirterek kenJ ı 

. ' ; 1 
dilerinin de triple RBL tedavisini daha etkili bulduklarını bildinnişlerdir. 

Bu yazarlar 97 hastaya RBL tedavisi uyguladıklarını, bu hastaları 10 ile 30 

aylık dönemlerde takip ettiklerini ve % 90'ın Uzerinde başanlı Olduklarını 

ayrıca multiple ve tek ligasyon arasında komplikasyon açısından anlamlı ista

tistiksel farkın olmadığını gözlenlediklerini yazmışlardır. 

Cohen ( 9 ) ise ençok iki hemoroid bağlamayı tavsiye etmektedir. çUn

k U ona göre daha fazla hemoroid bağlanması ağrı ve rahatsızlığın dorecesini 

artırmaktadır. Bazı otörlere göre tek seansta multiple band ligasyonu yapmak 

oluşacak komplikasyonları % ı ile % 29 arası oranında artırmaktadır. Yine aynı 

ötörlere göre RBL tedavisi sonrası ağrı şikayeti tek seansta birden fazla hemo-! 

roidi bağlananlarda % 30, bir hemoroidi bağlananlarda iso % 17 Olarak ortaya 

.çıkmaktadır { 3 ). 

Biz çalışmamızda aynı seansta 49 vak'ada ( % 61.25 ) tek pakeye, 25 

vak' ada ( % 31.25 ) iki pakeye ve 6 vak' ada ( ~(, 7 ,5 ) Uç pakeye FIBt tedavisi 

uyguladık. Bunlar arasında tedavisi sonrası komplikasyonlar yönUnden anlamlı 

bir fark görmedik. 

BugUn hemoroidlerin tedavisinde, en az komplikasyonu olan metodlar ter-

cih edilmektedir. Bu rnetodların başında FmL ve E.S ( Enjeksiyon Skleroterapisi ) 

gelmektedir. Bu tedavilerden sonra erken komplikasyonlar olarak ağn, kanama, 

idrar retapsiyonu, tromboz, enfeksiyon, dışkı sertleşmesi, anal fissUr ve 

inkontinans sayılabilir. Geç komplikasyonlar ise anal darlık, deri belirtile-

ri, nUks ve prolapsus'dur.(7). 
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E.F. Ferguson ( 14 ), yaptığı bir çalışmada cerrahi hemoroidektomiden 

sonraki komplikasyonları şöyle sıralamıştır. Ağrı ( Her hastada ) , kanama(% 1), · 

nUks (1Q), fissUr (%2), Uriner retansiyon (%2Tl5), deri bulgusu (~~O)o 
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Wechter ve Ltına ( 48 ) , ilk uygulandığı dönemlerde RBL tedavisini ta-

kiben biri tetanoz, diğeri ise hemoroidin iple bağlanmasına bağlı olarak kara-

ciğer apsesi ile sonuçlanan iki büyük enfeksiyöz komplikasyon bildirmmşlerdir. 

Aynı yazarların 39 çalışmayı ihtiva eden 8060 hastalık serilerinde, RBL te

davisinden sonra oluşan komplikasyonların başında % 5.8 ağn, % 2.8 ile nUks 

ve % ı.7 ile kanamanın geldiği belirtilmiştir. Daha az oranda görülen kompli-

kasyonların ise inkontinans, tromboz, hematom, fissUr, stenoz, prolapsus, 

ödem, enfeksiyon, bandın kopması, Uriner retansi yon, sfinkter spazmı, fek al 

impaksiyon ve allerji olduğu, her birinin% l'den daha az oranda görüldUğU 

rapor edilmiştir. Biz yaptığımız çalışma esnasında herhangi bir bUyUk kompli

kasyona rastlamadık. Uyguladığımız RBL tedavisinden sonra 20 hastada(~ 25) ha

fif kan<.ıma, 5 hastada ( ~ 6.25 ) ~anal fissür, 3 hastada ( % 3o25 ) şiddetli 
ağrı, 8 hc:ıstad<.ı ( % 10 ) enfeksiyon ve perianal ödem, 4 hastada ( ~fı 5 ) dışkı 

sertleşmesi gelişti. ntiti.ln bu hastal<ıra konservntif tednviler uygulandı. K nna-

ması olanlara müdahale edilmedi. Hiçbiri hospitalize edilmedi. Yanlız şiddetli 

ağrısı olan 3 hastadan birinde ağnnın analjeziklere cevap vermemesi sebebiyle 

lasdik band açıldı. 

