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Karaci¤er Hastal›klar›nda Öykü ve Fizik Muayene
Prof. Dr. Perihan Ak›n, Dr. Bircan Erden

G‹R‹ﬁ
Karaci¤er hastal›klar›n›n tan›s›nda laboratuar ve görüntüleme teknikleri
önemli yer tutmakla birlikte anamnez ve fizik muayene tüm t›p branﬂlar›nda
oldu¤u gibi temel yerini korumaktad›r. ‹leri tetkikler anamnez ve fizik muayeneye dayand›r›ld›¤›ndan bu iki basamaktaki yetersizlikler tan›y› do¤rudan etkilemektedir. Ayr›ca ve yetersiz anamnez ve fizik muayene nedeniyle istenen
ço¤u pahal› ve bir k›sm› da invazif olan tetkikler hastan›n maddi ve bedensel
zarar görmesine neden olmaktad›rlar. Oysa örne¤in sar›l›kl› bir hastada iyi
anamnez, fizik muayene ve standart laboratuar tetkikleri ile %85 olguda tan›
konabilmektedir. Yurdumuzda pek çok sa¤l›k kuruluﬂunun ileri tetkik imkânlar› da s›n›rl›d›r ve anamnez ve fizik muayene böyle durumlarda daha büyük
önem kazanmaktad›r.
Denebilir ki anamnez ve fizik muayeneye önem vermeyen hekim sadece
say›larla iﬂ yapan bilinçsiz bir laboratuar aleti, bu ﬂekilde de¤erlendirilen hasta ise idrar ve kan gibi bir laboratuar örne¤i düzeyine indirgenmiﬂtir.
ANAMNEZ
T›p gelene¤inde anamnez hastan›n ve hastal›¤›n›n sorgulanmas›ndaki hatalar› ve unutkanl›ktan kaynaklanan eksiklikleri minimuma indirmek için belli baﬂl›klarla düzenlenmiﬂtir:
• ﬁikayet
• Hikâye
• Özgeçmiﬂ
• Soygeçmiﬂ
• Medeni hal ve sosyal durum
• Al›ﬂkanl›klar, kulland›¤› ilaçlar
• Risk faktörleri (meslek, yolculuk)
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H‹KÂYE
Hastan›n kendisini tamamen iyi hissetti¤i zamandan baﬂlanarak al›nmal›d›r. Hastan›n baﬂvuru an›ndaki ﬂikayetleri mevcut hastal›kla iliﬂkili pek çok
faktörün etkileﬂiminin bir sonucu olarak beklenenlerden farkl› olabilir. Özellikle hepatolojide mevcut semptomatoloji ay›r›c› tan›da genellikle yard›mc›
de¤ildir; hastalar ço¤unlukla sebepten ba¤›ms›z olarak benzer baﬂvuru semptomlar›na sahiptirler.
Karaci¤er hastal›kl› kiﬂilere yaﬂam tarzlar›, kulland›klar› ilaçlar, meslekleri, seyahat ettikleri bölgeler gibi pek çok konuda hepatolojiye özel sorular sorulabilirse de bu sorular anamnez baﬂl›klar› içinde cevap bulmaktad›rlar.
KARAC‹⁄ER HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN BAﬁLICA BEL‹RT‹LER
Karaci¤er hastal›¤› olan kiﬂilerde güçsüzlük, yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Fazla tan›sal önemleri yoktur, ama s›k rastlan›lan belirtilerdir. Hastan›n bedensel zay›fl›¤›n›n önüne geçen yak›nmalar› vard›r. ﬁikayetler
sabah belirgin olup gün içinde iyileﬂme tarifleniyorsa akla depresyona ba¤l›
yorgunluk gelmelidir. ‹ﬂtahs›zl›k s›k görülen bir di¤er semptomdur. Sar›l›kla
birlikte daha s›kt›r. Özellikle akut viral hepatitli hastalarda ve alkolik hepatitte görülür. S›kl›¤› hastal›¤›n ﬂiddetiyle artar. Tat ve koku duyusu bozukluklar› da karaci¤er hastal›kl› kiﬂide iﬂtahs›zl›¤a katk›da bulunabilir. Bulant› ve kusma yukar›daki belirtilere eﬂlik edebilir. S›kl›kla kusma olmaks›z›n bulant› görülür. Bulant› olmaks›z›n projektil kusma akla K‹BAS’› (kafa içi bas›nç art›ﬂ›
sendromu) getirir ve karaci¤er hastal›klar›nda mesela fulminan hepatitlerde
de K‹BAS görülebilece¤i unutulmamal›d›r.
Bulant› parenkimal karaci¤er hastal›kl› ya da safra yollar› t›kan›kl›¤› olan
