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Dördüncü evrede hemoroid
Gönderen : Edaener - 04/11/2016 06:06

_____________________________________

Merhaba benim tüm vucudumda damarlar kocaman ve genişlemiş durumda son donemde yürüyerek kilo
verdim şu an 48 kiloyum ve 10 yıldır bağırsak calistirici çay kullanıyorum bu bağırsak sızıntısı denilen
şey midir acaba bunun için direkt 1 test var midir? TEDAVİSİ var mıdır? Damar hastalıkları bölümü
damar ile ilgili 1 sorum olmadığını söyledi gereken testler temiz çıktı lütfen hangi testleri yapmalıyım
yurtdışında yaşıyorum ama senede birkaç defa geliyorum ayrıca 4. evre hemoroidim var.lutfen 1 bilgi
verin.damarlarım atıyor sürekli pitpit görüntüsü cok berbat. Açıyor. Yardım edin lütfen. TEŞEKKÜR
ediyorum
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_____________________________________

Size geçmiş olsun. Öncelikle, vücudunuzdaki damar genişlemesi sorunu uzmanlık alanımız içine
girmemektedir. Vücutta candida albicans adlı mantarın aşırı artması, mantar enfeksiyonuna ve
bağırsaktan sızıntıya veya ‘’leaky gut syndrome’’ olarak adlandırılan duruma neden olur. Bağırsaktan
oluşan sızıntı mikropların dolaşıma katılmasına neden olur ve bu şekilde vücudun bağışıklık sistemi
harekete geçer ve ‘’antikor’’ adlı koruyucu elemanlar devreye girer ve ‘’gıda alerjisi’’ oluşur. Mesajınızda
bahsettiğiniz kadarı ile sizde bağırsaktan sızıntı varlığı kanısına varılamaz. Genellikle, dışkılama zorluğu
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/diskilama-guclugu.html) ve kabızlık
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kabizlik-konstipasyon.html) sorunu olan kişilerin, bu
sorunla baş etmek için sıklıkla içinde ‘’sinameki yaprağı’’ içeren çayları tüketirler. Sinameki maddesi bu
tür sorunların çözümünde kullanılan ve ‘’laksatif’’, dışkı gevşetici veya dışkı yumuşatıcı ilaçlar grubunda
yer almaktadır. Bu tür çayları uzun yıllar kullanan kişilerde zaman içinde, sinameki maddesine bağımlılık
gelişir. Bu kişilerde, çoğunlukla altta yatan: huzursuz bağırsak sendromu
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/irritabil-huzursuz-bagirsak-sendromu.html), hemoroid
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html), makat çatlağı
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-catlak-anal-fissur.html), rektal
intususepsiyon
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/rektal-prolapsus-makat-sarkmasi.html), makat
sarkması (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/rektal-prolapsus-makat-sarkmasi.html),
anismus (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/anismus.html), soliter rektal ülser
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/soliter-rektal-ulser-sendromu-2.html), rektosel
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/rektosel.html), vb. sorunlar olabilir. Bahsettiğiniz gibi
dördüncü evrede hemoroid (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html)
sorununuz varsa, çözümü için ameliyat gerekir. Sorununuz için, yaşamakta olduğunuz ülkede bir Genel
Cerrahi Uzmanı’na başvurmanız yararlı olur.
Saygılar,
Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Taviloğlu Proktoloji
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