Hemoroidlerde RBL tedavisinin başarısı değişik serilerde, değişik 

oranlarda bildirilmekle beraber genelde diğer metodlara göre daha başarılı ol-

duğu belirtilmektedir (7). 

Gartell ve arkadaşları ( 16 ) , 106 hastaya rınt, 109 hastaya da E .s. 

uygulamış, RRL tedavisinden % 89, E.S. •den ise ~~ 70 oranında başarı elde et-

mişlerdir. Bunun yanında her iki tedavi şekli arasında komplikasyon yönünden 

anlamlı fark görmemişlerdir. 

Ambrose NS ve ark. ( 3 ), belirttiklerine göre, tüm hemoroidler için 

faydalı olan tek bir tedavi metodu yoktur. Bu mUellifler enjeksiyon sklerote-

rnpisi ve band liCJasyonuna k<1rşı fotol~oagulasyon yöntemini çalışmışlar ve 

.. 
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bu yöntemin de I. ve II. derece hemoroidlerde en azından rubber band li<J as yo

nu ve enjeksiyon tedavisi kadar iyi olduğunu belirtmişlerdir. 

Rabau NYo ve ark. ( 33 ), I. ve II. derece he~oroidli 75 hastada ES.'-

ni, II~ ve III· derece hemoroidli 103 hastada ise band ligasyonu ile beraber 

ES. •yi uygulamışlardır. Yanlız ES. yapılan hastalarda% 92 başan elde etmiş

lerdir, RRL ile birlikte ES. uyguladıkları hastalarda % 96 oranında başarı el-

de etmişlerdir-. 

Jensen SL. ve ark. ( 17 ) , yaptıkları bir çalışmada RBL' nu takiben 

10 haftalık peryot sonunda proktoskopik gözleme dayanan % 95 oranında başnrı 

elde ettiklerini bildirmişlerdir. Bu yazarlar RBL tedavisine destek olması 

açısından hastalann gıdalarına lifli yiyecekler ilave edilmesini tavsiye et

mektedlrler. Bizde hastalarımıza bu uygulam0yı takiben lifli gıda ve bol sıvı 

alımını tavsiye ettik. 

Andrew SJW. ( 3 ), RBL ve ES'nin karşılaştırıldığı bir çalışma yaparak 

3 yıl sonra sonuçları değerlendirmiştir. Buna göre tedaviden bir yıl sonra 

RRL'de mUY.errmel ve iyi netice ~~ 94,iken, ES' de bu netice % 89 olmuştur. Uç yıl 

sonra ise mt'de % 90, ES' de ise % 82'dir. 

Servisimizde K arak aş ve Ark. ( l 9 H nın yaptıkları ES. tedavisinde 

başarı oranı % 92.50 olara1<. verilmiş olup, bu tedavi sadece ı. ve rı. derece 

i nternal hemoroidi olanlara uygulanmıştır. Halbuki bizim çalışmamız her dttrt de" 

recedeki hemoroidli hastalara uygulandığı halde başarı oranı daha yükselı:.tir. 
Biz serimiz~eki hastaları 3 ve 8 hafta sonra şikayetlerinin durumuna 

göre değerlendirdik. Buna göre 3 hafta sonra 61 vak' ada ( % 76.25 ) şikayetle

rinin kaybolduğunu, 16 vak' ada ( % 17.50 ) şikayetlerinin nzaldığını tesbit 

etti. Başarı oranımız% 93.75'dir. 8 hafta sonra ise 58 vak'ada ( %72.50) 

semptomlar kayboldu, 16'ı vak'ada ( % 20) semptomlar azaldı, başarı oranı 

% 92 .50 oldu. 
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Başarı oranının bu derece yüksek olmasını takip stiresinin kısa olma

sı na bağladık. i'Jitekim iki kontrol zamanı arasındaki 5 haftalık sure zarfın

da başarı oranında ~ ı .25' lik bir düşme vardır. 

