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CERRAHİDE ANAMNEZ 
VE MUAYENE 
YÖNTEMLERİ  

 

Cerrahi hastalıkların takibinde sadece problemlerin tanı ve 

tedavilerine yönelik temel bilimler eğitimi ve teknik beceri yeterli 

olmaz. Aynı zamanda hasta ile gerçek bir bağ kurulabilmelidir. Ölüm 

veya yaşam sıklıkla cerrahi kararın doğruluğuna bağlı olduğundan, 

cerrah kararı hem cesaretle ve hem de yüksek derecede teknik 

ustalıkla vermelidir.  

Anamnez hastanın beden fonksiyonlarının bozukluğundan oluşan 

şikâyetlerini kapsar. Hastanın bu şikâyetlerine semptom denir. Fizik 

muayene ile hastalığın objektif belirtileri olan fizik bulgular meydana 

çıkarılır.  

Klinik muayene için metodik bir yol izlenmelidir. Önce hastanın 

hikâyesi alınır, sonra fizik muayenesi yapılır. Elde edilen semptom ve 

fizik bulgular şu şekilde değerlendirilir: 1) Hasta hikâyesi, fizik ve 

laboratuvar bulgular teşhiste esas olduğu için eksiksiz olarak ve 

dikkatle kaydedilmelidir. 2) Semptom ve fizik bulgular doğru bir 

şekilde değerlendirilmelidir. Semptomlar sübjektif olup hastanın 

şikâyetlerini oluşturur. Bu sübjektif şikâyetler hastanın heyecan, zekâ 

ve ifade tarzına göre değişebilir. 3) Hastada mevcut semptom ve fizik 

bulguların meydana getirebileceği hastalıklar göz önünde 

bulundurulur. 4) Bu hastalıklar arasında ayırıcı teşhis yapılarak 

hastanın semptom ve fizik bulgularına uyan hastalık ön tanı olarak 

kabul edilir. Daha sonra hastalığın kesin tanısını doğrulayacak gerekli 

laboratuvar ve görüntüleme testleri yaptırılır. Böylece kesin tanıya 

varılmış olur. 

HASTAYLA İLETİŞİM 

KURULMASI 

Bilgi alışverişinin yeterli olması için hasta ile hekim arasında bir güven 

ilişkisinin kurulması esastır. Bu sebeple iyi bir iletişim becerisine sahip 

olmak gerekir. Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere 

CERRAH 

Sezgilere sahip eski usul bir 
doktor  

Etkin bir bilim adamı  

Bir mühendis  

Bir sanatçı  

Hastasına yoldaş 

 

DİKKAT!  

Bir hastanın muayenesi iki 
kısımdan oluşur: Hasta 
hikâyesi almak (anamnez) ve 
fizik muayene. 

 

SIGN 

Patolojik duruma veya 
hastalığa yanı koydurucu 
belirti; işaret; bulgu; özellikle 
hekim tarafından belirlenen 
objektif belirti. Kocatürk U. 
Açıklamalı Tıp Terimleri 
Sözlüğü. Ankara: Nobel Tıp 
Kitabevi. 2005. 

 

SYMPTOM 

Patolojik durumu veya 
hastalığı göstermek üzere 
vücutta oluşan belirti; 
semptom. Kocatürk U. 
Açıklamalı Tıp Terimleri 
Sözlüğü. Ankara: Nobel Tıp 
Kitabevi. 2005. 

 

 

SEMPTOMUN YEDİ 
ÖZELLİĞİ  

Yerleşimi. Nerede? Yayılıyor 
mu? 

Kalitesi. Nasıl? 

Miktarı veya şiddeti. Ne kadar 
kötü? 

Zamanlaması. Ne zaman 
başladı/başlar? Ne kadar 
sürer? Ne sıklıkla gelir? 

Ortaya çıktığı şartlar, çevre 
faktörleri, kişisel aktiviteler, 
duygusal tepkiler, hastalıkla 
ilgili olabilecek diğer 
durumlar. 

İyileştiren veya kötüleştiren 
faktörler. 

İlgili özellikler. 

 

 



Prof. Dr. Tamer Akça 

Cerrahide Anamnez ve Muayene Yöntemleri 

 

2 

 

karşın, iletişim halen doğru tanı koymak ve etkin tedavi yapmak için 

sahip olduğumuz en önemli becerimizdir. Hastalarımızın bizimle 

kurduğu iletişimin niteliği; tedavi sonucumuzu etkilemektedir. 

Hekimin konuşma biçimi, davranış ve tutumları hastayı derinden 

etkilemektedir. İlişkilerden hoşnut olmayan hastaların tedaviye 

uyumları bozulmaktadır.  

Peki, iletişim doğuştan getirdiğimiz bir özelliğimiz midir? Ya da kişilik 

yapımızla nasıl iletişim kurduğumuz değişir mi? Bazı insanlar doğuştan 

daha dışa dönük özellikler gösterir veya bazı kişilik tipleri insanlarla 

iletişim kurmakta zorluk yaşar. 

İletişim, kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber vb. bakımından 

karşılıklı alışveriştir. İletişim, sadece hastalarla ilişkilerimizde değil, 

meslektaşlarımız ve diğer sağlık çalışanları ile ilişkilerimizde de 

önemlidir. İyi iletişim, hasta memnuniyetini arttırır, iş ilişkilerinin 

yolunda gitmesini sağlar, hastanın tedaviye uyumunu arttırır ve tedavi 

ile daha iyi sonuçlar alınmasını sağlar.  

KOLAYLAŞTIRMAK  

Hasta ile iyi bir iletişim için öncelikle ortamın uygun koşullarda 

hazırlanması gereklidir. Bunu için, odanın temiz ve düzenli olması, 

odada sağlık personeli dışında kimsenin olmaması, öykü alma ve 

muayene sırasında hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi, 

oturacağı rahat bir yer, muayene için rahat soyunabileceği bir alan 

(kapıdan girişle muayene yeri arasında perde, paravan) olması ve 

kapının sık açılmasının önlenmesi (meşgul yazısı ya da poliklinik 

sekreteri ile), telefon görüşmesi vs. gibi sebeplerle muayenenin sık sık 

kesintiye uğramasına engel olunması gereklidir. 

Hastanın karşılanması önemlidir. “Merhaba” diyerek nazikçe 

karşılamak ve buna beden dilini de eklenmek (ortama göre, 

doğrulmak ya da ayağa kalkmak, el sıkışmak) gereklidir. Daha sonra 

hastaya yer gösterilmelidir. Hasta ile arada bir bariyer olmaksızın, aynı 

seviyede, 90 derecelik açıyla, yüz yüze ve yaklaşık 1 metre arayla 

oturulur. 

Hastaya kendini tanıtmak (isim, unvan) önemlidir.  Hastanın ismini 

öğrenmek, her zaman ismiyle ve “... bey, .... hanım” diyerek hitap 

etmek gerekir. Amca, teyze gibi hitap şekilleri hekim-hasta ilişkisini 

olumsuz etkileyebilir. Daha sonra “nasıl yardımcı olabilirim?” sorusu 

sorulur. Konuşurken açık, anlaşılır ve doğru cümleler kurulmalıdır. 

Hastanın sosyokültürel durumuna uygun cümleler ve ifadeler 

anlaşılmamızı kolaylaştırır. Anlatılanı doğru anlayıp anlamadığınızı 

İYİ  BİR HASTA -HEKİM 
İLETİŞİMİNİN 

YARARLARI  

Hastanın sorununu daha 
doğru biçimde belirleme  

Daha fazla hasta memnuniyeti 

Hastanın kendi tanı ve tedavi 
sürecine daha etkin katılımı 

Bilginin hatırlanmasında 
artma 

Süreci daha iyi algılama 

Kaygı ve endişelerde azalma 

Daha iyi uyum (tedavi ve 
davranış değişikliği) 

Hastanın bakış açısını 
değerlendirmeye alma 

Daha fazla mesleki tatmin 

Sunulan hizmetin etkinliğinde 
artış  

Diğer sağlık çalışanları ile 
daha iyi iletişim 

Birlikte çalışma 

Bilginin etkin paylaşımı 

İş kaynaklı streste azalma 

Duygusal tükenmişlik, 
psikolojik morbiditede azalma 

Tıbbi hata insidansında 
azalma 

 

ETKİLİ  İLETİŞİMDE ÜÇ  
ANAHTAR 

Kolaylaştırmak 

Dinlemek  

Soru sormak 

 

UNUTMA!  

İletişim bir beceridir ve 
öğrenilebilir 
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sorarak sınamak ve bizim söylediklerinizin de hasta tarafından doğru 

anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek gerekir. 

Hasta ile iletişimin tümünde empatik olmak gerekir. Empati, bir 

kişinin kendisini karşısındaki kişi yerine koyarak, olaylara onun 

açısından bakmaya çalışması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini 

doğru olarak anlaması, hissetmesi ve anladığını da ona ifade etmesi 

sürecidir. Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine 

koymaya çalışarak olayı onun gözünden görmeye, karşısındaki kişinin 

duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışır ve karşısındaki 

kişiye hissettiklerini anlatır. 

DİNLEMEK  

Etkin dinleme için 10 temel kural: 

1. Yüz yüze ve uygun uzaklıkta durmak (yaklaşık 1 metre), 

2. Göz kontağı kurmak,  

3. Dış uyaranları azaltmak, 

4. Dinlediğini göstermek: Beden dilimizi kullanarak (başımızla 

onaylamak gibi) ya da “anlıyorum, hı hı, evet” gibi ifadelerle 

kabul tepkileri vererek, 

5. Hastanın ne dediğine odaklanmak ve dikkatli dinlemek, 

6. İç uyaranları azaltmak, 

7. Açık fikirli olmak, 

8. “Yerinde olsam…” ile başlayan cümleler kurmamak, öğüt 

vermemek, 

9. Karşındaki sözünü bitirene kadar kendini savunmaya 

başlamamak, 

10. Anladığını kendi cümlelerinle ifade etmek; “bu sizin için çok 

önemli sanırım…”. Bu aşamada duyguları tanımlamak da 

önemlidir: “çok endişeli olduğunuzu görüyorum…” 

SORU SORMAK   

Görüşmenin çeşitli zamanlarında amaca göre bunlardan herhangi biri 

kullanılabilir. Açık uçlu sorular: Cevabı “evet” ya da “hayır” olmayan 

sorulardır. “İyi misiniz?” yerine “bugün nasılsınız” gibi. Özellikle 

görüşmenin başında daha çok sorulur. Belli zamanda daha çok bilgi 

almak, konuyla ilgili bütün duygu ve düşüncelerin dile getirilmesine 

olanak tanımak gibi avantajları vardır. Kapalı uçlu sorular: Özellikle 

spesifik bilgi elde etmek için sorulur. Elde edilen bilgi sorulan soru ile 

İLETİŞİM İÇİN ALTIN 
PRENSİP  

Seni nasıl dinlemelerini 
istiyorsan, öyle dinle! 

