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Hemoroid veya basur (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html), 50 yaş
civarındaki her iki kişiden birinde belirlenir. 50 yaş altındaki kişilerde en sık makattan kanama nedeni
basur veya hemoroidlerdir (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html).
Hamilelik, sürekli kabızlık ve yanlış tuvalet alışkanlıkları nedeniyle 50 yaş civarındaki her iki kişiden
birinde görülen basur veya hemoroid
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html), makat bölgesindeki bağ
dokusu ve damarların sarkması olarak tanımlanır. Ancak, makattan kanama sadece hemoroid veya
basur (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html) nedeni olmaz, ayrıca;
makat çatlağı (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-catlak-anal-fissur.html),
makat fistülü (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-fistul-ve-makat-apsesi.html),
bağırsak polipleri (http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kalin-bagirsak-polipleri.html), proktit
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/proktit.html), soliter rektal ülser sendromu
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/soliter-rektal-ulser-sendromu-2.html), bağırsağın
divertiküler hastalığı (http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsagin-divertikuler-hastaligi.html),
bağırsak kanseri (http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html), rektum kanseri
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/rektum-kanseri.html), makat kanseri
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makat-kanseri.html), anjiodisplazi
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsakta-anjiodisplazi.html), enfeksiyonlu kolit, iltihabi
bağırsak hastalığı
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/inflamatuar-bagirsak-hastaligi-crohn-ulseratif-kolit-vb.html)
, iskemik kolit, radyasyon koliti, vb. nedenlerle olabilir. Bu tür bir durumda, öncelikle detaylı bir makat
muayenesini (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makat-muayenesi.html) takiben,
anoskopi (http://www.taviloglu.com/endoskopi/anoskopi.html), rektoskopi
(http://www.taviloglu.com/endoskopi/rektoskopi.html), sigmoidoskopi
(http://www.taviloglu.com/endoskopi/sigmoidoskopi.html) ve kolonoskopi
(http://www.taviloglu.com/endoskopi/kolonoskopi.html) gibi tetkikler yapmak gerekebilir. Makattan
kanama durumunda, hastalarımızın büyük bir çoğunluğu başlıca utanma duygusu nedeniyle, ya bir
yakınından bilgi almakta, ya da bir eczaneye başvurarak gelişigüzel ilaç almayı tercih etmektedirler. Bu
durum, tanıda gecikmeye sebep olmakta ve altta yatan hastalığın çoğu zaman ilerlemesine neden
olmaktadır. Sizin bir Genel Cerrahi Uzmanı’na
(http://www.taviloglu.com/genel-cerrahi/genel-cerrahi-tanitimi-ve-muayenede-dikkat-edilecek-noktalar.ht
ml) muayene olmanız yarar sağlar. Yalnız kolorektal cerrahi ve proktoloji veya bağırsak ve makat
hastalıkları tedavisi (http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kolorektal-cerrahi-ve-proktoloji.html)
konusunda hizmet veren ve bu alandaki tüm ameliyatsız tedaviler ile ameliyatları gerçekleştiren
ekibimizden yardım almak istemeniz durumunda randevu hattımızı
(http://www.taviloglu.com/iletisim.html) arayabilirsiniz.
Saygılar,
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