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• Kronik	karın	ağrısı	multi-disipliner	yaklaşım	gerektiren	ve	tanısı		oldukça	zor	olabilen	bir	durumdur.
• Bu	olgularda	alarm	semptomların	varlığı,	olguların	tam	teşekküllü	merkezlerde	takip	ve	tedavisini	ge-
rektirir.

• Eğer	alarm	semptom	yoksa	özgün	semptoma	(veya	semptomlara)	yönelik	ilaç	uygulamaları	yapılır.
• Olguların	psikososyal	özgeçmişlerinin	bilinmesi,	hatta	kültürel	yapıları	hakkında	elde	olunacak	bilgiler,
ağrının	kaynağının	ortaya	konmasında	oldukça	faydalıdır.

• Fonksiyonel	karın	ağrısı	sendromu,	organik	nedenler	dışlandıktan	sonra	teşhis	edilir	ve	bu	olgularda
anti-depresanların	santral	analjezik	etkilerinden	yararlanılabilir.

Kronik	Karın	Ağrısı

Kronik karın ağrısı, pratisyen hekimler ve aile hekimli-
ği uzmanları kadar, gastroenteroloji ve gastrointestinal 
cerrahi uzmanları içinde önemli bir teşhis ve tedavi so-
runu olan olgulardır. Birçok neden kronik karın ağrısı 
ile sonuçlanabilir. Genel olarak bu grup hastaları 2’ye 
ayırabilmek mümkündür: 
A-Organik nedenler: Peptik ülser hastalığı, safra taşı,
kronik pankreatit, batına ait tümöral hadiseler, infla-
matuar bağırsak hastalıkları, mezenter iskemisi, pelvik
inflamatuar hastalıklar, endometriosiz, batında yapışık-
lıklar, bağırsak tıkanıklığı
B-Fonksiyonel nedenler: İritabl bağırsak hastalığı,
fonksiyonel dispepsi, fonksiyonel karın ağrısı send-
romu, levatör ani sendromu, biliyer ağrı (Oddi sfinker
disfonksiyonu). B grubuna ait hastalıklar, A grubu ne-
denler ekarte edildikten sonra teşhis edilebilir. Hekim-
ler, rutin olarak semptomların kronisitesini, şiddetini,
ağrı tarzı ve lokalizasyonunu, ağrıyı azaltan veya art-
tıran faktörleri, dışkının şekil ve görünüm değişiklik-
lerini, hematokezya varlığını, kilo kaybı, aile hikaye-
si, ilaç kullanımı ve seyahat öyküsünü detaylı olarak
analiz etmelidirler. Psikososyal hikayede geçirilmiş
travma, cinsel tacize maruz kalma varsa, bu durumla-
rın bireylerde kronik karın ağrısına neden olabileceğini
akla getirmelidir.

Kronik karın ağrısı olgularında, ağrı eğer ataklar 
halinde ise bağırsak tıkanıklığı, biliyer kolik, endomet-
riosiz, metabolik nedenler (kurşun zehirlenmesi, porfi-
ri, vs), intestinal anjina ve iritable  bağırsak sendromu 
akla gelir. 

Devamlı tarzda karın ağrısı fonksiyonel ağrı send-
romlarını, metastazları, pelvik inflamatuar hastalığı, 
kolon veya ince bağırsak kanserini, pankreatik pato-
lojileri veya adrenal yetmezliğini akla getirebilir. He-
matokezya öyküsü, fazla alkol kullanımı veya diabet-
steatore-kilo kaybı üçlüsünün varlığı kronik pankreatiti 
düşündürür. Ancak, bu üçlünün pankreasın kronik inf-
lamasyonu için tanı koydurucu olmadığı akılda tutul-
malıdır.  