 

SORU ÜÇ ŞEKİLDE 
SORULABİLİR  

Açık uçlu  

Kapalı uçlu  

Araştırmacı  

 

HASTA AÇISINI  
ORTAYA ÇIKARMA  

Hastanın sorunun doğası ve 
sebebi hakkındaki görüşleri (-
Sence neden bu karın ağrısı 
var?) 

Hastanın sorun hakkındaki 
duyguları, özellikle korkuları 
(-Ağrı konusunda seni en çok 
kaygılandıran nedir?) 

Hastanın sağlık sisteminden ve 
hekimden beklentileri  

Sorunun hastanın yaşantısına 
etkileri (-Eskiden yapabilip 
şimdi yapamadığın ne var?) 

Hastanın kişisel veya ailesel 
boyutta benzer şeyleri 
tecrübesi (-Buna benzer bir 
şey daha önceden sana veya 
ailene oldu mu?) 

Hastanın sorunu söylemek için 
attığı adımlar 

 

SORU SORMANIN PÜF 
NOKTALARI 

Yönlendirici soru sormaktan 
kaçının 

Birkaç soruyu bir arada 
sormaktan kaçının 

Karşınızdakinin soruyu 
yanıtlaması için zaman tanıyın  

Aldığınız yanıt belirsiz ise 
daha basit bir dil kullanarak 
soruyu farklı biçimde tekrar 
sorun 
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sınırlıdır. Araştırıcı sorular: Netleştirmek, doğruluğu sınamak ve 

kişinin söylediklerini genişletmesine yardımcı olmak için kullanılır.  

Ahlak dersi verme, öğüt verme, dayatma, suçlama, tehdit etme, 

yargılama, kişilik sorunu haline getirme, uygun olmayan beklenti 

oluşturma/ umutlandırma, aşırı güven, önemsememe, küçültme veya 

abartma gibi bazı durumlar hasta ile iletişimimizi olumsuz etkiler. Bu 

konulara da dikkat etmek gerekir.  

HİKÂYE ALMA (ANAMNEZ)

Anamnez alma tanıya giden yolda en önemli safhadır. Hekim 

anamnez alırken hastasını dikkatli olarak sabırla dinleyip şikâyetleri ile 

birlikte duygusal durumu ve kişiliği hakkında bilgi sahibi olur. 

Anamnez alırken hastayla baş başa yalnız olunması mümkünse tercih 

edilmelidir. Fakat travmalı, şuuru bulanık veya kapalı hastalarla, 

çocuklarda hastanın refakatçisinin yardımı gerekli olur. Şikâyetlerinin 

dinlenmesi sırasında hastanın konu dışına taşarak gereksiz ayrıntılara 

girmesi halinde hasta yönlendirilmelidir.  

Cerrah hastasının yardıma ihtiyacı olan bir birey olarak muamele 

göreceğini ve cerrahi koğuşunda yatan bir “vaka” olmayacağını ona 

hissettirmelidir. Bunu yapmak her zaman kolay değildir ve aslında 

nazik ve düşünceli davranmak dışında yol gösterici bir kurallar dizisi 

de yoktur. Çoğu hasta doktorunu sevmeye ve inanmaya, anlayışlı ve 

sempatik kişilere minnettar olmaya hazırdır. Bazı cerrahlar ilk birkaç 

tanışma kelimesi ile güven veren bir ilişki kurabilirken, bazıları bunu 

hastayı dikkatli ve özenli bir muayene ile sağlarlar. Her nasıl yapılırsa 

yapılsın sempatik bir atmosfer, kişisel ilgi ve anlayış sağlanmalıdır. En 

acil durumlarda bile, bu sempatik ilişki mutlaka kurulmalıdır.  

Sonuç olarak, hikâye alınırken hastaya hareket alanı bırakılmalıdır. 

Hasta söylediklerinin dinlenmediği veya kendisine inanılmadığı hissine 

kapılırsa bazı ayrıntıları anlatmaz veya hikâyede tutarsızlıklar ortaya 

çıkar.  

Cerrahi problemlerde özel önem verilmesi gereken konulara hastanın 

hikâyesi alınırken ayrı bir dikkat sarf edilmelidir.  

Hastanın asıl şikâyetlerinin ne zaman başladığı ve ne kadar sürdüğü 

mümkün olduğunca tam olarak öğrenilmelidir. Hastanın şikâyetleri 

hastanın anlattığı şekilde kaydedilir. Gerektiğinde yöneltici sorular 

sorulur. Şikâyetlerine hangi faktörlerin etkili olduğu sorulmalıdır. 

Fiziki, mental, duygusal ve çevre faktörler dikkatle 

ANAMNESIS  

(G.): 1- Hastanın tıbbi hikâyesi, 
hastalığın mevcut durumu ve 
geçmişi hakkında hasta veya 
yakınlarından alınan bilgilerin 
tümü; anamnez. 2- Anımsama, 
hatırlama. Kocatürk U. 
Açıklamalı Tıp Terimleri 
Sözlüğü. Ankara: Nobel Tıp 
Kitabevi. 2005.  

 

ANIMSAMA (ANAMNESIS)  

 [İng. recollection, reminiscence; 
Fr. Réminiscence, Alm. Anamnesis, 
es. T. nim-tabattür] Bilginin, daha 
önceden bilinen bir şeyi yeniden 
anımsamaktan geçtiğini savunan 
Platon’un bilgi kuramının çekirdek 
kavramı. Platon’un Pythagorascı 
yeniden doğuş öğretisini 
olurlaması, nasıl olup da insanın 
önceden biçimlenmiş değişmez 
gerçeklikleri, genel kavramları 
(İdealar) bilebildiği türünden 
önemli bir bilgi kuramsal sorunu 
çözmesine olanak sağlamıştır. 
Ruhun ölümsüzlüğü (palingenesis) 
düşüncesini tanıması, bilginin 
gerçek kaynağı olan İdeaların ayrı 
bir dünyaya taşınmasına aracılık 
etmiştir. Ruh ölümsüz olduğundan 
ve birçok kez yeryüzüne 
indiğinden dolayı bu dünyada ve 
öbür dünyada (Hades) bulunan 
her şeyi görmüştür. Buna göre ruh 
bir bedene girmezden önce daha 
önceki varlığında İdealar 
Dünyası’yla tanışmıştır. İşte tam 
da bu noktada anımsama 
(anamnesis) devreye girer. Her 
türlü deneyden bağımsız genel 
kavramların bilgisine, ancak ruhta 
baştan beri verili olan bilginin 
anımsanması yoluyla ulaşılır. 
Platon’un ruhta bilinçsiz bir halde 
bulunan “doğuştan düşüncelerin” 
olduğu görüşü, bilginin a priori 
niteliğini öne çıkarır. Platon 
bilginin bu niteliğini özellikle 
Menon ve Phaidon diyaloglarında 
vurgulayıp tartışır. Menon 
diyaloğunda Sokrates, eğitimsiz, 
hiç matematik bilmeyen bir köleye 
yol gösterip bir geometri 
problemini çözdürerek, bilinmeyen 
bir şeyin bilgisine nasıl olup da 
uslamlama yoluyla ulaştığımızı 
tanıtlar. Phaidon diyaloğundaysa 
ruhun önceden varoluşu ile bunun 
İdea öğretisiyle sıkı ilişkisi üzerine 
bir akıl yürütmede bulunur. Tüm 
bunlar anımsama (anamnesis) 
düşüncesinin Platon’un 
felsefesinde ne denli vazgeçilmez 
bir rol üstlendiğini açıkça 
göstermektedir. Güçlü ve ark. 
Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim 
ve Sanat. 2003.          
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değerlendirilmelidir. Bundan sonra ne gibi tanılar konduğu ve hangi 

tedavileri gördüğü sorulmalıdır. 

Hasta hikâyesini anlattıktan sonra, doktor tarafından aşağıdaki 

konuların açıklanması için dinlenmelidir: (1) Hastanın asıl şikâyetleri, 

(2) mevcut hastalığının hikâyesi, (3) daha önceden geçirdiği tıbbi 

sorunlar (hastanın özgeçmişi), (4) aile hikâyesi (hastanın soy geçmişi), 

(5) alışkanlıkları ve (6) sistemlerin sorgulanması.  

Tüm bu aşamalarda hastanın psikolojik durumu incelenmeli ve 

anlattıklarına etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.   

HASTANIN ASIL ŞİKÂYETLERİ  

Hastayı hekime getiren şikâyet sorularak hastanın ifade ettiği gibi 

yazılmalıdır. Hastanın duyduğu rahatsızlığın not edildiği bu bölümde 

tanı yazılmamalıdır. 

AĞRI. Ağrının özelliğinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi cerrahi 

anamnezin en önemli maddelerinden biridir. Hekim öncelikle ağrının 

nasıl başladığını araştırmalıdır: patlayıcı bir tarzda mıdır, yoksa hızlı 

veya zamanla artan bir ağrı mı vardır? İlaçla tedavi edilemeyecek 

kadar ciddi midir? Devamlı mı yoksa aralıklı mıdır? İnce barsak 

obstrüksiyonuna eşlik eden ritmik ağrı gibi veya kladikasyo 

intermitant başlangıcına ait ağrı gibi belirleyici özellikleri var mıdır?  

Ağrının en önemli yönlerinden birisi de hastanın ağrıya verdiği 

tepkidir. Bazen hastalar çok basit bir ağrıya bile aşırı tepki 

gösterebilirler. Bazen de aşırı tepkinin nedeni renal veya bilier kolik 

olabilir. Enfeksiyon, enflamasyon veya vasküler hastalıklara bağlı çok 

ciddi ağrılarda hastalar mümkün olduğu kadar tüm hareketlerini 

kısıtlamaya gayret ederler. Orta dereceli ağrı korku ve anksieteye 

neden olur. Böyle durumlarda hastaya güven telkin edebilmek 

morfinden daha etkili bir ağrı kesici görevi görebilir.  

KUSMA. Hastayı kusturan nedir? Ne kadar? Hangi sıklıkla? Kusmuk 

nasıl görünüyor? Kusma fışkırır tarzda mıdır? Hekimin kusmuk 

içeriğini görmesi çok faydalı olabilir.  