Murie ve ark. ( 28 ) Uç seanslı\( tedavi ile uzun sureli trık iplerde 

% 90'daıi fazla hastanın asemptomatik hale geldiğini göstermişlerdir. Steinberg 

ve Ark. ( 44 ) ise tek seanslık tedavi ile erkek dönemde % 80, 3 yıl sonra ise 

r, 70 oranında başarı elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

nazı otörlerce Rnt tedavisinde seans sayısındaki artma ile başarı ora

nında da artma olduğu rapor edilmektedir ( 31 ). Poon ve Ark. ( 32 ), tek 

seanslık tedavide mttkemmel sonuç oranını % 73.14 olaral.:: bildirirken, Uç seans

ı ık tedavide bu oranı % 84.50 oıaral( bildirmişlerdir. 

Rotberg R. ve ark. ( 35) 595 hastaya 5 ila 6 seans Rnt tedavisi yap

mış, 5 - 15 yıllık kontrollerden sonra başarı oranını~~ 93.80 ol.'arak tesbit 

etmişlerdir. nizde yaptığımız çalışmada tedavi seansının artmasıyla, başarı 

oranında da artma olduğunu ve çok iyi sonuç oranının tek seanslık tedavide 

1ı 54.30, 3 seanslık tedavi de ise aynı oranın 1ı 75•e çıktığını gördü!<. 

Bazı yazarlar RRL tedavisinden sonra hemoroidal pakelerin içine lokal 

analjezik f:\njekte ederek tedaviden sonra oluşacak a{lrı yı aznl tmayn çalışmışlar

dır.( 49 ) • Biz böyle bir uygulamaya gitmedik. ÇUnkü, yaptığımız tedaviden son

ra hastnlardalci ağrılar genellil<le şiddetli değildi. 

RBL tedavisi ES 'den daha ağrılı bir işlem olduğu bir.~kenaro. bırakılır

sa 3 yıllık peryotta elde edilen iyi sonuçlar I. ve TI. derecedeY..i kanamalı 

internal hemoroidlerin tedavisinde RBL'nin öncelikle seçilecek tedavi şel~li 

olduğunu haklı çllkumaktadır ( 7 ) • 

Wechter r::G. ( 50 ), yaptığı çalışmada lastik bandla bağlanan homoroid

lerin 7 - 10 gün içinde dUştUğünU bildirmektedir. Bağlanan doku dtlküldUkten son

ra az miktarda kn.nama ol~bileceği buna müdahale gerekmiyeceği ifade edilmekte

dir. Bizde bağlanmış olan hemoroidlerin en erken 3 engeç 10 gün içinde dUştUğU-
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nti tesbi t ettik. ortal<ı.ma 5.0 .:t l .s gUn. 

Çalışmamız sonunda I., II •. ve III. derece özellikle kanamalı internal 

hemoroid vakalcınnda cerrahiye alternatif olarak RBL tedavbinin uygulanabileJ 

ceğini tesoi t ettik. Aynca cerrahiye çeşitli seoeplerden dolayı verilemeyen \ 

IV. derece hemoroidlerde de RBL tedavisinin uygulrınabileceqi sonucunn varıldı 

( 24,27 ) • 
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Çalışmamızı teşkil eden I., rr:, III. ve IV. derece özellikle kanamalı 

internal hemoroidi olan 80 hastaya yapılan RBL tedavisinden sonra şu sonuçları 

tesbit ettik. 