Kronik pankreatit ağrısı, akut pankreatit ağrısından 
farklılık gösterebilir. Bu olgularda ağrı sağ veya sol üst 
kadranlarda veya sırta vurabilir. Ağrı genelde derinde 
hissedilir, devamlı karakterdedir ve anti-asitlere yanıt 
vermez. Aile öyküsü varsa, özellikle eşlik eden nöro-
lojik bulgular söz konusu ise porfiri akla getirilmelidir. 
Alt karın bölgesi veya pelvik alanda ağrısı olan kadın-
larda, pelvik inflamatuar bağırsak hastalığı, endometri-
osiz veya diğer jinekolojik nedenler ön plana alınmalı-
dır. Yemekten 15-30 dakika sonra başlayan ve saatlerce 
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süren, künt veya kramp tarzında olan karın ağrısı, özel-
likle yaygın ateroskleroz  sorunu olan olgularda kronik 
mezenterik iskemiyi ve intestinal anjinanın varlığını 
akla getirebilir.  

Kronik karın ağrısı olan olguların çoğunda, örtüşen 
iritabl bağırsak sendromu bulguları görülebilir.  Batı 
toplumlarında yetişkin nüfusun %10-20’sinde iritabl 
bağırsak sendromu mevcut olup, bu olguların %15-
50’sinde medikal tedavi  gerekmektedir. Kramp tarzın-
da genelde karın bölgesinin sol tarafında değişen şid-
dette olan bu ağrı, emosyonel stres veya gıda tüketimi 
ile artabilirken, defekasyon sonrası azalma ve tamamen 
düzelme eğilimindedir. Daha uzun süreli semptomlar 
genelde organik nedenleri değil, iritabl bağırsak send-
romunu akla getirir. Bir çok iritabl bağırsak sendromu 
olgusunda semptomlar erken çocukluk çağında veya 
daha erken dönemde ortaya çıkmaktadır. Yani 50 yaş 
üstü bireylerde iritabl bağırsak sendromu bulguları söz 
konusu ise detaylı olarak (kolonoskopi ve bilgisayarlı 
tomografi) incelenmelidir.  Kronik pelvik ağrı, dispa-
reunia ve dismonere semptomları olan kadınların çoğu 
(%48-79) iritabl bağırsak sendrom teşhisi kriterlerine 
sahiptir. 
• Fizik muayene: Karın bölgesi lokal hassasiyet varlı-

ğı, organmegali, kitle, sarılık ve assit yönünden mu-
ayene edilir. Bu olgularda karında saptanan geçiril-
miş operasyona ait izler nadir değildir. Dışkıda mik-
roskopik kan varlığı rektal muayene ile saptanmış
ise anlamlı olmayabilir. İritabl bağırsak sendromu
olgularında sigmoid kolon üzerinde hassasiyet var-
dır. Fonksiyonel karın ağrısı sendromu olgularında
karında lokalizasyon göstermeyen yaygın bir hassa-
siyet vardır. Tam bir pelvik ve bimanual muayene
kronik karın ağrısı olan kadınlarda önemlidir. Car-
nett testi, karın bölgesinde hassasiyet varlığını test
etmek için uygulanabilir. Hasta başını kaldırdığında
karın kas grubu kasılır ve eğer ağrı odağı karın du-
varında ise ağrının şiddeti artar. Eğer ağrı batın içi
bir patoloji ile ilişkili ise ağrı azalma eğilimi göste-
rir.

• İlaçlar: Kronik narkotik kullanımı karın ağrısı ile
beraber narkotik kabızlık sendromuna neden ola-
bilir. Bir çok ilaçlar (steroidler, barbituratlar, sulfo-
namid antibiyotikler, antikonvulsan ajanlar) porfiri
olgularında ağrıyı tetiklemektedir. Kronik steroid
kullanımı adrenal yetmezlik ile sonuçlanabilir ve bu
karın ağrısı krizlerine neden olabilir.