sar›l›kl› hastalar›n pek ço¤unda görülür ve akut hepatitte bir baﬂlang›ç belirtisizdir.
Kusma özellikle bir üst gastnointestinal sistem (G‹S) kanamas›na iﬂaret
eder tarzda k›rm›z› ya da kahve telvesi ﬂeklinde kan içeriyorsa önemli bir belirtidir.
‹ﬂtahs›zl›k, tat ve koku duyusu de¤iﬂiklikleri, kusmalar, beslenme ve metabolizmadaki de¤iﬂiklikler sebebiyle karaci¤er hastalar›nda kilo kayb› s›kt›r.
Tersine hastalarda vücutta s›v› birikimine ba¤l› olarak kilo art›ﬂ› da görülebilir. Ancak hastalar genellikle kilo art›ﬂ›ndan de¤il, kar›n ve bacaklarda görünüﬂlerini bozan ve hareketlerini k›s›tlayan ﬂiﬂliklerden yak›n›rlar.
Genç bir hasta h›zla geliﬂen ascites ile gelirse akla Budd-Chiari, yine genç
bir hasta ilk geliﬂen belirti olarak ascites ile gelirse akla Budd-Chiari ya da Wilson hastal›klar› gelmelidir.
Karaci¤er hastal›¤› olan hastalar de¤iﬂik ﬂekillerde a¤r›dan ﬂikayet edebilirler. Hepatomegaliye yol açan hastal›klarda, hepatobilier hastal›klarda, bili-
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er kolikte epigastrium ve sa¤ hipokondrium a¤r›lar› ortaya ç›kmaktad›r. Dala¤a ait a¤r›lar sol hipokondriumda hissedilirler. Her iki organla iliﬂkili, diafram
yüzeyini de etkileyen patolojiler omuza yans›yan a¤r› yaparlar.
Safra yolu patolojilerindeki a¤r›lar lümen içi bas›nc› ile do¤rudan iliﬂkilidirler. Hasta önce orta ve üst kar›na lokalize dolgunluk hissi ve bulant›dan yak›n›r. Bas›nç art›nca a¤r› safra koli¤i halini al›r. Safra koli¤i dedi¤imiz a¤r› genellikle tipik bir kolik a¤r›s› gibi ortaya ç›kmaz; lümen içi bas›nç düﬂmedikçe
a¤r› ﬂiddetinde belirgin azalmalar gözlenmez. Kolanjit safra yollar›n›n a¤r›
eﬂi¤ini düﬂürür.
Hastalarda kar›nda ascites birikmesi sonucunda intraabdominal volümün
art›ﬂ› nedeniyle gerilmeye ba¤l› yayg›n kar›n a¤r›s› görülebilir. Bunun yan›nda ascites s›v›s›n›n spontan bakteriyel peritonitte oldu¤u gibi infekte olmas›
durumunda da a¤r› geliﬂebilir.
Karaci¤er hastalar›ndaki bir di¤er a¤r›l› durum kas kramplar›d›r. Kas
kramplar›ndan ﬂikayet eden hastalarda yine kramplara sebep olan diabetes
mellitus ve bacak venlerindeki varisler de araﬂt›r›lmal›d›r.
Sar›l›k, karaci¤er hastal›klar›nda hem belirti, hem de bulgu olarak karﬂ›m›za ç›kar. Sar›l›¤›n karaci¤er hastal›klar› d›ﬂ›nda da pek çok nedeni vard›r. Ancak sar›l›k ile beraber idrar renginde koyulaﬂma da varsa bu sefer sebep büyük ihtimalle karaci¤er hastal›¤›d›r.
Sar›l›kl› hastalarda s›k görülen bir belirti kaﬂ›nt›d›r, ama kaﬂ›nt› geliﬂiminde as›l mekanizma kolestaza ba¤l› safra tuzu birikimi oldu¤undan ve sar›l›k
ya da safra yolu t›kan›kl›¤› olmadan kolestaz var olabilece¤inden ay›r›m iyi
yap›lmal›d›r. ‹ntrahepatik kolestaz yapan sebepleri ve bunlar›n muhtemel yerlerini aﬂa¤›daki gibi s›n›fland›rabiliriz:
• Karaci¤er hücresi (hepatosellüler)
- Viral hepatit
- Alkolik karaci¤er hastal›¤›
- Kronik aktif karaci¤er hastal›¤›
- Alfa-1-antitripsin eksikli¤i
• Hepatokanaliküler
- ‹laçlar (androjenler, fenotiazinler)
- Sepsis
- Postoperatif
- Total parenteral nütrisyon
- Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma
- Amiloidoz
- Orak hücreli anemi
- Toksik ﬂok sendromu
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•