BARSAK ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK. Barsak alışkanlıklarında 

değişiklik şikayetleri çok sık olan ancak sıklıkla da anlamlı olmayan 

belirtilerdendir. Ancak eğer hasta kesin olarak barsak alışkanlıklarında 

değişiklik tarif ediyorsa ve bu da genellikle bir süre konstipasyon, bir 

süre diare şeklinde oluyorsa kolon kanserinden şüphelenmekte fayda 

vardır. Gaitanın büyüklüğü ve şeklindeki değişiklikler de önem arz 

ANAMNEZİN 
AŞAMALARI  

Hastanın asıl şikâyetleri 

Mevcut hastalığının hikâyesi 

Daha önceden geçirdiği tıbbi 
sorunlar (hastanın özgeçmişi) 

Aile hikâyesi (hastanın soy 
geçmişi) 

Alışkanlıkları 

Sistemlerin sorgulanması 

 

HASTANIN ASIL 
ŞİKÂYETLERİ  

Ağrı 

Kusma 

Barsak alışkanlıklarında 
değişiklik 

Hematemez ve hematokezya 

Travma  

 

ŞİKÂYETLERİN 
ÖZELLİKLERİ  

Başlangıç zamanı 

Özelliği 

Başlangıç şekli 

Yeri 

Diğer başka belirtiler 

Alevlenmeler ve düzelmeler 

Tedavinin şikâyetlere etkisi 

 

UNUTMA! 

İlk karşılaşmada cerrah 
hastasının güvenini 
kazanmalı; ona yardım 
etmenin mümkün olduğuna ve 
bunun yapılacağına ikna 
etmelidir. 

 

UNUTMA! 

Hikâyenin alınması bir 
dedektiflik işidir.  

Bu süreçte önyargılı fikirlere, 
şipşak yargılara ve alelacele 
yorumlara yer yoktur.  

Tanı mutlaka tüm verilerin 
yorumlanması sonucunda 
konulmalıdır. 
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edebilir. Ancak bazen bu özelliklerin diyet veya yolculuk nedeniyle 

değişebildiğini de unutmamak gerekir.  

HEMATEMEZ VE HEMATOKEZYA. Herhangi bir orifisten kanama her 

zaman ciddi bir araştırmayı gerektirir. En sık yapılan hata ise kanamayı 

bir hemoroide bağlamaktır. Kanın özellikleri çok belirleyici olabilir. 

Pıhtılı olması, koyu veya parlak renkte olması sorgulanmalıdır. Yavaş 

üst gastrointestinal kanamalarda kahve telvesi kıvamında kusma 

içeriği olurken, rektumdan da koyu ve katranımsı gaita gelir. Bu ve 

benzeri birçok farklı durumda kanamanın özellikleri de değişecektir ve 

bunların mutlaka sorgulanması gerekir.  

TRAVMA. Travma sıklıkla meydana gelen bir durumdur ve genellikle 

travma ile ana yakınma arasında ilişki kurmak zordur. Bazen 

çocukların yaşadıkları çok küçük travmalar aileleri tarafından çok 

büyütülürken, bazen çok daha büyük travmalardan haberdar 

olmayabilirler. Ailenin bilgisi olmayan bir travma ihtimali hiçbir zaman 

gözden kaçırılmamalıdır.  

Bir travma hikayesi olduğunda ayrıntılar mümkün olduğu kadar tam 

olarak alınmalıdır. Kaza olduğunda ailenin pozisyonu sorgulanmalıdır. 

Bilinç kaybı değerlendirilmelidir. Retrograd amnezi (kazadan hemen 

önceki olayların hatırlanamaması) bir derece beyin hasarını gösterir. 

Eğer hasta kazaya neden olan olayları tüm detayları ile anımsıyorsa 

bilinç kaybı yoktur, kafada dışarıdan bir yaralanma yoktur ve beyin 

hasarı ihtimal dışı bırakılabilir. 

Ateşli silah veya bıçakla yaralanma durumunda silahın özelliğini, 

büyüklüğünü, şeklini, vücuda giriş açısını ve vurulduğunda hastanın 

bulunduğu pozisyonu bilmek yaralanmanın sonuçlarını tahmin etme 

açısından çok faydalı olabilir.  

Kazaya neden olabilecek olan epilepsi, DM, koroner arter hastalığı 

veya hipoglisemi gibi önceden var olan hastalıkların da sorgulanması 

gerekir.  

Tüm veriler ve ipuçları bir araya getirildikten sonra son aşamada 

mevcut hastalığın ortaya konması gerekir. Böylece bir takım ön tanılar 

ayıklanarak gerçek tanıya yaklaşmak mümkün olacaktır.  

MEVCUT HASTALIĞININ HİKÂYESİ  

Hastalık ile ilgili detaylı hikâye alınır. Hastanın gereksiz detaylara 

girmesi halinde hasta yönlendirilir. Şikâyetlerinin; 1) başlangıç zamanı, 

2) özelliği, 3) başlangıç şekli, 4) yeri, 5) diğer başka belirtiler, 6) 

alevlenmeler ve düzelmeler ve 7) tedavinin şikâyetlere etkisi 

saptanmalıdır. Cerrahi hastalarda cerrahi hastalıkların ana 

EMPATİ (EŞDUYUM)  

Empati Yunan dilindeki 
empathia’dan köken alır.  
Burada "em"ya da "en" 
önekinin karşılığı , "..de" ya da 
"..in içinde, içerde"; 
"pathia"nın karşılığı ise 
"hissetme" anlamına gelir.  

Tarihte ilk olarak Aristo’nun 
Rhetoric adlı eserinde yer 
almıştır. 

Eşduyum bazen hastaya karşı 
gösterilen "sıcak, kabullenici 
ve sempatik tepkiler" 
anlamında hatalı bir şekilde 
kullanılmaktadır. 

Eşduyum bir kişinin kendisini 
bir başkasının yerine 
koyabilmesi ve bu yolla onun 
duygu, düşünce, tutumları ve 
yaşantısını anlayabilmesidir. 

Psikoloji alanında 
kullanımından önce estetik ve 
epistemolojik yönden ele 
alınmıştır. Estetik yönden, 
nesnelerin algılanması 
sırasında gözlemleyenin 
duygu ve düşüncelerinin 
kendiliğinden yansıması; 
epistemolojik yönden ise 
sanatçı ve şairlerin 
hedeflerine ulaşma yöntemi 
anlamında kullanılmıştır.  

Eşduyum, hastanın iç ve dış 
dünyasındaki yaşantılarını 
araştırarak ona yardımcı 
olmanın bir yoludur ve 
aslında oldukça karmaşık bir 
süreçtir.  

Eşduyumun tek bir şeyden 
oluştuğunu varsaymak, 
kavramı basite indirgemeye 
ve dikotomilerden (ikileşim) 
oluşan kısıtlı bir bakış açısı 
içinde sıkışıp kalmaya yol 
açar.  

Bu dikotomiler afektif-bilişsel, 
sığ-derin, dışa vurulan-
vurulmayan, bilimsel-bilimsel 
olmayan gibi çeşitli şekillerde 
olabilir. 
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semptomları olan ağrı, kanama, kitle varlığı, ülser, kusma, barsak 

alışkanlıklarının değişimi, hematemez, melena ve hematokezya 

özellikle araştırılmalıdır. 

ÖZGEÇMİŞ 

Hastanın özgeçmişinin sorgulanması tanıya giden yolda karanlıkta 

kalan noktaları açığa çıkarabilir. Genel olarak iyi olan hastaların 

çoğunlukla hastalanmadıklarını ve hasta olan hastaların da çoğunlukla 

iyi olamadıklarını söylemek mümkündür. Yaşlı bile olsa ilk kez cerrahi 

bir deneyim yaşayacak olan hastanın prognozunun, uzun ve komplike 

hastalık veya yaralanma hikayesine sahip olanlara göre daha iyi 

olduğu da bir gerçektir.  

Özgeçmişteki önemli detayların atlanmadığından emin olabilmek için 

sistematik bir muayene formülize edilerek uygulanmalıdır. Bazı 

hekimler her seferinde aynı yolu izleyerek sorgulamada önemli 

ayrıntıları atlamamayı sağlarken, bazı hekimler her sistemin 

muayenesi sırasında onunla ilgili özgeçmiş almak şeklinde bir sistem 

geliştirmişlerdir.   

Özgeçmişte hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi çok 

önemlidir. Temel sosyal haklarından yoksun olan toplumlarda 

hastaların hastalıklardan, yaralanmalardan ve ameliyatlardan çok 

daha olumsuz etkilendikleri bugün artık tüm dünyanın farkına vardığı 

bir gerçektir. Aslında kanser gibi bazı lezyonların iyi beslenemeyen 

hastalarda daha etkilidirler. İyi beslenmeme fizik muayeneden çok 

sorgulama sırasında ortaya konabilecek bir özelliktir.  

Akut beslenme yetersizlikleri, özellikle de sıvı ve elektrolit kayıpları, 

sadece tam bir hikâye alınması durumunda anlaşılabilir. Örneğin 

düşük serum sodyumu, akut kayıplardan çok diüretik kullanımına veya 

sodyum kısıtlanmış bir diyette daha sıklıkla görülür. Bu ilişkiler 

nedeniyle herhangi bir ilaç kullanımı dikkatle sorgulanmalı ve 

kaydedilmelidir.   

Kusma ve diare nedeniyle gelişen akut kayıpların ve kayıpların 

özelliklerinin detaylı hikâyesinin alınması serum elektrolitlerinin olası 

gidişatlarını tahmin etmede çok faydalı olabilir. Örneğin, sürekli olarak 

safrasız kusma şikâyetleri olan bir hastada benign ülserle giden akut 

pilor stenozu ve sonucunda da hipokloremik alkaloz beklenebilir. 

Safrasız ve özellikle de sindirilmiş besin içeren kronik kusma 

olgularında kronik obstrüksiyon ve özellikle de karsinoma 

düşünülmelidir.  

ÖZGEÇMİŞ  

Hastanın geçirdiği tıbbi 
hastalıklar 

Ameliyatlar 

Kaza ve yaralanmalar 

Alerji durumu  

Yapılmış aşılar 

 

SOYGEÇMİŞ  

Hastanın ailesinin sağlık 
durumu 

Kalıtımsal faktörler ve 
herediter geçen hastalıklar 

Anne, baba, kardeşler ve 
çocuklarının sağlık durumları, 
ölmüşlerse sebepleri 

Ailede kanser, DM, 
hipertansiyon, obezite, 
kanama eğilimi, böbrek taşı, 
epilepsi, psikiyatrik hastalıklar 
vb.  
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Beslenme dengesini oluşturmak cerrah için önemlidir. Tedaviye 

başlamak için mutlaka laboratuvar sonuçlarını beklemek gerekmez, 

çünkü sıvı elektrolit kaybının asıl temeli ve olası açık miktarları hasta 

hikâyesi ve hekimin klinik deneyimi ile tahmin edilebilir.  

AİLE HİKÂYESİ  

Aile hikâyesi birçok cerrahi durumda önemli ipuçları verebilir. Kolon 

polipozisi klasik örnektir ancak diyabet, Peutz-Jeghers sendromu, 

kronik pankreatit, multiglandüler sendromlar, diğer endokrin 

anomaliler ve kanser dikkatli bir aile anamnezi ışığında sıklıkla daha iyi 

anlaşılır ve değerlendirilir.  

