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Peptik ülser hastalığı



• peptik aktiviteye bağlı ortaya çıkan ülser 

• mide-özofagus-duodenum-jejenum-meckel 

• “no acid, no ulcer” 

• mide ülseri; savunma azalır 

• duodenal ülser; saldırı artar







Tanı:
• Klinik:  

• epigastrik ağrı 

• komplikasyonlarına bağlı semptomlar 

• Görüntüleme: 

• ÖMD 

• Endoskopi*





Tedavi: Medikal
• H.pylori eradikasyonu/predispozan ilaç stoplanması 

• Gastrik asit nötralizasyonu 
• antasit 

• Gastrik asit salınımının inhibisyonu 
• H2RB 
• PPI 

• Mukozal savunmanın güçlendirilmesi 
• Sukralfat 
• Bizmut 
• PG



Cerrahi tedavi?  
—ne zaman—

• Komplikasyon geliştiğinde 

• Kanama 

• Perforasyon 

• Obstruksiyon 

• Intractibilite







PUP klinik-tanı
• ani başlayan epigastrik-yaygın şiddetli ağrı 

• tahta karın



tedavisi: Cerrahi 
primer tamir+omentoplasti/omentopeksi (Graham)





Obstruksiyon





Zollinger-Ellison Sendromu 
(Gastrinoma)

• gastrin salgılayan tm (sporadik ya da MEN) 

• duodenum,pankreas 

• tedaviye dirençli ülser 

• atipik yerleşimli ülser 

• diare 

• Bazal asit salınımı artmıştır. 

• Tanı; serum gastrin düzeyi 

• sekretin stimülasyon testi 

• lokalizasyon; SS reseptör sintigrafisi 

• Tedavi; cerrahi enükleasyon 

• medikal-PPI





Bezoar



Mide Kanserleri 









• Malign mide tümörleri 

• Adenokarsinom (95%) 

• Lenfoma (4%) 

• GIST (1%)









lauren

• Yaşlı 

• Erkek>Kadın 

• Endemik 

• intestinal metaplazi 

• Distal 

• Hematojen

• Genç 

• Cinsiyet eşit 

• Sporadik 

• Kötü differansiye 

• Proksimal 

• Lenfatik

intestinal tip (53%) diffuz tip (33%)



Semptom: 

• Kilo kaybı 

• erken doyma 

• ağrı 

• kusma 

• GİS kanama-anemi 

• disfaji

FM: 

• kilo kaybı 

• kitle 

• asit 

• Virchow 

• Irish 

• Sister-Mary Joseph 





Küratif tedavinin temeli; Cerrahi 

Küratif cerrahi 

Palyatif cerrahi

geride tümör bırakmayan cerrahi..

muhtemel metastaz yerleri; 
lenf nodları!! 

karaciğer 
akciğer 
periton 
kemik 
…..







ESD







Adjuvan tedavi 

• CT 

• CRT

Anastomozlar 
Billroth-I 
Billroth-II 
Roux-enY 



Anastomoz ilişkili komplikasyonlar 
 Kaçak 
 Duodenal kaçak 
 Striktür 
 Obstruksiyon 
 Jejunal intusseption 
 Internal herni 
 Marginal ülser 
 Afferent loop sendromu 
 Efferent loop sendromu 

Motilite ilişkili komplikasyonlar 
 Dumping sendromu 
 Diare 
 Gastrik staz 
 Alkali gastrit 
 Roux staz sendromu 

Cancer 

Mide cerrahisi sonrası komplikasyonlar 



GIST
Interstitial cells of Cajal (ICC)  

Spindle cell 
Epiteloid type 

Mixed type 

c-kit reseptörü (tirozin kinaz reseptörü) 
CD-117 
CD-34 

PGFRa 

Boyut-Mitoz sayısı-Orjin 

rezeksiyon 
Imatinib 