Duktüler
- Sarkoidoz
- Primer bilier siroz

• Safra kanallar›
- ‹ntrahepatik bilier atrezi
- Caroli Hastal›¤›
- Kolanjiokarsinom
- Primer sklerozan kolanjit
• Rekürren kolestaz
- Selim rekürren intrahepatik kolestaz
- Gebeli¤in tekrarlayan sar›l›¤›
- Dubin-Johnson sendromu.
Sar›l›k safra yollar› obstrüksiyonu ile birlikte ise idrar renginde koyulaﬂma
ile birlikte gayta renginde aç›lma da gözlenebilmektedir.
Karaci¤er hastas›nda safra salg›s›ndaki de¤iﬂiklikler nedeniyle gaytada
renk de¤iﬂikli¤inin yan› s›ra ishal de görülebilir. Kab›zl›k karaci¤er hastal›kl›
kiﬂilerde beklenen bir bulgu de¤ildir. Parlak siyah, yap›ﬂkan, kötü kokulu d›ﬂk› G‹S kanamas›n› düﬂündürmelidir.
Mental fonksiyonlar da karaci¤er hastalar›nda çoklukla etkilenmiﬂtir. Uyku-uyan›kl›k düzenindeki bozukluklardan komaya kadar uzanan geniﬂ bir
aral›k içinde pek çok nöropsikiatrik bozukluk gözlenebilir. Bunlar hepatik ensefalopati baﬂl›¤› alt›nda incelenmektedirler.
Karaci¤er sirozlu kad›nlarda amenore, özellikle alkolik karaci¤er sirozlu
erkeklerde impotans s›kt›r.
ÖZGEÇM‹ﬁ
Kan transfüzyonlar› (viral hepatit), cerrahi (halotan hepatiti, safra yollar›nda postop striktür), geçirilmiﬂ sar›l›k, pankreatit (safra taﬂ›) gibi karaci¤er hastal›klar›na iﬂaret ediyor olabilecek t›bbi geçmiﬂ sorgulan›r.
SOYGEÇM‹ﬁ
Ailede hepatit virüsü taﬂ›y›c›s› varl›¤›, kongenital karaci¤er-safra yollar›
hastal›¤› varl›¤› sorgulan›r.
MEDEN‹ HAL - SOSYAL DURUM
Hastaya yak›n kiﬂilerin korunmalar› için evli olup olmad›¤›, yak›n temasta bulundu¤u kiﬂiler ö¤renilir. Sosyal durum belli hastal›klara e¤ilimi yans›tabilece¤i gibi tedavi seçeneklerini de etkiler.
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ALIﬁKANLIKLAR - KULLANDI⁄I ‹LAÇLAR
Alkol al›ﬂkanl›¤›, intravenöz madde ba¤›ml›l›¤› ve hastan›n kulland›¤› tüm
ilaçlar sorgulan›r. Halk aras›nda tehlikeleri bilinmemekle birlikte pek çok bitkisel ilaç hepatotoksiktir. Vitamin A kullan›m› da sorgulanmal›d›r.
MESLEK VE R‹SK FAKTÖRLER‹
Hepatotoksik maddelere maruziyet, viral hepatitler için yüksek riskli meslek gruplar›nda olma, viral hepatitin endemik oldu¤u bölgelere seyahat, cinsel temasla baﬂlayan hastal›klar için riski artt›ran seksüel al›ﬂkanl›klar, dövme,
"body piercing" yapt›rma sorgulanmal›d›r.
F‹Z‹K MUAYENE
Ödem
Karaci¤er hastal›klar›nda hipoalbüminemi, anemi, artm›ﬂ damar duvar›
geçirgenli¤i, bozulmuﬂ s›v› da¤›l›m› gibi nedenlerle ödem s›k görülür. Dörtlü
bir derecelendirmesi vard›r; godenin derinli¤ine 2, 4, 6, 8 mm ve kaybolma süresine göre 15, 30, 45, 60 sn; 1, 2, 3 ve 4 (+)’e karﬂ›l›k gelir.
Sar›l›k
Deri ve mukozalarda bilirubine ba¤l› olarak renk de¤iﬂikli¤i gözlenmesidir. ‹kter olsun olmas›n skleralarda renk de¤iﬂikli¤i görülürse buna subikter
denir. ‹kter geliﬂebilmesi için bilirubin düzeyi 2-2.5 mg/dl’nin üzerinde olmal›d›r.
Bir hasta yeni baﬂlam›ﬂ sar›l›kla geldi¤inde tan› %98 ihtimalle aﬂa¤›daki
hastal›klardan birisidir:
• Viral hepatit
• Alkolik karaci¤er hastal›¤›
• Kronik aktif karaci¤er hastal›¤›
• Koledokolitiasis, kolesistit
• Pankreas karsinomu
• Metastatik karaci¤er hastal›¤›
Sar›l›¤›n daha nadir sebepleri de vard›r:
• Primer bilier siroz
• Primer sklerozan kolanjit
• Gilbert sendromu
• Orak hücreli anemi
• Hodgkin hastal›¤› ve Non-Hodgkin lenfoma gibi.
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Karaci¤er hastal›¤›nda pigmentasyon bozukluklar› de görülebilmektedir