SİSTEMLERİN SORGULANMASI 

Sistemler sorgulanırken tüm sistemler baştan aşağıya doğru gözden 

geçirilir, böylece sistemlerin en son sağlık durumu değerlendirilmesi 

ile birlikte anamnezde eksik kalmış bulguların da saptanması 

amaçlanır. Sistemlerin sorgulanmasında şöyle bir sıralama 

kullanılabilir: 1) Vücut ağırlığı, 2) cilt ve ekleri, 3) lenf bezleri, 4) 

lokomotor sistem, 5) hemopoetik sistem, 6) endokrin sistem, 7) alerji 

ve immünolojik durum, 8) baş, 9) gözler, 10) kulaklar, 11) burun, 12) 

ağız, 13) boğaz, 14) boyun, 15) memeler, 16) solunum sistemi, 17) 

kardiyovasküler sistem, 18) sindirim sistemi, 19) genitoüriner sistem, 

20) sinir sistemi, 21) mental durum. 

HASTANIN RUH HALİNİN  DEĞERLENDİRİLMESİ  

Her ne kadar cerrahi hastaların genellikle psikiyatri konsültasyonuna 

ihtiyacı olmazsa da, bazen oldukça büyük fayda sağlamaktadır. 

Duygusal ve mental olarak dağınık durumda olan hastalarda 

psikiyatrisin ve cerrahın uyumlu çalışması çok büyük önem arz eder. 

Dahası preoperatif veya postoperatif dönemde cerrahın tek başına 

başa çıkamayacağı majör depresyonların da görülmesi ihtimal 

dâhilindedir.  

Diğer taraftan, birçok durumda cerrah psikiyatriste ihtiyaç 

duymaksızın hastanın duygusal ve mental durumuyla ilgilenebilir. 

Cerrahlar hastanın ameliyat sonrası psikolojik faktörlerin hastanın 

iyileşme döneminde çok etkili olduğunu bilmelidirler. Majör bir 

ameliyattan sonra hastanın duygusal, sosyal ve ekonomik problemler 

gibi hastalığa doğrudan hiçbir etkisi olmayan faktörler iyileşme 

sürecini ciddi bir şekilde etkiler.  

 

FİZİK MUAYENENİN 
AŞAMALARI  

İnspeksiyon 

Palpasyon 

Perküsyon 

Oskültasyon 

 

 

CERRAHİ HASTALARDA 
YAPILAN LABORATUAR 

TETKİKLERİN 
AMAÇLARI  

Cerrahinin sonuçlarını 
etkileyebilecek bir 
asemptomatik hastalığın 
araştırılması 
(şüphelenilmeyen anemi, 
diyabet vb.). 

Elektif cerrahiye engel olan 
veya cerrahiden önce tedavi 
gerektiren hastalıkların 
araştırılması (diyabet, kalp 
yetmezliği vb.). 

Cerrahi gerektiren 
hastalıkların tanısı 
(hiperparatiroidizm, 
feokromositoma vb.). 

Metabolik veya septik 
komplikasyonların 
araştırılması 
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FİZİK MUAYENE 

Cerrahi hastanın tam muayenesinde ikinci aşama endoskopik 

girişimler, laboratuvar testleri, görüntüleme ve takibin de içinde 

bulunduğu tam bir fizik muayenedir. Bazı olgularda bunların 

tamamı gerekirken, bazı olgularda ise hastalığa yönelik olan bir 

kısmı yapılır. Ağrılı, uygun olmayan ve pahalı uygulamalar klinik 

olarak karar verme aşamasında faydalı bilgi vereceğine inanılmadığı 

sürece istenmemelidir.  

Elektif fizik muayene bir düzen içinde ve detaylı olarak yapılmalıdır. 

Hekim aynı seansta tüm fizik muayeneyi tamamlamayı bir alışkanlık 

haline getirmeli ve böylece hiçbir basamağı atlamamalıdır. Acil 

durumlarda olduğu gibi rutinin modifiye edildiği durumlarda hekim 

hastayı daha sonra bilinçli bir şekilde tekrar değerlendirip 

muayeneyi tamamlamalıdır. Özellikle mesleğe yeni başlayanlar için 

tam fizik muayene yapılması normal ile normal olmayanın ayırımını 

yapmada faydalı olacaktır.  

Muayenenin başlangıcında tüm hastalar duyarlı ve utangaçtırlar. 

Hastayı rahatlatmak çok nazik ve klinik olarak faydalı bir harekettir. 

Muayene odası ve sandalye rahat olmalı ve eğer hasta soyunacaksa 

örtü kullanılmalıdır. Çoğu hasta muayene sırasında bir parça 

konuşulmasına izin verilmesi ile oldukça gevşer. Bu durum özellikle 

hastanın özgeçmişini tamamlamada faydalı olabilir.  

İlk bakışta hastanın genel fizik durumunu ve habitusunu, daha sonra 

da ellerin dikkatle incelenmesini genel bir kural haline getirmek 

gerekir. Karaciğer sirozu, hipertiroidizm, Raynoud hastalığı, 

pulmoner yetmezlik, kalp hastalığı ve beslenme hastalıkları gibi 

birçok sistemik hastalık kendini ellerden belli eder. İnspeksiyon, 

palpasyon, perküsyon ve palpasyon fizik muayenenin ana 

aşamalarıdır. Organların çift taraflı muayenesi karşılaştırma 

açısından çok önemlidir (meme vb.).  

İNSPEKSİYON  

İnspeksiyon genel bir gözlemden sonra her alan için ayrı ayrı yapılır. 

Muayene edilen bölgeye odaklanarak dikkatlice izlenir ve bulgular 

not edilir. İnspeksiyon yapılan bölgenin çıplak olması gerekir. 

Kıyafet veya örtü üzerinden yapılamaz. Muayene odasının 

aydınlatmasının iyi olması gerekir. Floresan ışıkta sarılık, az ışıkta ise 

siyanoz fark edilmeyebilir. 

HASTANIN RUHSAL 
DURUMU 

Hastanın ruhsal durumunun 
göz önüne alınması, onun 
söylediklerini ön yargılı olarak 
dinlemeye neden olmamalıdır 

 

 

 

UNUTMA! 

Gerekli olmasına rağmen 
tetkik yapılmayıp birçok 
bulgunun gözden kaçmasına 
neden olmak kadar, gereksiz 
tetkiklerin yapılmasında ısrar 
etmek de kötü hekimliktir. 
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İnspeksiyonda görünüm bozuklukları, simetri bozulması, renk değişimleri, kitleler ve şişlikler 

belirlenip kaydedilir. Gözlemlenen kitle ve şişliklerin cetvel veya şerit metre ile ölçülüp kaydedilmesi 

en doğrusudur. 

PALPASYON 

Palpasyon el ile yapılan muayenedir. Dokunma duyusu ile fiziki bulgu, ısı duyusu ile sıcaklık, kinestetik 

duyu ile pozisyon ve titreşimler algılanır. Başarılı bir palpasyon naziklik ve beceri ister. Spazm, gerilim 

ve anksiyete yaratan ağrılı işlemler ile özellikle çocuklarda yeterli bir muayene yapılması imkânsızdır.  

Palpasyon yapan elin soğuk veya ıslak olmaması gerekir. Muayene öncesi soğuk ise hekim elini 

ısıtmalıdır, ıslak ise kurutmalıdır. Palpasyon muayene edilen bölge ve lezyonun boyutlarına göre 

parmak uçları, parmaklar veya avuç içi ile yapılabilir. Ayrıntılı değerlendirme gereken yerlerde parmak 

uçlarını kullanmamız gerekir. Örneğin bir lezyonun içinin dolu veya boş olması, sertliği, yapısal 

ayrıntıları en iyi parmak ucu ile saptanır. Hareketli olaylar en iyi avuç içi veya parmak uçları ile 

belirlenir.  

Vibrasyon duyusu en iyi metokarpofalanjeal eklemin palmar yüzünden algılanır. Sıcaklık farkı en iyi 

elin veya parmakların tersi ile hissedilir. El ile muayene edilen bölümler ile lezyonun yapısal özellikleri 

kaydedilmelidir. Derinin nemli veya kuru olduğu, ısısı, kitle veya organın kıvamı, kitlenin hareketli 

veya pulsatil olup olmadığı, hassasiyet bulunup bulunmadığı, üzerinin düz veya nodüllü olduğu, tril 

veya krepitasyon varlığı gibi.  

Palpe edilen bölgede basma ile duyarlılık olup olmadığı belirlenmelidir. Palpasyon vücutta 

parmakların ulaşabildiği her bölgede yapılabilir. 

PERKÜSYON  

Vücut yüzeyine elle vurularak yapılan muayenedir. Sesin ortamda yayılmasına rezonans denir. Hava 

rezonandır (sonor), solid dokular rezonan değildir (mat). Vuruş yapılan dokuda titreşimler ortamın 

yoğunluğuna göre değiştiğinden solid dokular mat ses verirken, hava rezonan (sonor) ses verecektir. 

Perküsyon genellikle vücuda konan sol elin orta parmağının orta falanksının üzerine sağ elin orta 

parmak ucu ile vurularak yapılır.  

Perküsyonda duyulan sesler beş ayrı karakterde işitilir: 

REZONANS (SONOR SES). Kolay duyulan biraz düşük frekanslı bir sestir. Normal akciğerlerde duyulan 

sestir. 

Hiperrezonans (hipersonorite). Rezonanstan daha düşük frekanslıdır. Güm güm diye öten, şiddetlice 

kolay duyulan bir sestir. Amfizem ve pnömotoraksta duyulan sestir.  

TİMPANİZM. Davul sesine benzeyen, sonoriteden daha yüksek frekanslı bir sestir. Kapalı bir alandaki 

havanın çıkardığı sestir. Kapalı havanın basıncı ne kadar fazla ise o kadar daha şiddetli olur. 

Timpanizm normal kişilerde karaciğer matitesi dışındaki tüm karında perküsyonda duyulan sestir. 

Toraks perküsyonunda sadece Traube alanında duyulur.  

MATİTE. Sonoritenin tersidir. Kısa yüksek frekanslı hafif şiddetli bir ses olarak algılanır.  
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MUTLAK MATİTE. Perküsyonda sonoritenin hiç alınmamasıdır. 

DALGA HİSSİ. Karında assit varlığında karnın sağ yanına konan sol elin 

karşı taraftan sağ el ile sertçe vurulduğunda darbeyi hissetmesidir.  

OSKÜLTASYON  

Oskültasyon vücuttan gelen seslerin dinlenmesidir. Kulak vücuda 

dayanarak doğrudan doğruya ve steteskop ile yapılır. Sesin frekansı, 

şiddeti, süresi ve kalitesi dikkat edilecek özelliklerdir. Stetoskoplar 

diyaframlı ve çan şeklinde olurlar. Çan şeklinde olanlar düşük frekanslı 

sesleri, diyaframlılar yüksek frekanslı sesleri iyi algılarla. 