_ Semptomatik hemoroidli hastalar polikliniğimize mürncaat eden hasta-

1 ann % 6' sını teşkil etmekteydi; 

- Vak' aıarımızın en genci 20 yaşında erk.ek, em yaşlısı 80 yaşında er

kek olup, yaş ortalaması 4q.6 .:t 13:6 yıtl" idi. 80 vak' anın 651 i ( % 81.25 ) 

erkek, 15' i { % ıs ~75 ) kadın idi. Vak' alarımızın çoğu 30 - 50 grubundaydı~ 

- Vak' al arımı zıılaki majör şikayet kanama idi { % 77 .5 ) • 

- Hastaların 46'sına ( % 57~5) tek seans, 18 1 ine ( % 22~5) iki seans, 

16'sına ( % 20 ) Uç seanslık RBL tedavisi uygulandı. 

- 49 has tada ( % 61.25 ) tek pak.eye, 25' inde ( % 31.25 ) iki pake ye, 

ve 6 1 sında ( % 7 .50 ) Uç pakeye RBL tedavisi uygulandı. 

- Bağlanan hemoroidler en erken Uç, engeç on gün olmak üzere ortalama 

5.0 .± 1.8 gün içinde dtiştü. 

- Tedavi sonucu olarak hastalarda 8 hafta sonra % 72.50' sinde semptom-

1 ar kayboldu. % 20'sinde ise azaldı. 

- RBL tedavi sonrası önemli bir komplikasyona rastlanmadı. 

- Netice olarak RBL tedavisini I., II., III. ve çeşitli sebeplerle cer-

rahiye verilemiyen TV. derece internal hemoroidlerde kullanılabilecek emin, 

basit, ucuz, çabuk, hasta tarafından kabul edilebilir, komplikasyonu nispeten 

az ve hafif olan bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna vardık. 



1.8.1989 ile 1.6.1990 tarihleri arasında polli.kliniğimize mUracaat eden 

80 internal hemoroidi olan has·taya RBL tedavisi ıiygulandı. Bu hastalar polikli

niğimize müracaat eden bütUn hastaların % 6• sını teşkil ediyordu. 

Hastaların 65'i ( % 81.25 ) erkek, 15'i ( % 18,75 ) kadındı. En genç 

hasta 20 yaşında erkek ve en yaşlı hasta ise 80 yaşında erkekti. Ortalama yaş 

43.6 .± 13.6 yıl. 
' 

Vak'alarımızın 25'i ( % 31.25) I. derece, 38'i ( % 47.5) II. derece, 

13'U ( % 16.25 ) TII~ derece ve 4'U ( % 5 ) IV. derece internal hemoroidli has

talar teşkil ediyordu. 49 vak'ada ( % 61.25) tek pak.eye, 15 vak'ada ( % 31.25) 

iki pakeye, 6 vak'ada ( %7~50) Uç pak.eye RBL tedavisi uygulandı. 

Hastalarımızın şikayetlerini 62 vak'ayla ( % 72~5) kamıma, 41 vak'ayla 

( % 51.25) ağrı, 35 vak•ayla ( % 43~75) meme teşkil ediyordu. 

Bağlanan hemoroidler en erken 3, en geç 10 günde ortalamn 5~0 j" ı .s 

günde düştü. 

Yapı'J)an tedavide 3 hafta sonraki kontrollerde % 93~75, 8 haftalık kont-

rollerde ise % 92.5'lik ba~arı elde ettik. 

Bu çalışmamızda, özellikle kanamalı I., II. ve III. derece internal 

hemoroidli hastalarda RBL tedavisinin, literatUrde gözden geçirelerek cerrahi 

hemoro~dektomiye alternatif olduğu kanısına vardık. Ayrıca cerrahiye verilemi

yen IV. derece internal hemoroidlerde de seçilmesi gereken yolun RBL tedavisi 

olduğunu tesbit ettik. 
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