ve sar›l›k ile kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. Primer bilier sirozda, hemokromatozda görülebilir. Vitiligo melanosit harabiyetinden kaynaklanan, pigmentasyon bozuklu¤u gözlenen bir cilt hastal›¤›d›r. Otoimmun hepatit ve primer bilier sirozda
görülür. Siyanoz da karaci¤er hastal›klar›nda s›kt›r.
Dehidratasyon, Turgorda Azalma
Karaci¤er hastal›klar›nda kusma, ishal, diüretik kullan›m› gibi nedenlerle
dehidratasyon s›kt›r. Sternum üst k›sm›ndaki deriden de¤erlendirilir.
Ateﬂ
Bizzat karaci¤eri tutan hastal›¤a ba¤l› olarak görülebilece¤i gibi karaci¤er
hastal›¤› zemininde geliﬂmiﬂ infeksiyöz komplikasyonlara ba¤l› olarak da görülebilir.
Bunlardan ayr› olarak hepatolojide ateﬂle ilgili iki antite daha vard›r:
1. Kan›tlanm›ﬂ karaci¤er hastal›¤›nda aç›klanamayan ateﬂ
Özellikle alkolik hepatitli 50 yaﬂ›n alt›ndaki kad›n hastalarda görülür.
2/3’ünde lökosit mm3’te 10000’in, 1/3’ünde 15000’in üstündedir. %50 hastada
KC parankiminde nötrofil infiltrasyonu görülür.
2. Sebebi bilinmeyen ateﬂ ve karaci¤er hastal›¤›
Genellikle infeksiyon, malignite ya da ba¤ dokusu hastal›¤›na ba¤l›d›r ve
belirgin bir sebep olmaks›z›n hepatomegali, anormal karaci¤er fonksiyon testleri duruma eﬂlik eder.
Bazen kronik granulomatöz hepatit, safra kesesi ve karaci¤er karsinomu,
karaci¤er absesinde oldu¤u gibi karaci¤er ve safra yollar› problemin as›l kayna¤› olabilir.
Cilt Lezyonlar›
Ksantomlar ve ksantalesma: Karaci¤er hastal›¤›n›n periferik bulgular›ndand›r. Lipid metabolizmas›ndaki bozukluklarla ilgilidirler.
Spider angioma: Kronik karaci¤er hastal›klar›nda asl›nda tüm vücutta bulunan damarsal de¤iﬂikliklerin ciltte gözlenen bir formudur. Ortalama bas›ld›¤›nda solan radyal uzan›ml› damar geniﬂlemeleridir. Karaci¤er hastalar›nda
s›k görülen k›rm›z› nevüslerle kar›ﬂt›r›lmamal›d›r.
Viral hepatitlerle beraber eritem ve ürtiker tarz›nda cilt lezyonlar› görülebilir. Gionnatti Crosti sendromu hepatit B virüsü ile iliﬂkili bir papüler akrodermatittir. Primer bilier sirozda liken planus s›kt›r.
Jinekomasti
Areolan›n alt›nda büyümüﬂ meme bezi dokusunun palpe edilmesidir.
Kronik karaci¤er hastal›klar›nda s›kt›r. Spironolakton kullan›m›na ba¤l› olarak da geliﬂebilir.
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Eller ve T›rnaklar
"Sindirim sistemi muayenesi a¤›zdan, kar›n muayenesi ellerden baﬂlar" denir. Eller karaci¤er hastal›klar›nda görülebilen pek çok bulguyu yans›t›rlar.
Palmar eritem: Özellikle sirozlu hastalarda görülen, elin tenar ve hipotenar bölgelerinde artm›ﬂ k›zar›kl›kt›r.
Dupuytren kontraktürü: Palmar fasyan›n kal›nlaﬂmas› nedeniyle parmaklar›n tam olarak aç›lamamas›d›r.
Lunula kayb›: Karaci¤er sirozunda, yan› s›ra birçok sistem hastal›¤›nda
görülür. T›rnak yata¤›ndaki lunula adl› soluklu¤un tüm t›rnaklarda kaybolmuﬂ olmas› durumudur.
Muehrke çizgileri: Karaci¤er sirozu ve nefrotik sendrom gibi hastal›klarda
uzun süreli hipoalbuminemiye ba¤l› olarak t›rnak yata¤›nda görülen çizgilenmelerdir.
Çomaklaﬂma: T›rnak ile t›rnak yata¤› aras›ndaki aç› 180 dereceden büyüktür ve t›rnak konveksitesi artm›ﬂt›r. Sirozda çomaklaﬂma görülebilir. Primer
bilier sirozda daha belirgindir. Kronik süpüratif ve interstisyel akci¤er hastal›klar›, mezotelyoma, siyanotik kalp hastal›klar›, infektif endokardit, malabsorbsiyon ve belirli kronik gastrointestinal sistem hastal›klar›nda da çomaklaﬂma görülür.