Oskültasyon en az dâhili birimlerde olduğu kadar cerrahide de 

önemlidir. Diğer sistemlerle birlikte batının ve periferik damarların da 

oskültasyonu yapılmalıdır. İleusun natürü ve damarsal lezyonların 

varlığı oskültasyon ile saptanabilir. Genç bir kadındaki spesifik 

olmayan bir karın ağrısı negatif fizik muayene ve radyolojik bulguların 

ışığında anksiyete olarak saptanabilir.  

KARIN ORİFİSLERİNİN MUAYENESİ  

Kulakların, ağzın, rektumun ve pelvisin muayenesi fizik muayenenin 

bir parçası olarak kabul edilir.  

LABORATUVAR VE DİĞER 

TETKİKLER 

LABORATUVAR 

Büyük cerrahi girişim geçirecek olan hastalar, cerrahi sorunu dışında 

herhangi bir sağlık problemi olmasa bile kan ve idrar tahlilleri 

yapılmalıdır. Böbrek, karaciğer veya kalp hastalığı hikâyesi detaylı 

araştırma gerektirir. Preoperatif değerlendirme tüm verilerin 

toplanması sonucunda dahili branş hekimlerince konsülte edilerek 

verilirse de, tüm verilerin toplanarak değerlendirilmesi ve 

yorumlanması cerrahın sorumluluğundadır.  

RADYOLOJİ  

Cerrahi hastanın her zaman ciddi radyolojik incelemelere ihtiyacı 

vardır. Cerrah ciddi hatalardan kaçınabilmek için radyologla yakın 

ilişkide olmalıdır. Ancak bunun anlamı her hastanın radyoloğa 

gönderilmesi değildir. Fizik muayene ve diğer verilerle tam tanı 

konulamadığında konsültasyona başvurulur. Özellikle de acil olgularda 

filmlerin tekrar gözden geçirilmesi ve konsültasyonu gerekir.  

KARIN MUAYENE 
BÖLGELERİ  

9 BÖLGELİ BÖLÜMLEME 

ÜST 

sağ hipokondriak 

sol hipokondriak 

epigastrik 

ORTA 

sağ kolik 

sol kolik 

umblikal 

ALT 

sağ inguinal 

sol inguinal 

hipogastrik 

 

4 BÖLGELİ BÖLÜMLEME 

Sağ üst kadran 

Sol üst kadran 

Sağ alt kadran 

Sol alt kadran 
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Radyolojik tanının kesin olmadığı durumlarda fizik muayene hastanın hikâyesi ve önceki muayenesi 

ışığında tekrar değerlendirilmelidir. Düz grafilerin büyük oranda doğruluğuna rağmen negatif 

gastrointestinal görüntülemeler özellikle sağ kolonda ülser veya neoplazm şüphesini ortadan 

kaldıramaz. Küçük lezyonlar her zaman kolayca gözden kaçabilir.  

ÖZEL MUAYENELER  

Sistoskopi, gastroskopi, özofagoskopi, kolonoskopi, anjiyografi ve bronkoskopi gibi özel muayene 

yöntemleri cerrahi hastaların değerlendirilmesi sırasında sıklıkla ihtiyaç duyulan tetkiklerdir. Cerrah 

bu yöntemlerin endikasyonları ve sınırlamaları konusunda çok iyi bilgi sahibi olmalıdır. 

KARIN MUAYENESİ 

Burada herhangi bir hastada yapılacak olağan muayene anlatılacaktır. 

Hasta meme başından pubise kadar soyunmuş olmalıdır. Karın muayenesinde bulguların yerlerini 

belirlemek için, karın yüzeyi hayali olarak çizilen iki horizontal ve iki vertikal çizgi ile 9 bölgeye ayrılır. 

Üst horizontal çizgi sağ ve sol onuncu kotların ön uçlarını birleştiren çizgidir. Alttaki ise iki taraftaki 

spina iliaka anterior superiorlardan geçer. Vertikal çizgiler sağ ve sol tarafta klavikulanın ortası ile 

aşağıda inguinal ligamanın ortasını birleştirirler.  

 

ABDOMİNAL KAYNAKLI HASTALIKLARDA AĞRININ BAŞLICA YERLEŞME YERLERİ 

AĞRILI ALAN         İLGİLİ ORGAN                                                 KLİNİK ÖRNEK 

Sternum arkası Özofagus Özofajit 

Omuz Diafragma Subfrenik apse 

Epigastrium 
Mide, duodenum, safra kesesi, karaciğer, 

safra yolları, pankreas 

Ülserler, kolesistit, hepatit, 

kolanjit, pankreatit 

Sağ skapula Safra yolları Safra kesesi koliği 

Sırtın orta kısmı Aort, pankreas Aorta diseksiyonu, pankreatit 

Göbek etrafı İnce barsaklar, apandiks 
İnce barsak obstrüksiyonu, 

apandisit 

Hipogastrium Kolon ve rektum Kolitis ülseroza, divertikülit 

Sakrum Rektum Proktit, perirektal apse 

 

İNSPEKSİYON  

Karın muayenesinde sternumdan pubise kadar iyi ışıklandırma altında dikkatle izlenerek inspeksiyon 

yapılmalıdır. Dikkatle yapılan inspeksiyon hastalık ve hasta ile ilgili önemli ipuçları ortaya koyar.  

İnspeksiyonda karnın solunuma katılıp katılmadığı, hastanın beslenme durumu, karnın asimetrisi, 

karın cildindeki izler, pigmentasyon, egzama ve döküntüler, insizyonlar, distansiyon, pulsasyon ve 

görülebilir peristaltizm olup olmadığı, göbek çukurunun durumu ile fıtık olabilecek bölgeler, strialar, 

karın venlerinin durumu, kıl dağılımı ve ciltteki nodüllerin varlığı araştırılır.  
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Karın duvarındaki fıtıklar ve diastazisleri meydana çıkarmak için, hastadan 

düz olarak yattığı muayene masasından, elleri ile bir yere tutunmadan 

kalkıp oturması istenir. Karın duvarında ve özellikle ameliyat yerlerinde 

meydana gelmiş olan fıtıklar böylece kolayca belli olur. Oturma sırasında 

karın içi basınç artarak fıtık dışarı çıkar.  

Normalde karın solunuma serbest ve simetrik olarak katılır. Karnın 

solunuma sınırlı ve tam katılamaması periton irritasyonu bulgusudur. 

Frenik sinir paralizilerinde de karın solunuma simetrik olarak katılmaz.  

Karın duvarının ince olması ve karın organlarının karın içinde kapladıkları 

yerin azalması sonucunda karın duvarı içbükey bir görünüm alır. Bu 

duruma skafoid karın adı verilir. 

Karında bulunan asimetri karaciğer, dalak gibi organların büyümesi, 

tümörler, gebelik, büyük over kistleri, uterus tümörleri, aşırı dolu mesane 

ve gastrointestinal sistemin bir kısmının distansiyonu sonucunda 

oluşabilir.  

Karındaki simetrik olan şişlikler genellikle şişmanlık, gaza bağlı distansiyon 

ve karın içinde serbest sıvı (assit) nedeniyle oluşur. Şişmanlarda göbek 

içeriye çökükken uzun süredir devam eden assitlerde düz veya dışarı 

çıkıktır. Karın şişliğine barsak hareketleri eşlik ediyorsa mekanik intestinal 

obstrüksiyon akla gelmelidir. Pilor stenozundaki peristaltik hareketler 

soldan sağa doğru olan midenin peristaltizmidir. Peristaltik hareketler 

ince barsak seviyesinde tıkanıklıklarda göbek çevresinde, kolon 

seviyesindeki durumlarda karnın üst yarısında ve sağdan sola doğru 

gözlenirler. 

Karın derisi vücudun diğer bölgelerinden farksızdır. Strialar sıklıkla alt 

kadranlarda görülürler. Çok şişmanlarda hızla zayıflama ve gebeliğin 

ardından oluşurlar. Cushing sendromunda rastlananların rengi 

morumsudur. Assitli hastalarda karın duvarı gergin ve parlak 

görünümlüdür. 

Zayıf kişilerde epigastriumda aort pulsasyonları görülebileceği gibi, aort 

anevrizması, aort üzerindeki bir tümörün pulsasyonları görülebilir. Aort 

anevrizmasından ayırmak için hastaya diz-dirsek pozisyonu verilerek 

bakıldığında pulsasyonların kaybolduğu veya azaldığı görülür.  

Karın duvarında genişlemiş venlerin varlığı venöz kanın kalbe dönüşünde 

bir engelle karşılaştığının belirtisidir. Portal sistemdeki tıkanıklığa bağlı 

oluşan venler göbek çevresinde yerleşirler. Bunlarda kanın akışı göbekten 

dışarı doğrudur. Göbek çevresinde oluşan damar yumağına Medüza başı 

(caput medusa) adı verilir. Vena kava inferiyor ve iliyak venlerin tıkanması 

CAPUT MEDUSA VE 
GORGO CANAVARI  

Stheno, Euryale ve Medusa 
adlarında üç Gorgo vardır. 
Gorgo’lardan yalnızca 
Medusa ölümlüydü. Bu üç 
canavarın başları 
yılanlarla çevriliydi. 
Gözleri ateş saçar ve 
bakışları o kadar içe işlerdi 
ki, onları görenler taş 
kesilirdi.  

… 

Birçok serüvenden sonra 
Perseus canavarların inini 
buldu ve Hermes’in 
armağanı olan kanatlı 
sandaletler sayesinde 
yükselerek Medusa’nın 
kafasını kesebildi. Ona 
bakmaktan kaçınmak için 
cilalanmış kalkanını ayna 
gibi kullandı ve böylece 
canavarın dehşetli 
bakışlarından çekinmesine 
gerek kalmadı. 

… 

Perseus yaradan akan kanı 
da topladı. Bu kanın sihirli 
özellikleri bulunuyordu. 
Sol damardan akan kan 
öldürücü bir zehirken, sağ 
damardan akan kan 
ölüleri bile diriltebilen bir 
ilaçtı. 

… 

Tanrıça Athena Gorgo’nun 
damarlarından akan kanı 
sağlık tanrısı Asklepios’a 
vermişti. Asklepios ölülere 
can vermek için bu kanı 
kullanmasını biliyordu.  

… 

Bu diriltmeler karşısında 
Asklepios’un dünyanın 
düzenini bozacağından 
korkan Zeus, onu 
yıldırımlarıyla çarptı. 

Grimal P. Mitoloji 
Sözlüğü. Çev. Sevgi 
Tamgüç. İstanbul: Sosyal 
Yayınlar. 1997.     
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durumunda karnın sağ tarafındaki venler belirginleşirler. Bunlarda 

kanın hareketi aşağıdan yukarıya doğrudur. 

