
SİNDİRİM SİSTEMİ 
HASTALIKLARI



Diş Eti Hastalıkları

•
Dişeti hastalıkları (Periodontal hastalıklar) dişeti ve dişleri destekleyen diğer 
dokuları etkileyen hastalıklardır. Erişkinlerde diş kayıplarının %70’inden 
periodontal hastalıklar sorumludur. Periodontal hastalıklar dişeti iltihabı 
(gingivitis) ile başlar. Gingivitis periodontal hastalığın erken dönemidir. Bu 
dönemde dişetleri kanamalı, kırmızı ve hacim olarak büyümüştür. Erken dönemde 
çok fazla rahatsızlık vermeyebilir. Diş fırçalama esnasında kanama en önemli 
belirtidir. Tedavi edilmezse hastalık periodontitise ilerleyerek dişeti ve dişleri 
destekleyen alveol kemiğinde geriye dönüşsüz hasar oluşturabilir.

Periodontitis; periodontal hastalıkların daha ilerlemiş bir safhasıdır. Dişleri 
destekleyen diğer dokularla birlikte alveol kemiğinde de hasar oluşur. Diş-dişeti 
arasında "periodontal cep" oluşur. Periodontal cep varlığı infeksiyonun yerleşimini 
ve hastalığın ilerlemesini kolaylaştırır. Hastalık ilerledikçe dişler sallanmaya başlar, 
hatta çekime gidebilir.



Diğer Ağız Hastalıkları

• Dental plak ; dişler üzerinde düzenli olarak biriken mikrop tabakasıdır. Bu 
tabaka istenmeyen 2 şeyi oluşturur.

• Tartar ya da bilimsel adı ile kalkülüs; dental plagin değişik bir şeklidir. 
Tartar, tükürük içinde bulunan kalsiyum'un dental plak ile birleşip, 
sertleşerek dişler üzerine yapısması halidir.

• Aft ; yüzeyel epitel yaralarının en sık görüleni olup, ''ağız yarası'' 
sözcüğünün en çok kullanıldığı hastalıktır. Etrafı kırmızı, ortası sarımsı yara 
şeklinde olup, aniden ortaya çıkar ve 8 - 10 günde geçerler. Ağrılı olan 
hastalık, birden fazla sayıda ve sık yineleyerek seyrettiğinde çok rahatsız 
edici olabilir. Ayrıca çok sık yineleyen aftlar ''Behçet Hastalığının'' da 
belirtisi olabilir.

• Pamukçuk ; Bir mantar enfeksiyonudur. Bebeğin ağzında yanak iç tarafları 
bazen dilde , damakta ve dişetlerinde peynire benzeyen çıkıntılı beyaz 
lekeler şeklinde görülür.



Mide – Barsak Hastalıkları
• Peptik ülser ; Aktive olmuş pepsin taşıyan mideözsuyunun, 

özefagus, mide ve duodenum duvarında oluşturduğu kronik 
yaralara peptik ülser denir.

• Dispepsi (hazımsızlık)
• Mide fıtığı ; Hiatusu(delik) genişlemiş kişide normalde karın 

boşluğu içinde bulunan mide-yemek borusu bileşkesi, bu 
hiatusun içinden göğüs boşluğuna çıkmasıdır

• Reflü ; asit, safra ve mide sıvısı içeren mide içeriğinin özefagusa
(yemek borusuna) kaçmasıdır.

http://www.izmirproktoloji.com/ic-hastalik/mide-ve-bagirsak-hastaliklari


Karaciğer Hastalıkları
• Hepatit ; temel olarak karaciğer hücrelerinin hasarına 

sebep olan inflamatuar bir hastalıktır. Akut viral hepatit 
virüslerden(A, B, C, D, E) kaynaklanır.

• Karaciğer yetmezliği ; karaciğerin işlevlerinin bir bölümünü 
ya da tamamını yerine getirememesi

• Siroz ; Viral hepatit varlığında ve alkolizmde siroz gelişebilir. 
Ancak bazı olgularda bunların ikisi de bulunmaz. Kalıtsal 
tipleri de vardır 

• Kist Hidatik ;  Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde sık 
rastlanan bir hastalık olan kist hidatik, paraziter bir 
hastalıktır.

http://www.izmirproktoloji.com/ic-hastalik/karaciger-hastaliklari


Fıtık

• Herni(fıtık), herhangi bir organ, doku veya organ parçasının komşuluğundaki 
potansiyel bir boşluğa taşmasıdır. Karın içi doku ve organlarının; duvardaki zayıf 
bir noktadan, karın boşluğundaki anatomik yerleşim yerinin dışına çıkması olarak 
da ifade edilebilir.

http://www.izmirproktoloji.com/ic-hastalik/karin-duvari-fitiklari


Anal hastalıklar

• Hemoroidler ; anal kanalda yerleşmiş olan ve her 
sağlıklı bireyde bulunan damarsal yapıların aşırı 
büyümesi sarkma,kanama ve ağrıya yol açmasıdır



• Hepatomegali ; Karaciğer büyümesi

• Splenomegali ; Dalak büyümesi

• Hepatosplenomegali ; karaciğer ve dalağın birlikte büyümesi

• Enfeksiyon nedenleri ; 
• Bakteri ; tek hücreli. % 99 unun insana zararı yok. % 1 i sadece hastalık 

yapıyor. Antibiotikler etkili.

• Virüs ; Sadece DNA sarmalı, hücre içine girerek hücrenin kaynaklarını 
kullanarak çoğalır, hücreyi parçalayıp yayılır ve yeniden çoğalmak yeni 
hücrelere girerler. Antibiotikler etkisizdir. 

• Protozoal Parazitler; tek hücreli bakterilere göre çok büyük 