Kar›n Muayenesi
‹nspeksiyon
Kar›n inspeksiyonu ile vücudun baﬂka yerlerinde de görülebilecek cilt lezyonlar›n›n yan› s›ra geçirilmiﬂ operasyonlara ait nedbeler, kar›n cildinde h›zl›
geniﬂlemeye iﬂaret eden strialar gibi bulgular da saptanabilir.
Massif asit varl›¤›nda kar›n distandüdür, göbek platosu düzleﬂmiﬂtir.
Organomegali durumlar›nda kar›nda asimetri görülebilir.
Kar›n inspeksiyonundaki önemli bulgulardan birisi kar›n venlerinin görülebilir hale gelmesidir. Portal hipertansiyon durumunda kan kaval sisteme
umbilikal venler arac›l›¤›yla drene olur. Kar›n ön duvar›nda göbekten perifere giden kollateraller görülür. ‹nferior vena kava obstruksiyonunda da kolateraller görülür ama bunlar daha çok karn›n alt taraf›ndan ve bacaklardan ç›karlar ve karn›n yan taraflar›nda daha fazlad›rlar. Ayr›ca portal hipertansiyona
ba¤l› kollaterallerde ak›m yönü umblikustan perifere do¤ruyken di¤erinde
aﬂa¤›dan yukar›ya do¤rudur (vendeki kan ak›m›n›n yönü, ven üzerine iki iﬂaret parma¤›yla bast›r›l›p d›ﬂar› do¤ru s›vazlanarak ven boﬂalt›ld›ktan sonra bir
taraftaki parmak kald›r›l›p her iki taraftaki venöz doluﬂ süreleri karﬂ›laﬂt›r›larak saptanabilir).
Kar›n içi bas›nc›n›n artt›¤› durumlarda kar›n duvar›nda herniler görülebilir.
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Oskültasyon
Di¤er sistem muayenelerindekinden farkl› olarak kar›n muayenesinde oskültasyon perküsyon ve palpasyondan önce yap›l›r. Çünkü barsak sesleri kar›n duvar›na temas ile aktiflenebilir. Kar›nda hepatoloji ile ilgili olarak arteryel
ve venöz üfürümler, frotman duyulabilir.
Arteryel üfürümler kesikli seslerdir ve radyal nab›z ile uyumludurlar. Pek
çok damarsal patolojide, yan›s›ra karaci¤erin hepatosellüler karsinom gibi
vasküler tümörlerinde ya da geçici olarak karaci¤er biyopsisinden sonra duyulabilirler.
Venöz üfürümler sürekli seslerdir ve venöz kollateraller üzerinde duyulabilirler.
Karaci¤er absesi, karaci¤er tümörü gibi hastal›klarda visseral periton tutulmuﬂsa nefesin tutulmas›yla kaybolan frotman sesi duyulur. Yine karaci¤er
biyopsisi sonras› geçici olarak frotman duyulabilir.
Palpasyon
Palpasyon için hekim hastan›n sa¤ taraf›nda durur. Hasta yatar pozisyonda, elleri gö¤sünde ya da yanlarda olmal›, hastan›n baﬂ› sol tarafa çevrilip dizleri bükülmelidir. Önce yüzeyel, sonra derin palpasyon yap›l›r.
Yüzeyel palpasyonla kas tonusu, belirgin kar›n içi kitleler, hassasiyet bulunup bulunmad›¤› kontrol edilir. Hassasiyet derin ya da yüzeyel olabilir. Hassasiyetin bulundu¤u bölgeye el ile bast›r›l›rken hasta oturtulursa derin hassasiyet musküler tonusa ba¤l› olarak azal›rken yüzeyel hassasiyet azalmaz. Hassasiyet hiperesteziden ayr›lmal›d›r; derin inflamatuar olaylarda ilgili bölge cildine dokunuldu¤unda duyarl›l›kla beraber hissedilen nahoﬂ duygu hiperestezi olarak tan›mlan›r. Yine derin inflamatuar olaylarda lokal rijidite bulunur; ilgili kar›n bölgesi istem d›ﬂ› kas tonusu nedeniyle sertleﬂmiﬂtir.
Derin palpasyonda ço¤unlukla istemli defans ile karﬂ›laﬂ›l›r. Bunu ortadan
kald›rmak için hastan›n dikkati baﬂka yöne yönlendirilebilir, hastaya nefes
al›p vermesi söylenebilir. Palpasyonu yapan elin bask›s› yavaﬂ yavaﬂ artt›r›lmal›d›r.
‹ç organlar›n palpasyonu derin palpasyonla yap›l›r.
Karaci¤er palpasyonu