Son olarak inguinal ve femoral fıtık delikleri dikkatle muayene 

edilmelidir. Bu yolla skrotuma inmemiş bir testis gözden kaçmamış 

veya bir barsak tıkanıklığının nedeni anlaşılmış olur. Skrotumun 

gözden geçirilmesi, karın içindeki büyük bir tümörün başlangıcını 

nereden aldığını bize gösterebilir. 

PALPASYON 

Rutin karın muayenesinde en değerli bilgiyi palpasyon verir. Bunun 

için hastanın anlayışı ve işbirliği, karnın iyice gevşemesi şarttır. Doktor, 

hastanın sağ tarafında durur. Karın üzerine konacak el ile kolun aynı 

düzeyde olması daha uygundur. Hasta sırt üstü yatmalı, başını altına 

bir yastık konmalıdır. Hasta karnını gevşetemiyorsa bacakları 

büktürülür. Fakat muayene uzun sürerse, özellikle zayıf hastalar 

yorulurlar ve bacaklarını bükük tutabilmek için karın kaslarını germeye 

başlarlar. Bu durumda hastanın dizlerinin altına bir yastık koymak veya 

dizlerini birbirine dayatmak sorunu çözebilir. 

Bazı hastalar, özellikle de erkek çocuklar korkmadıklarını göstermek 

için göğüslerini ileri çıkartarak yatarlar. Doktor bu durumu sol elini 

hastanın sırtı ile masa arasına koyarak araştırır. Böyle göğsünü ileri 

çıkartmış hastaların belleri yatağa iyice oturmaz. 

Hasta yatak üzerine kendini bırakarak yattıktan sonra, ağzını açarak 

rahat nefes alması söylenir. Amaç karın kaslarını gevşetmek ve bunu 

sürdürmektir. 

Hastanın dikkatini muayeneden ve karnından uzaklaştırmak için 

konuşulur.  

Bunlara rağmen istemli olarak karnını gevşetmeyen hastalarda şu 

manevra yapılır: Hastadan dizlerini bükmesi istenir. Sol el hastanın 

karnı üzerine konur. Doktor, sağ eli ile patellar ligaman hizasından 

hastanın sağ dizini tutar. Sol eli ile palpasyon yaparken, sağ eli ile 

hastanın uyluğunu karnın üzerine büker. Bu bükülme sırasında, hasta 

ne kadar isterse istesin, karın kaslarını geremez.  

Palpasyonda, doktor sağ elinin bütün parmaklarını volar yüzleri ile 

parmak uçları birbirlerine yaklaştırılmış olarak karnın üzerine koyar. 

Sonra parmaklarına bastırdığı bölge üzerinde hafif döndürme 

hareketleri yaptırılır. Bu yüzeyel palpasyon, karnın her tarafını 

yoklayacak şekilde yapılmalıdır. Ellerinin soğuk olmamasına dikkat 

etmelidir. Soğuk el hastanın karın kaslarını kasmasına neden olur. 

KİTLENİN 
ÖZELLİKLERİ  

Kitlenin yeri 

Hangi organa ait olduğu 

Büyüklüğü 

Şekli 

Kıvamı  

Yüzeyinin düzgünlüğü 

Hassasiyeti 

Hareketliliği 

Solunumla ilgisi 

Pulsasyon 
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Böyle durumlarda palpasyona başlamadan önce doktor ellerini 

ısıtmalıdır.  

Hastanın karnında ağrıdan şikâyet ettiği bir yer varsa, palpasyona oraya 

en uzak yerden başlanmalıdır. Örneğin safra kesesi bölgesi ağrıyan bir 

hastanın palpasyonuna sol fossa iliakadan başlanmalıdır. Bundan sonra 

karnın sırasıyla dört kadranı palpe edilir. Karnın bir tarafında gerginlik 

hissedince, aynı derecede bir basınçla palpasyon karşı tarafa, aynı bölge 

üzerinde yapılır. Böylece iki taraftaki gerginlik karşılaştırılır. Genel olarak, 

inspeksiyonda aksine bir bulgu yoksa karın aşağıdan yukarıya doğru palpe 

edilmelidir.  

Hastayı rahatsız etmeyecek şekilde yapılan bu yüzeysel palpasyondan 

sonra kuşkuya düşülen bölge ve bulguları daha iyi belirleyebilmek için 

daha derin bir palpasyon yapılır.  

Şişman ve kasları kuvvetli, atletik kimselerde, sağ elin parmakları üzerine 

sol elin parmakları ile bastırılarak derin palpasyon yapılır. Bunda eller 

tamamen düz olarak karnın üzerine konmaz. Parmakların volar yüzleri 

biraz meyilli olarak karın üzerine konur. Sonra hastadan derin nefes 

alması istenir. Her soluk verişte eli biraz daha derine bastırılır ve soluk 

alışta bu kazandığımız derinliği korumaya çalışırız. Doktor karın içinde bir 

kitle hissettiği zaman, parmak uçlarına verdiği aşağıya doğru hareketten 

başka, ileriye geriye doğru 4–5 cm’lik kaydırma hareketi de yaptırır. 

Parmaklar karında anormal bir kitle, bir oluşum bulunca özellikleri 

aranmalıdır ve bulgular kaydedilmelidir: Küçük bir kitle varlığında baş ve 

işaret parmaklar arasında kavranabilir. Büyük kitlelerde kitlenin her iki 

yanına el konularak bimanuel palpasyon yapılır. Karında sıvı varlığı 

kitlenin palpasyonuna engel oluyorsa ballotman ile hissedilir. Palpe 

edilen kitlenin yeri, büyüklüğü, şekli, kıvamı, yüzeyi, hassasiyeti, 

hareketliliği ve pulsatil olup olmadığı kontrol edilerek bulgular ayrıntılı 

olarak kayıt edilir.  

Palpasyonda ortaya çıkan hassasiyetin derecesini de saptamaya 

çalışılmalıdır. Eğer palpasyon, hastada sadece ağrı oluşturuyorsa bu 

hassasiyet hafiftir. Eğer doktor bastırdıkça hasta kaslarını geriyorsa bu 

hassasiyet orta derecededir. Kasların bu reaksiyonuna korunma 

(guarding) denir.  

Duyarlılık çok artmış ise palpasyonda bastırdıkça kaslar kuvvetle kasılırlar, 

direnirler. Buna istemli kas direnci (muskuler defans) denir. İstemli kas 

direnci hiçbir patoloji olmadan korku ve sinirlilik sonucunda olan karın 

duvarı kaslarının istemli ve simetrik kasılmalarıdır. Hastanın rahatlatılması 

ile geçer. Bazen muayeneyi izlemek için başını öne doğru kaldıran 

hastalarda karın kaslarının gerilmesi sonucunda karın kasları kasılır. Kas 

DEFANS MUSKÜLER  

İstemli kas direnci hiçbir 
patoloji olmadan korku ve 
sinirlilik sonucunda olan 
karın duvarı kaslarının 

istemli ve simetrik 
kasılmalarıdır 

 

RİJİDİTE  

Rijidite ise periton 
irritasyonu sonucunda 

refleks olarak karın duvarı 
kaslarının tonusunun 
artmasıdır. Bu tonus 

artışını hasta gevşetemez 

 

REBOUND 
HASSASİYET  

Periton iritasyonunun 
önemli bir belirtisidir. Bu 
durum bazı hastalarda, 

duyarlılığın fazla olmadığı 
bölgede bastırılan elin 

birdenbire kaldırılması ile 
hasta bölgede ağrı 

duyulması şeklinde de 
(rebound) kendini gösterir 
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kasılmasını ortaya koymak için steteskop ile değişik kadranlara farklı basınçlarda baskı uygularken 

daha önce ağrılı olduğu gözlenen bölgelerin ağrısız olduğu gözlenir. Periton irritasyonu varlığında ise 

bu gevşeme gerçekleşmez. 

Rijidite ise periton irritasyonu sonucunda refleks olarak karın duvarı kaslarının tonusunun artmasıdır. 

Bu tonus artışını hasta gevşetemez.   

Direkt hassasiyet karın palpasyonu yapılırken karın duvarına uygulanan basınç sonucunda ağrı 

gelişmesidir. Organın, peritonun veya karın duvarının bir bölümünün enflamasyonu ile ortaya çıkar. 

Periton iritasyonunun önemli bir belirtisidir. Bu durum bazı hastalarda, duyarlılığın fazla olmadığı 

bölgede bastırılan elin birdenbire kaldırılması ile hasta bölgede ağrı duyulması şeklinde de (rebound) 

kendini gösterir.  

Karın içi organlardan karaciğer, dalak ve böbreklerin büyüyüp büyümediği anlaşılabilir.  

Zayıf karın duvarı olan hastalarda abdominal aort, karaciğerin kenarı, sağ böbreğin alt kutbu, 4. ve 5. 

lomber vertebralar, dolu mesane, 12 haftayı aşmış gebeliklerin palpasyonu olasıdır.  

Karaciğer palpasyonu yapılırken palpasyonu yapacak el parmak uçları sol aksillaya bakacak şekilde sağ 

iliyak çukura yerleştirilir. Hasta rahatça solurken her soluk verişte el yukarı kaydırılır. İnspiryumlarda 

el sabit tutularak diafragmanın aşağıya iteceği karaciğerin alt kenarının ele çarpması beklenir. Bazen 

hastayı iyi kavrayabilmek için hekim sol elini sağ lomber bölgeye yerleştirebilir. Kosta kenarını aşan 

karaciğerde karaciğerin üst kenarının yeri perküsyonla belirlenip aşağıya doğru düşme (hepatopitoz) 

araştırılmalıdır. Hepatomegali varsa midklaviküler hatta karaciğerin kot kenarını ne kadar aştığı, 

kenarın künt olup olmadığı, hassasiyet, yüzeyinin özellikleri, kıvamı belirlenir.  

Dalak palpasyonu için parmak uçları yukarı sol aksillaya bakan sağ el sol alt kadrana yerleştirilir. 

Hastayı daha iyi kavramak için sol el sol lomber bölgenin altına konur. Hastanın her soluk verişinde el 

yukarıya doğru hareket ettirilirken soluk almalarda aşağıya doğru hareket eden dalağın gelip ele 

çarpması ile dalak tanınır. Dalak ile en çok karıştırılan sol böbreğin büyüklüğü ve sol kolon köşesi 

tümörleridir. Normalde dalak palpe edilemez, palpe edilen dalak büyümüştür.  

Böbrekler daima bimanuel olarak palpe edilirler. Palpasyonu yapan el önde iken diğer el yardımcı 

olarak lomber bölgeye konulur ve iki el arasında böbrek hissedilmeye çalışılır. Solunumla herekte 

etmeleri böbreklerin tanınmalarında yardımcı olabilir.  

Safra kesesi normalde palpe edilmezken taşa bağlı sistik kanal tıkanıklıklarında, pankreas başı, papilla 

vateri ve duktus sistikusun altında koledok kalan koledok tümörlerinde safra kesesi büyüyerek 

hidropik kese gelişir. Sarılıkla birlikte olan safra kesesi büyümeleri çoğunlukla pankreas başı ve 

ampulla vateri bölgesi tümörlerine bağlıdır. Bu duruma Courvoisier-Terrier belirtisi adı verilir.  
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PERKÜSYON 

Karında perküsyon şişkinlik, sıvı, tümör ve organların büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla yapılır. 