Alarm semptomlar: Anoreksia, kilo kaybı veya malnut-
risyon, ileri tetkik gerektiren durumlardır. Bu veriler iri-

tabl bağırsak sendromuna ait olmamakla beraber, dep-
resyon ile ilişkili olabilir. Pankreas kanseri depresyon 
bulguları ile seyredebilir. İleri yaşlarda yeni başlayan 
iritabl bağırsak sendrom bulguları çok nadirdir. Ane-
mi ve düşük albumin düzeyleri detaylı incelenmelidir. 
Eşlik eden rektal kanama ve hematemez olması ayrıca 
araştırılmalıdır. Ateş olması, infeksiyöz, neoplastik ve 
olası diğer etiyolojileri (abse, lenfoma, FMF, romato-
lojik nedenler) akla getirir. Gece uyandıran karın ağrısı 
genelde ciddi bir hadisenin varlığını düşündürür. 
• Diyet faktörleri: Laktoz, fruktoz ve sorbitol alımı

ishalin hakim olduğu iritabl bağırsak sendromu
olgularında yakınmaları arttıracaktır. Laktoz into-
leransının düşünüldüğü olgularda diyette kısıtlama
yapılabilir. Laktoz intoleransı ile semptomlar ara-
sında her zaman pozitif bir korelasyon olmadığı ha-
tırlanmalıdır. Bir çalışmada, ciddi laktoz intoleransı
olan olguların üçte birinde laktoz emiliminin nor-
mal olduğu rapor edilmiştir.

• Psikososyal özgeçmiş:Depresyon, yaygın anksiete
rahatsızlığı, cinsel taciz öyküsü fonksiyonel gastro-
intestinal hastalığı olan bireylerde özellikle önemli-
dir. Bu bilgilerin ortaya konması tedaviyi kolaylaş-
tırıp, hasta hekim ilişkisini güçlendirir. Ayrıca, has-
taların kültürel yapılarının bilinmesi semptomların
anlamının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.
Kronik karın ağrısı olan olgularda teşhiste hastanın

yaşına, kliniğinde baskın semptoma ve bu semptomun 
süresine bağlı olarak  en uygun ve gerekli testler seçil-
melidir. Tam kan sayımı anemi ve lökositoz varlığının 
araştırılması için yapılır.  Rutin kan biyokimyası ile 
karaciğer fonksiyon testleri, amilaz, eritrosit sedimen-
tasyonu ve TSH ölçümleri yapılabilir. İritabl bağırsak 
sendromu olan olgularda daha fazla kan tetkikinin bir 
faydası olmamaktadır. İshali olan, immunsupresyonu 
bulunan veya seyahat öyküsü olan olgularda gaita pa-
razit yumurtası ve parazit varlığı için araştırılır.  

Alarm semptomlarının varlığında, bilgisayarlı to-
mografi ve gastrointestinal endoskopi işlemleri ger-
çekleştirilir. Kronik karın ağrısı olgularının çoğunda 
sigmoidoskopi veya kolonoskopik incelemeler özel-
likle 50 yaş üstü ve kolon kanseri için riskli gruplarda 
önemlidir. İritabl bağırsak sendromu için tipik bulgu-
larla başvuran bireylerde bu tür araştırmalar genelde 
sonuçsuzdur. İshal baskın semptom ise inflamatuar 
bağırsak hastalığı ekarte edilmelidir. Rektal biyopsi-
ler ile rutin olarak önerilmemekle beraber, kollajenöz 
proktit ekarte edilebilmesi açısından önemlidir. Alarm 
semptomu olan ve üst ve alt gastrointestinal taramaları 
menfi olgularda pankreas patolojisi yönünden bilgisa-



yarlı tomografi faydalı olabilir. Laparoskopinin rolü 
tartışmalı olmakla beraber, bu yöntemle bir çok karına 
ait inflamatuar veya tümoral patolojiler ile daha önceki 
cerrahilere ait yapışıklıkların varlığı ortaya konabilir. 
Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) 
ile safra yolu patolojileri ortaya konabilir. 