Karaci¤er ligamentlerle diafragmaya as›l›d›r. Lokalizasyonu kar›n içi pozitif bas›nc› ve gö¤üs içi negatif bas›nc› taraf›ndan belirlenir. Karaci¤er alt kenar› normalde ele gelmiyorken iki kompartman aras›ndaki denge bozuldu¤unda aﬂa¤› inen karaci¤er palpabl hale gelir. Bu yüzden karaci¤er palpe edildi¤inde perküsyon ile üst s›n›r› belirlenmelidir. Karaci¤erin büyüklü¤ü midklavikuler çizgi üzerinden de¤erlendirilir. Derin inspiryumda kaburga kenar›n›
kaç santimetre geçti¤i söylenir. Karaci¤er tüm alt kenar› boyunca palpe edil-
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melidir. Özellikle sirozlu hastalarda midklavikuler hatta ele bir ﬂey gelmiyorken sternum alt›nda karaci¤er sol lobu palpe edilebilir. Baz› normal kiﬂilerde
karaci¤er sa¤ lobu aﬂa¤› uzan›r ve palpe edilir. Bu varyasyona Riedel lobu ad›
verilir.
Karaci¤er palpasyonunda birkaç yöntem vard›r:
1. Hekimin sa¤ eli rektus abdominis kas›n›n sa¤ taraf›nda, orta parma¤›
midklavikuler çizgi hizas›nda ve parmak uçlar› hastan›n baﬂ›na ya da sol omuzuna bakacak ﬂekilde konumlanm›ﬂt›r. ‹nspiryumda karaci¤erin ele çarpmas›
beklenir.
2. Hekimin sa¤ eli kosta kavsine paraleldir. Sol el ise lomber bölgeden karaci¤eri yukar› iter.
3. Hekim hastan›n baﬂ› taraf›nda durur, ellerini kosta kavsi alt›ndan kanca gibi k›v›rarak kosta kavsinin kenar›na yerleﬂtirir, inspiryumda büyümüﬂ
karaci¤er ele gelir. Özellikle ﬂiﬂman kiﬂilerde faydal› bir yöntemdir.
Palpasyon s›ras›nda karaci¤erin büyüklü¤ünün yan›s›ra k›vam› ve yüzeyi
de de¤erlendirilir. Kanserde, sirozda ve infiltratif hastal›klarda karaci¤erin
sertli¤i artar. Sirozda yüzeyi küçük nodüllerle kapl›d›r, ama bunlar›n palpe
edilmesi beklenmez. Metastatik veya primer kanserlerde yüzeyde irili ufakl›
nodüller saptanabilir. Sa¤ kalp yetersizli¤i, konstriktif perikardit gibi kan›n
karaci¤ere göllendi¤i durumlarda karaci¤er düzgün yüzeyli, künt kenarl› ve
hassas olarak palpe edilir. Staz›n devam› durumunda hassasiyet kaybolur, karaci¤erin sertli¤i artar. Triküspid yetersizli¤inde pulsatil karaci¤er palpe edilebilir.
Safra kesesi palpasyonu
Normalde safra kesesi nonpalpabld›r. Palpabl oldu¤unda göbekten sa¤
omuza çekilen çizginin kot kavsini kesti¤i noktada ele gelir. Bu noktaya
Murphy noktas› da denir. Hekim eliyle Murphy noktas›na bast›r›rken hastan›n inspiryumu a¤r› nedeniyle yar›m kal›yorsa bu duruma da Murphy belirtisi denir. Akut ve subakut kolesistitte, perikolesistitte Murphy belirtisi pozitif
olabilir. Sol el avuç içi parmaklar aç›k olacak ﬂekilde kosta kavsi alt- iç taraf›na konup sa¤ el yumruk yap›l›p sol ele vurularak da safra kesesi hassasiyeti
araﬂt›r›labilir.
Sistik kanal taﬂla t›kanm›ﬂsa safra kesesi ﬂiﬂer ve safra kesesi hidropsu olur.
Safra kesesi a¤r›s›z olarak palpe edilir. Sar›l›k yoktur. Koledok kanal› taﬂla t›kanm›ﬂ ise bu sefer sar›l›k vard›r ama kesenin palpe edilmesi beklenmez. Koledok kanal›n›n son k›sm›n› tutan pankreas kanserlerinde sar›l›kla beraber palpabl safra kesesi saptanmas› Courvoisier-Terrier belirtisi olarak adland›r›l›r.
Dalak palpasyonu
Her splenomegali palpasyonla saptanamaz. Palpe edilebilmesi için 2-3 kat
büyümüﬂ olmas› beklenir. Hekim yine hastan›n sa¤›nda durur ve sol fossa ili-
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akadan yukar› ç›karak palpasyon yapar. Hasta sa¤ taraf›na yat›r›larak da dalak palpasyonu yap›labilir. Dalak genellikle palpasyonda a¤r›s›zd›r. Dala¤›n