Perküsyon yaparken sırtüstü yatan hastanın genellikle prosessus ksiformisiten başlayarak ışınsal 

yönlerde pubis ve inguinal bölgelere doğru yayılan hayali çizgiler üzerinde yapılır.  

İçi boş veya gazla dolu organlar üzerinde perküsyonla timpanik ses duyulur. İçinde gaz olan organ ne 

kadar büyük ve ne kadar çok gaz varsa bu ses o kadar kuvvetli olur. Bu nedenle, mide ve çekum 

üzerinde daha kuvvetli alınır.  

Karın duvarı kalınlaştıkça, örneğin şişmanlarda bu sesin şiddeti azalır. Hatta şişman kimselerde karnın 

yan taraflarında mat ses alınabilir ancak buna aldanılmamalıdır. Şişmanlarda perküsyon yaparken, 

karın duvarına konan parmak iyice bastırılmalı, diğer elin parmağı da kuvvetle vurmalıdır.  

Perküsyonla herhangi bir alanda matlık saptanınca, hastanın durumunu değiştirip, perküsyonu 

yenilemelidir. Böylece mat ses veren şeyin yer değiştirip değiştirmediği anlaşılmalıdır. 

Traube aralığı midedeki hava boşluğunun göğüs duvarı üzerinde perküsyonla, timpan ses verdiği 

bölgedir. Bu kabaca üçgen şeklindedir. Üçgenin bir kenarını sol kot kenarları, diğer kenarını ksifoidden 

geçen hayali bir horizontal çizgi ve üçüncü kenarını da ön aksilladan geçen hayali çizgi oluşturur. 

Plevrada sıvı toplandığında, splenomegalide, sol alt lob pnömonisinde, karaciğer sol lobunun 

büyümesinde bu alan mat bir ses verir ve bu durum “Traube kapalı” olarak yorumlanır. 

İçi boş organ perforasyonlarında perküsyonla karaciğer matitesinin kaybolması tipiktir. Bazı 

tüberküloz peritonit olgularında intraabdominal yapışıklıklar nedeniyle assit sıvısı serbest değildir, 

perküsyonda matite yer yer hissedilir. 
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OSKÜLTASYON  

Rutin olarak her hastada karnın her dört kadranı üzerine stetoskobu koyarak dinlemek çok yararlıdır. 

Oskültayon yapılırken steteskopun diyaframı karın derisine hafifçe bastırmadan yerleştirilmelidir. 

Bastırılması halinde sürtünme sesi duyulur. Karının her kadranı en az 5 solunum süresi kadar 

dinlenmelidir. Böylelikle barsaklardaki gazların peristaltik hareketler sırasında meydana getirdikleri 

tınlaması yüksek olmayan normal gurultulu seslerine alışılmış olunur. Özellikle bazı akut karın 

hastalıklarında bu sesler çok değerli bilgiler verecektir. Normalde dakikada 10-15 barsak hareketi sesi 

duyulur. Peristaltizmin arttığı gastroenterit, gastrointestinal kanama gibi durumlarda barsak 

seslerinin sayısı dakikada 25-30’a kadar çıkabilir.  

Dinlemede barsak seslerinin yokluğu veya barsak seslerinin zayıf olarak duyulması peristaltik 

hareketlerin yokluğunu veya çok azaldığını ifade eder. Bu durum genelde peritonit veya paralitik ileus 

bulgusudur. Mekanik barsak tıkanıklıklarında duyulan artmış tiz sesli barsak hareketlerine metalik 

tınlama adı verilir. Pilor stenozunda midede biriken sıvı ve havanın oluşturduğu çalkantı sesi karın bir 

elle bir taraftan diğer tarafa sallandığında hissedilir.   

Bazı arter hastalıkları (anevrizma, arteriovenöz fistüller) ve bazı ven hastalıklarında (portal 

hipertansiyonda karaciğerden geçmeyen kanın, göbek etrafındaki genişlemiş venalara dökülmesi 

sırasında) bir üfürüm meydana gelebilir. Bu sesler ksifoid çıkıntının altında, karaciğerin üzerinde 

duyulabilir ve soluk alışla artar. 

KARINDA ASSİTİN (ASCITE) MUAYENESİ 

Assitli hastaların karnında serbestçe hareket edebilen bol bir sıvı var demektir. Böyle hastaların 

karınları şişkindir. İki yana doğru giden çökükçe inişler silinmiştir. Karın kurbağa karnı gibi yanlara 

doğru yayılmıştır. Perküsyonla matite varlığında sınırlarının iç bükey veya dış bükey olduğu 

belirlenmelidir. Karında serbest assit varlığında matite sınırı iç bükeydir. Over tümörleri, gebelik, 

uterus tümörleri ve glop vesikal (idrar ile dolu mesane) varlığında matitenin üst kenarı dış bükeydir.   

DALGALANMA HİSSİ (SENSATION DE FLOT)  

Karındaki assiti anlamak için en iyi bulgu tam dalgalanma hissidir (sensation de flot).  

Bunun için doktor bir elini hastanın yan tarafına koyar. Diğer eli ile karnın karşı tarafına parmak ucu 

ile vurur. Eğer karında asit varsa vurulan darbelerin oluşturduğu dalgalar karşı taraftaki ele kadar 

gelip çarparlar. Bir yardımcı elin ulnar kenarını karnın ortasına kayacak şekilde hafifçe bastırılır. Bu 

dalgalanma hissinin deri veya deri altı yağ dokusu ile yayılmasını önlemek içindir. 

Çok şişmanlarda büyük over kisti bulunanlarda bu muayene usulüne uygun yapılsa bile yanlış olarak 

olumlu sonuç verir. 

 

MATİTENİN YER DEĞİŞTİRMESİ  

Karındaki sıvı daha az olduğu zaman, onu meydana çıkarmak için değerli bir bulgudur. Önce hasta sırt 

üstü yatarken, karnın yan kısımlarında aşağıdan yukarıya doğru perküsyon yapılır. Sıvıya ait matitenin 
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üst sınırı bir kalemle çizilir. Bundan sonra hasta biraz sol tarafına döndürülür. Birkaç dakika 

beklenerek serbest sıvının toplanmasına zaman tanınır. Bundan sonra tekrar perküsyon yapılır ve 

matitenin göbeğe doğru ilerlediği görülür. Hasta sağ tarafına doğru döndürülüp bir süre bekletildikten 

sonra matite aranırsa matitenin gerilediği, daha önce mat olan kısmın sonor ses verdiği duyulur. 

Fakat bu halde sağ taraftaki matite göbeğe doğru ilerlemiştir. 

ÇARPMA HİSSİ (BALLOTMAN) 

Karında assitin çok olduğu zaman buradaki bir tümörü veya kitleyi hissetmek güçleşir. Bu halde 

tümörden kuşkulanılan bölge üzerine doktor elini koyar. Parmakları ile ani bir vuruş yaparak karın 

duvarını çökertir. Elini kaldırmadan karın üzerine tutar. Vurma ile assit yanlara itilmiş olduğundan 

karındaki tümör veya kitle gelip ele çarpabilir. Aynı şekilde büyümüş karaciğerin veya dalağın sınırları 

da meydana konabilir. Bu his, su içinde yüzen bir karpuza vurulduğu zaman batıp sonra gelip ele 

çarpmasına benzer. 

Assitli hastalarda şu yardımcı muayenelerden yararlanılabilir:  

 Hastanın tartılması 

 Karın çevresinin ölçülmesi 

 İdrar miktarı ve yoğunluğunun ölçülmesi 

 Parasentez   

 Ultrasonografi  

 Bilgisayarlı tomografi

 

TİROİDİN MUAYENESİ 

Tiroid kitleleri yutkunmakla yukarı doğru hareket ederler. Çoğu tiroid şişkinlikleri hastanın 

yutkunmasını gözleyerek tam olarak saptanabilir. Palpe edilmeksizin tiroidin inspeksiyonu klavikula 

veya sternumun arkasından yükselen geniş bir retrosternal guatrın gözden kaçırılmasına neden 

olabilir. Tiroidin palpasyonu çoğunlukla bir sandalyeye oturmuş olan hastanın arkasından boynunun 

değerlendirilmesi ile yapılır ve bu esnada hasta mutlaka yutkundurulmalıdır. İşaret noktası krikoid 

kıkırdaktır ve istmus hemen daima krikoidin bir parmak altından geçer. Hastanın özellikle ince bir 

boynu yoksa normal tiroid genelde palpe edilemez. Tiroid bezi Graves hastalığı, Hashimoto tiroiditi 

veya multinodüler guatr durumlarında olduğu gibi diffüz ve bilateral olarak büyüyebilir. Tek taraflı bir 

kitle kolloid nodül, folliküler adenoma veya karsinomada palpe edilebilir. Tiroidin alt sınırı 

bulunduktan sonra yan lobların ön yüzleri palpe edilir. Bu sırada baş muayene edilen tarafa doğru 

eğdirilir. Böylelikle kas gevşetilmiş olur. Bu kas ile tiroid arasından girilerek bezin arkasında kalmış 

olan karotik arter yoklanır.  

Şişliğin büyüklüğü olguya göre değişir. Şişlik küçük ise veya hasta şişman ve kısa boyunlu ise tiroidi 

meydana çıkarmak için Pizillo metodu uygulanır. Bunun için hasta boynunu arkaya doğru atar, iki elini 

kenetleyerek başının altına koyar. Böyle yapınca tiroid bezinin görülmesi kolaylaşır. 
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Tiroidin üst ucunu ve damarlanmasını hissetmek için doktor şöyle yapar: Muayene edeceği tarafın 

tersi taraf elinin başparmağını sternokleidomastoid kasının ortasının biraz yukarısına anterior 

kenarının derinine, işaret parmağını da posterior kenarının altına doğru koyar. Böylece bu iki parmağı 

birbirine yaklaştırır. 

Palpasyonla tiroid içinde varsa nodüllerin yeri, sayısı, büyüklükleri ve kıvamı iyice değerlendirilmelidir. 

İnspeksiyonda bir lob normal görülse de palpe edilmelidir. Çünkü bu normal görülen lobun içinde bir 

veya birkaç küçük şişlik (nodül) bulunabilir. 

Palpasyonda tiroid bezinin kıvamı da araştırılmalıdır. Mevcut tümörün anatomik yapısına göre bu 

kıvam değişir. Parankimatöz guatrlar yumuşak ve direngendir. Kolloidal guatrın kıvamı çok 

yumuşaktır. Nodüllü guatrlar yani adenomlar genellikle katı kıvamlıdırlar. Bu nodüllerde de 

fluktuasyon alınmaya çalışılmalıdır.  