Farmakolojik yaklaşım:
Fonksiyonel karın ağrısı olgularında bir çok Non ste-
roid ant inflamatuar ilaçlar (NSAİİ) veya aspirin türü 
ajanlar işe yaramamaktadır. Ayrıca, bağımlılık ve nar-
kotik bağırsak sendromu riskleri nedenleriyle narkotik 
ajanlar bu olgularda tavsiye edilmemektedir. Üstelik 
narkotikler kronik kullanıldığında ağrı duyarlılığı artar 
ve barsağın motilite sorunlarına neden olurlar. Ben-
zodiazepin grubu ajanlar sınırlı öneme sahip olup, bu 
durum aşırı kullanım ile sonuçlanabilir ve uzun dönem-
de ağrı duyarlılığının artmasına neden olabilmektedir. 
Trisiklik antidepresanlar (TCA) ve serotonin reseptör 
inhibitörleri (SSRI) ağrılı fonksiyonel karın rahatsız-
lıklarının giderilmesinde etkindir. TCA grubu ajanlar, 
ağrı palyasyonunda etkili olmakla beraber, sıklıkla 
antikolinerjik yan etkilere neden olurlar. Bu nedenle, 
daha düşük dozlarda (örneğin, desipramin 25-100 mg/
gün, yatarken) uygulanırlar. Ancak, eşlik eden psiki-
yatrik sorunları olan olgularda, daha yüksek dozlarda 
tedavi gereklidir. SSRI uyku bozukluklarına, ajitasyo-
na veya ishale neden olabilirken, yüksek dozlarda bile 
TCA grubu ilaçlara göre çok daha güvenli ajanlardır. 
SSRI grubu ajanlar anksiolitik etkilidirler ve diğer ko-
morbid durumlar içinde (sosyal fobi, post-travmatik 
stres bozukluğu, panik atak, obsesyonel sorunlar) fay-
dalıdırlar. 

Anti-depresan ilaçların sadece piskiyatrik durum-
larda verilmediği, bu ilaçların santral analjezik etkileri-
nin olduğu hastalara anlatılmalıdır. Örneğin, bu ilaçlar 
ile Migren ataklarının tedavisi, post-herpatik nevralji 
ve diabetik nöropatide yakınmaların giderilebilmesi 
mümkündür. TCA ve SSRI grubu ajanlar bağırsak-
tan beyine ulaşan sinyalleri engelleyen veya etkilerini 
azaltan nörotransmitterlerin salınımını arttırmaktadır. 
Ancak unutulmamalıdır ki, bu ilaçların etkileri birkaç 
hafta sonra maksimum düzeye ulaşmaktadır. 

Bazen de, ağrıya karşı veya ağrının getirdiği psiko-
lojik strese karşı alınabilecek psikolog veya psikiyatrist 
görüşü son derece yararlı olabilir. Davranış tedavile-
ri, dinamik psikoterapi yaklaşımları, hipnoz, gevşeme 
grup terapileri bazı olgularda ciddi faydaları olabilen 
tekniklerdir.  

Ne zaman sevk edilmeli ve tedavi 
yaklaşımları nelerdir?

• Alarm semptomlarının varlığında  daha detaylı
incelemelerin yapılabilmesi için hastaların özel-
leşmiş merkezlere sevk edilmesini gerektirir.

• Eğer alarm semptom yoksa ve fonksiyonel kri-
terlere uygun bulgular varsa özgün semptoma
(veya semptomlara) yönelik ilaç uygulamaları
yapılır.

• Alarm bulguları olmadan semptomların artması
mutlaka daha çok yapılamasını gerektirmez.

Kronik karın ağrısı olguları genelde bir çok 
disiplinin ortak takip etmesi gereken hastalardır. 
Yani jinekoloji uzmanları, gastroenterologlar, ağrı 
uzmanları ve diğer cerrahi branş uzmanları ortak 
hareket etmeleri gerekli olabilir. Böylece gereksiz 
testler ve gereksiz cerrahiler engellenebilir.   
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