h›zla büyüdü¤ü durumlarda kapsül gerilimine ba¤l› a¤r› görülebilir. Perisplenitte ve dalak infarktüsünde palpasyon a¤r›l›d›r.
Perküsyon
Elle vurarak yap›lan muayenedir. Direkt ve indirekt olmak üzere iki perküsyon türü vard›r.
Direkt perküsyon pek kullan›lmaz. Kar›n muayenesinde direkt perküsyon
ile hassasiyet de¤erlendirilebilir.
Kar›n indirekt perküsyon için uygun bir bölgedir. Organlar›n s›n›rlar›, s›v›
birikimleri ve kar›n içi kitleler perküsyonda timpan sesin kaybolmas› ﬂeklinde
bulgu verirler.
Karaci¤erin palpabl oldu¤u durumlarda üst s›n›r› da perküsyon ile de¤erlendirilerek gerçek bir hepatomegali bulunup bulunmad›¤› anlaﬂ›lmal›d›r.
Normalde midklavikuler hatta 3-4. interkostal aral›kta submatite, 4-5. interkostal aral›kta matite al›n›rken orta koltuk çizgisi hizas›nda 7. interkostal aral›kta matite al›n›r. Mide ve barsak perforasyonlar›nda diafragma alt› hava nedeniyle matite kaybolmuﬂtur.
Dalak matitesi sol orta koltuk çizgisi üzerinde 9. ile 11. kostalar aras›ndad›r. Matitenin ön koltuk çizgisini geçmesi henüz palpe edilemese de büyümeyi gösterir ve bu durumda perkütabl dalaktan söz edilir. Ön koltuk çizgisini
geçmiﬂ olan dalak Traube alan›na girmiﬂ demektir ve durum ‘’Traube kapal›’’
ﬂeklinde tan›mlan›r. Traube alan›n›n s›n›rlar› çok belirgin olmay›p sol kosta
kavsi alt›nda mide hava cebi ile uyumlu, timpanizm veren bir bölgedir. Kabaca üst s›n›r› ksifoidden sola giden ve sol meme baﬂ›n›n alt›ndan geçen bir e¤ri
çizer, d›ﬂyanda sol ön koltuk çizgisine uzan›r. Alt s›n›r›n› ise kost kavsi teﬂkil
eder.
Perküsyon ile ascites muayenesi yap›labilir; ksifoidden baﬂlan›p aﬂa¤› ve
yanlara do¤ru ›ﬂ›nsal perküsyon yap›l›r. Ascites varl›¤› durumunda aç›kl›¤›
yukar› bakan matite al›n›r. Az miktardaki s›v›n›n varl›¤›n› anlayabilmek için
hasta diz-dirsek pozisyonuna getirilip göbekten perküsyon yap›labilir.
Konu boyunca geçen belirti ve bulgulardan ulaﬂ›labilecek birkaç çarp›c› sonuç aﬂa¤›da verilmiﬂtir:
Splenomegali, asit ve kar›n ön duvar›nda artm›ﬂ kollateraller triad› portal
hipertansiyona iﬂaret eder.
‹ki fizik bulgu (assit ve ensefalopati gibi) ve iki laboratuar bulgunun (<2.8
g/dl hipoalbuminemi ve 3 sn’den fazla uzam›ﬂ PT gibi) varl›¤› karaci¤er sirozunu gösterir.
Parotis büyümesi, Dupuytren kontraktürü ve jinekomastisi olan bir hastan›n yüksek olas›l›kla alkol kulland›¤› söylenebilir.
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Fizik muayene usullerinin ve bulgular›n hekim taraf›ndan iyi bilinip tan›nmas› sadece do¤ru tan›n›n konmas› için de¤il, hastay› görmeyen hekimlerin
hasta hakk›nda yeterli fikre sahip olabilmeleri için de gereklidir.
‹nsano¤lu ortak dil kullanabildi¤i alanlarda büyük ilerlemeler kaydetmiﬂtir. Para için de¤eri her yerde ortak olan saf alt›n›n keﬂfedilmesinin ekonomide büyük bir at›l›m sa¤lamas›nda oldu¤u gibi ortak terminoloji ve ölçütlerin
oturtulabildi¤i t›p dallar›nda da büyük ilerlemeler kaydedilmiﬂtir.
Son olarak, do¤rudan konumuza girmese de hepatoloji bilimine ortak kriterler sa¤layan iki s›n›flamadan söz etmek uygun olacakt›r:
Child ve arkadaﬂlar› 1964 y›l›nda karaci¤er hastal›kl› kiﬂilerde cerrahi giriﬂim riskini de¤erlendirmek için beﬂ adet de¤iﬂkenin bulundu¤u üç basamakl›
bir derecelendirme önermiﬂlerdir:
Bilirubin (mg/100 ml)
Albumin (g/l)
Assit
Ensefalopati
Beslenme