Damardan zengin kitlelerde parmaklar bezin üzerine hafifçe konursa nabız alınabilir yani pulsatildir. 

Servikal lenf zinciri ve posterior üçgendeki lenf nodları değerlendirilmelidir. Papiller tiroid kanserinde 

sıklıkla tutulumu görülen juguler nodlar tiroide çok yakın yer alırlar. Delphian nodülü tiroid 

istmusunun ve krikoid kıkırdağın hemen üzerinde palpe edilebilir.  

 

YARDIMCI MUAYENELER  

 

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi 

İİAB tiroid nodülü olan ayaktan hastaların takibinde uygulanan basit ve düşük riskli bir tanı 

yöntemidir. 23 numara enjektörle tiroid şişliğine girilir ve birçok yönden şırıngaya doku çekilerek 

gerçekleştirilir. Hücreler önceden hazırlanmış kuru cam slaydlara konur ve bir kısmı %70’lik alkolle 

sabitlenirken, bir kısmı da hava ile kurutulur. Havada fiske edilen slaytlar May Glum Grünwald Giemsa 

ile alkol ile fiske edilenler ise Papanicolou boyanır. Tecrübeli bir patolog yüksek bir spesifite ile tiroide 

ait hastalıkların büyük çoğunluğuna tam doğru olarak tanı koyabilir.  

Tiroid Fonksiyon Testleri 

Ön hipofizden tirotropin salgılanması serum T3 ve T4  seviyeleri tarafından negatif feedback yolu ile 

kontrol edilir. T3 ve T4  seviyelerinin yüksek olduğu Graves hastalığı, toksik nodüler guatr gibi 

olgularda TSH seviyeleri düşecek ve belki de ölçülemez düzeylere inecektir. Primer tiroid hasarının 

geliştiği son evre Hashimoto tiroiditi gibi T4 seviyesinin azaldığı durumlarda TSH seviyeleri cevap 

olarak yükselecektir. Gerektiğinde serbest T3 ve T4 değerleri ölçülür.  

TİROİD SİNTİGRAFİSİ 

Tiroidin radyoaktif madde (I131, Tc99m) verilerek yapılan görüntülemesi ile tiroid dokusunun morfolojisi 

ve fonksiyonel durumu konusunda bilgi edinilir. Bu yöntemle nodül (soğuk-sıcak) varlığı ortaya konur. 

Özellikle soğuk nodüllerin saptanması malignite yönünden önemlidir.  
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TİROİD ULTRASONOGRAFİSİ 

Basit, ucuz, güvenli, hastaya ve tiroid dokusuna zararsız bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemle 

boyunda saptanan bir kitlenin tiroidle ilişkisi yanında solid veya kistik olduğu da belirlenir. Tiroid 

nodüllerinin tanısında ve izlenmesinde yarar sağlar.  

FITIK MUAYENESİ 

Fıtık karın duvarındaki zayıf bir noktadan karın içindeki organların peritonla birlikte dışarı çıkmasıdır. 

Hasta hem ayakta, hem de yatarken muayene edilmelidir. İnguinal kanalın dış ringi, skrotum derisi 

işaret parmağı üzerinden katlanıp içeri sürüklenerek tüberkülüm pubikumun dış yanında hissedilir. 

Ring çok dar değilse parmak ucu biraz kanala itilir ve hasta öksürtüldüğünde parmak ucuna çarpan 

kitle hissedilir. Skrotuma inen hernilerin içeriği hasta sırtüstü yatırıldıktan sonra yavaş yavaş içeri itilir 

ve ring hissedilir. Skrotuma inene herni her zaman indirekt inguinal hernidir. Direkt herni hasta 

ayakta iken fıtık dış ringin üst tarafında simetrik, yuvarlak bir şişlik olarak görülür ve hasta sırtüstü 

yattığında kaybolur.  

İnguinal hernilerde en sık rastlanılan komplikasyon strangülasyondur. İndirekt hernilerde daha sık 

görülür. Genellikle herni kesesi içine giren ve boğulan organlar ince barsaklar ve omentum olur. Herni 

kesesi gergin ve ağrılıdır ve içeriği batına itilemez. İntestinal obstrüksiyon bulguları gelişebilir. 

Hidrosel, lenfadenopati, varikosel ve apse ile karıştırılabilir.  

MEME MUAYENESİ 

Meme muayenesi yapılacak kadınlar dört gruba ayrılır: 

1. Memesinde bir hastalık bulunduğu ya da hastalık olduğunu sandığı için doktora başvuran 

hastaların muayenesi 

2. Doktora herhangi başka bir nedenle başvuran hastaların sistemik muayenesi sırasında 

memelerin muayenesi 

3. Mastektomi yapılmış olan hastaların ameliyat sonrası belirli aralıklarla muayenesi 

4. İnoperabl olduğu ya da herhangi başka bir nedenle mastektomi yapılmayıp yalnız radyoterapi 

yapılmış olan hastaların tedavi sonrası belirli aralıklarla muayeneleri 

Muayene odası iyice aydınlık olmalı, ayrıca bir lamba da bulunmalıdır. Fizik muayene sırasında 

hastanın soyunmaya başlamasından muayenenin bitip hastanın giyinmesine kadar yanında bir 

hemşirenin bulunması, muayene sırasında hastaya yardımcı olarak gereksiz zaman kaybını önlediği 

gibi, hastanın sıkılganlığının ortadan kalkmasına ve doktorun medikolegal sorunlarla 

karşılaşmamasına yardımcı olur.  

İNSPEKSİYON  

Meme muayenesi için hastanın belden yukarısının tümüyle soyulmuş olması gerekir. Önce memelerin 

genel durumu gözlenir. Burada memelerin simetrisine bakılır. Çoğu kadında normal durumda 

memelerden biri diğerine göre biraz daha büyükçedir. Memelerin genel durumundan sonra her iki 

memede areola ve meme başlarının görünüşüne bakılır. Meme başında çok küçük de olsa bir 
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erozyon, ülserasyon ya da çekinti olup olmadığı araştırılır. Bazı kadınlarda meme gelişiminin 

başlangıcından beri, bir meme başı ya da her ikisi de içeri çökük ve oblig bir çizgi biçiminde olabilir. 

Böyle görünümle karşılaşılırsa, bunun ne zamandan beri bu biçimde olduğu sorulur.  

Daha sonra meme derisinin inspeksiyonuna geçilir. Meme derisinde eritem, retraksiyon olup olmadığı 

araştırılır. Eğer varsa, eritem ve ödemin lokalizasyonu, santimetre olarak büyüklüğü ve meme 

derisinin kaçta kaçını kapladığı belirtilir. Bazen tümörün kendisi meme derisinde bir kabarıklık 

yaparak görülebilir. Bundan başka yine ilerlemiş meme kanserlerinde, satellit deri nodülleri denilen, 

deri üzerinde kırmızımtırak, sert nodüller görülür. Yine ilerlemiş bir meme kanseri belirtisi olarak 

ülserasyon dikkati çekebilir.  

İnspeksiyon meme retraksiyon testlerinin yapılması ile sonuçlanır. Bazı durumlarda meme derisindeki 

çekinti hasta otururken kendiliğinden görünürse de, hastanın kolları yukarı kaldırtıldığı ve kalçasına 

bastırıldığı zaman var olan deri çekintisi belirginleşebilir, görünmeyen bir çekinti de görünür duruma 

gelebilir. 

PALPASYON 

Palpasyonda, palpasyon yapan elin ikinci, üçüncü ve dördüncü parmaklarının distal falankslarının 

palmar yüzleri kullanılır ve fazla basınç yapmamaya çalışılır. Az basınç yapılması daha küçük 

belirtilerin anlaşılmasını sağlar.  

Meme muayenesi hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken yapılır ve memenin göğüs duvarına tam 

olarak oturması için o yan sırtı altına küçük bir yastık konur. Daha sonra hastanın aynı yandaki kolu, 

başının altına konur ve yüzü ters tarafa çevrilir. Memenin palpe edilmeyen hiçbir yerinin kalmaması 

için, meme bir saat kadranı gibi kabul edilir ve saat 1’den 12’ye kadar tüm radiyuslar izlenerek bütün 

meme kadranları muayene edildikten sonra, meme santral bölümü, yani areola ve çevresindeki 

bölüm muayene edilir. Palpasyonla elimize gelecek olan bulgular bir nodülarite veya kitledir. Bu 

durumda kitlenin büyüklüğü, kıvamı ve memedeki lokalizasyonu belirtilecektir. Memedeki 

lokalizasyon saat kadranları esas alınarak bildirilmelidir. Kitlenin büyüklüğünü belirtirken, her zaman 

metrik sistem, yani santimetre kullanılmalı, nohut kadar-bakla kadar gibi deyimler kullanılmamalıdır. 

Kitlenin bir özelliği de deriye, ya da derin dokulara yapışık olup olmadığıdır. Üzerindeki derinin 

oynatılması ile deriye yapışık olup olmadığı kolaylıkla bulunabilir. Hasta sırt üstü muayene 

pozisyonunda yatarken, muayene edilen yanın elini, kalçası üzerine koyar ve bastırırsa pektoralis 

majör kası kasılacaktır. Bu durumda eğer tümör arkaya, pektoralis majöra doğru infiltrasyon 

gösteriyorsa, kas kasıldığı zaman bu infiltrasyonla oranlı olarak tümörün hareket olanağı azalacaktır.  
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Aksilla palpasyonu hasta oturur pozisyondayken yapılır. Hastanın hangi 

aksillası muayene edilecekse, hekim o yandaki elini avuç içi yukarı 

gelecek şekilde ileriye uzatır. Örneğin hastanın sağ aksillası muayene 

edilecekse hekim sağ elini kullanır ve hastanın dirseğinden tutarak veya 

hasta kolunu hekimin kolu üzerine koyarak aksillanın gevşemesini 

sağlar.   

Diğer yardımcı muayeneler arasında; ultrasonografi, mamografi, 

lenfografi, tüm vücut kemik sintigrafisi, sitolojik inceleme, İİAB, 

insizyonel veya eksizyonel biyopsi ve diğer laboratuvar araştırmalar da 

vardır. 
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daha iyi kararlar verebilmeleri 
için ihtiyaçları olan bilgileri 
vererek, 21. yüzyıl tıp 
çalışmalarına çok etkileyici yeni 
bir görüş getirmektedir. 
Groopman, zengin bir araştırma 
yapabilmek için ülkenin en iyi 
doktorları ile görüşmeler 
yapmış ve hem doktor hem de 
hasta olarak kendi 
deneyimlerinin sonucunda bir 
resim oluşturmuştur. Bu 
kitaptaki derslerin çoğunu hem 
kendi hatalarından, hem de 
diğer doktorların yorucu ve 
bunaltıcı tıbbi durumlarda 
yaptıkları hatalardan 
çıkartmıştır.  

 


