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makat yakınında sislik

Gönderen : irepus - 21/09/2010 01:52
_____________________________________

merhabalar sayın hocam.bundan 1-2 gün önce makatın 1 santım üstünde hafif acı hissetim.hafif sivilce
olumusta acıyor gibiydı.o günun aksamı orası sisti.catalım altıda delige cok yakın.aradan 2 -3 gün gecti
sislik arttı feci acı veriyor.herhangi bir akıntı felan yok ama cok acıyor.agrı gibi sanki ici iltaap doluda
ondan acıyor gibi.herhangi bi,r yarada yok olay derinin altında.fındık büyüklügünde felan oldu herhalde
.agrı icin arveles kullanıyorun iltaap icinde cipro 500.para yok doktora gitmeye.:)olunca gidecem.sizden
bilgi alabilirmiyım nedir bu basıma gelen devamlı bir acı var.belki fındıktan bile büyüktür :(
yardımlarınız icin simdiden tesekkürler.
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Size geçmiş olsun, makatta sivilce ve şişlik yakınmalarınız var ve bu nedenle kendiliğinizden Arveles ve
Cipro 500 mg tabl. kullanmaya başladığınızı ifade ediyorsunuz. Öncelikle, yurt çapında konu ile tüm
Devlet Hastaneleri'nin Genel Cerrahi polikliniklerinde muayene olabileceğinizi hatırlatmak isterim.
Makatta şişlik, morluk veya meme ele gelmesi birçok hastalıkta görülebilir. 1. Hemoroid veya basur
hastalığında makat içinde veya dışında, yada hem makatın içi ve hemde dışında memeler olabilir. 2.
Makatta çatlak durumunda nöbetçi meme adını verdiğimiz, hemoroid veya basur memelerinde olduğu
gibi memeler olabilir. 3. Rektal polip adı verilen bağırsağın iyi huylu tümörlerinde de makatta şişlik ele
gelebilir. 4. Makat sarkması (rektal prolapsus) makatın aşağıya doğru sarktığı durumlarda olabilir, kimi
zaman hemoroid ile birlikte olabilir. 5. Makat fistülü ve apseleri 6. Tümörler: makat bölgesini habis
tümörlerinde de şişlikler ele gelir. Bu nedenle makatta ele gelen meme veya şişlik durumunda doğru
tavır, umursamaz davranmayıp mutlak konunun uzmanı olan bir Genel Cerraha başvurmak olmalıdır.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Uzmanı
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hocam cevabınız icin tesekkür ederim.yanlız bu islik makat yakınıda makatta degil .makatın biraz
yukarısında catala dogru hafif solda :) bilmem tarif edebildimmi.zaten hemoraitim var bazen kanama
felan oluyor.buı kanamalar yüzünden 2 kere kasımpasa asker has. kolonoskopi yapıldı hemde
herhangibir uyusturma yapılmadan.askerdim ozaman askerde olunca acı olmaz heralde diye düsünülüp
canlı canlı hic uyusturulmadan koonoskopiye girmistim.o yuzden birazda korkuyorum
doktorlardan.kolonoskopi sonucunda minimal kolitler ve hemoroitler cıkmıstı.ama bu durumun hemoroitle
olakası yok.makatta meme yada kanama yada tuvaletti yaparekn acı felan yok makatın hemen 1 cm üst
tarafında deri altınya yag bezesi gibi fakat cok acıyon.acıması icin temasa felan gerek yok devamlı
acıyan bir sislik var.akıntı felanda yok.sislik ve acı. ben kıl dönmesinden süpelenmistim.yada
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iltahaplanmadan felan o yüzden antibiyotiklkle indireyim demistim.am antibiyotik pek ise yaramadı
sanırım.her halde korksakta yine gidecez isin uzmanına .tekrar tesekkürler..off cok acıyor :(
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