Evre A

Evre B

Evre C

<2.4
>35
Yok
Yok

<2.3-2.9
30-35
Kolay kontrol
Minimal

>2.9
<30
Yetersiz kontrol
Koma

‹yi

Orta

Kötü

Bu s›n›flaman›n en önemli eksikli¤i bir hastada birden fazla evreye ait kriterin bulunabiliyor oluﬂudur.
1973 y›l›nda Pugh ve arkadaﬂlar› varis kanamas› nedeniyle özofagus transseksiyonu yap›lan hastalar için operatif riski belirlemeye yönelik, Child evrelemesindeki karmaﬂay› da gideren bir s›n›flama önermiﬂlerdir:
1 Puan

2 Puan

3 Puan

Ensefalopatia
Assit
Bilirubin (mg/100 ml)
Albumin (g/l)
PT (sn olarak uzama)
Primer Bilier Siroz ‹çin:

Yok
Yok
1-2
>35
1-4

1 ve 2
Hafif
2-3
28-35
4-6

3 ve 4
Belirgin
>3
<28
>6

Bilirubin (mg/100 ml)

1-4

4-10

>10

aTrey

ve arkadaﬂlar›n›n derecelendirmesine göre. (NEJM, 1966; 274:473).

Puanlar toplan›p 5 ile 15 aras›nda bir skor elde edilir. Hasta skorlama
sonucunda 5 veya 6 puan alm›ﬂsa evre A; 7, 8 veya 9 puan alm›ﬂsa evre B; 10
ile 15 aras›nda skor alm›ﬂsa evre C olarak kabul edilir.
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