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Önemli Noktalar 
• 60 Yaş üzerindeki popülasyonun yaklaşık yarısında rastlantısal olarak kolonik divertiküller gözlenir.
• Diyetteki lif miktarı ile divertiküler hastalık arasında ters orantı mevcuttur.
• Divertikülleri olan hastaların yalnızca %15-25’inde divertikülit gözlenmektedir.
• Divertiküliti olan hastalarda % 93–100 oranında sol alt kadranda ağrı, % 60–100 oranında ateş ve %70–

83 oranında lökositoz mevcuttur.
• Divertikülit şüphesi ve lokalize peritoneal bulguları olan hastalarda kolon grafisi ve kolonoskopik incele-

meler akut dönemde yapılmamalı, inflamasyon geriledikten ancak 4–6 hafta sonra yapılmalıdır.
• Komplike olmamış divertikülit %70–85 oranında medikal olarak tedavi edilebilir.
• Divertiküler kanama hastaların %5’inde ortaya çıkmakta ve % 70–80 oranında kendiliğinden durmakta-

dır.
• Divertikülit	varlığında	cerrahi	girişim	ikinci	divertikülit	atağından	sonra	düşünülmelidir.	Hasta	50	yaşın

altında	ise	rekürrens	yüksek	olduğu	için	ilk	ataktan	sonra	yapılabilir.

Tanım: Kolonik divertiküller mukoza ve submukoza-

nın muskularis propria’dan herniasyonudur. Genellikle 
kolonun mezenterik kenarında vasa rektaların muskuler 
tabakayı penetre ettiği bölgelerde bulunur. Bu bölgeler 
anatomik olarak zayıf bölgelerdir. 

• Divertikülosis çok sayıda asemptomatik diverti-
külün varlığına denir (Resim 1).

Divertikülit divertükülün inflamasyonu veya lokali-
ze sınırlı perforasyonudur. Gayta ve fekalitler diverti-
kül boynunda kronik tıkanıklık ve abrazyon meydana 
getirmekte sonrasında inflamasyon ve divertikülit orta-

ya çıkmaktadır. Bu durum ilerleyip mikro veya makro 
bağırsak perforasyonuna sebep olabilir.

• Divertikül kanaması divertiküler hastalığın
önemli komplikasyonlarından birisidir.

Kolonun divertiküler hastalığı, gelişmiş toplumlarda 
kolonu etkileyen hastalıklar arasında en sık görülenidir. 
ABD’de 60 yaşın üzerinde % 50 oranında gözlenmek-

tedir,  ancak % 20’sinde semptomatikdir ve sadece çok 
küçük bir bölümü cerrahi gerektirir. 

Epidemiyoloji
Kolonun divertiküler hastalığı sıklıkla diyet, coğrafi 
yerleşim ve yaşla ilgilidir. Diyet: Rafine karbonhidrat, 
yağ ve proteinler içeren diyet uygulamalarında daha 

Resim 1: Kolonda divertiküller
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yüksek oranda divertikülosis görülmektedir. Yüksek 
lifli gıda tüketimi intraluminal basıncı azaltmakta ve 
bağırsak transit zamanını kısaltmaktadır. Lifli gıda alı-
mı azalınca intraluminal basınç ve transit için gereken 
güç artmakta ve hipermotilite, muskuler kalınlaşma ve 
mukozanın anatomik zayıf noktalarından herniasyonu 
görülmektedir. 

Coğrafya: Coğrafi dağılımdaki farklılık diyetteki lif 
miktarı ile ilişkilidir. Batı toplumlarında divertikülosis  
daha sıktır.  Güney Amerika’da daha az oranda, Afri-
ka ve doğu toplumlarında çok nadir gözlenir. Gelişmiş 
toplumlarda (Amerika, Avrupa ve Avusturalya) % 90 
sol kolon tutulumu gözlenir. Sağ kolon tutulumu doğu 
toplumlarında görülmekte olup nadir olarak kompli-
kasyonlara yol açmaktadır. 

Yaş: İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığında artış 
olmaktadır. 40 yaş altındakilerde görülme sıklığı % 
10’un altında iken 80 yaşın üzerindekilerde % 50 -66 
oranında görülmektedir. 

Vejetaryenlerde görülme sıklığı azdır. 

KLİNİK GÖRÜNÜMLER:
Divertikülosisi olan hastaların büyük çoğunluğunda 
ya belirti yoktur ya da doktora başvurmalarını gerek-

tirmeyecek kadar hafif şikayetleri vardır. Bu şikayetler 
karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gaz, düzensiz dışkılamadır. 
Bulantı, iştahsızlık, diyare ve konstipasyon atakları da 
görülebilir. Rastlantısal olarak kolon grafileri veya ko-

lonoskopik incelemeler sırasında tespit edilirler. 
Divertikülosisin en büyük komplikasyonu diverti-

külittir, hastaların % 10-25’inde görülür. Oldukça gü-

rültülü seyreder ve beraberinde genellikle sol alt kad-

randa ağrı (% 93–100), ateş (% 57–100) ve lökositoz 
(% 69–83) vardır. Palpasyonla rebound, hassasiyet 
veya defans, palpable kitle olabilir. İştahsızlık, bulantı 
ve/veya kusma, diyare, dizüri ve pollaküri görülebilir.

Divertiküllerden kaynaklanan kanama diğer bir 
önemli komplikasyon olup % 5 oranında gözlenir. Ağ-

rısız belirgin hematokezya ve hipotansiyon ile ortaya 
çıkabilir. 

Ayırıcı tanı: 
Divertikülosis ve Divertikülitis

• İrritable bağırsak sendromu
• Kolon kanseri
• Akut apandisit

• İnflamatuar bağırsak hastalıkları
• İnfeksiyöz kolit
• İskemik kolit
• Üriner sistem enfeksiyonları
• Pelvik inflamatuar hastalıklar ile karışabilir.

Divertiküler kanama: Anjiodisplazi, inflamatuar ba-

ğırsak hastalığı, hemoroidler, polip, rektal ülser ve kan-

ser ile karışabilmektedir.  

Tanı: 
Tanısal testler rutin kan testlerini, radyolojik görüntüle-

me ve kolonoskopiyi içermektedir.
Kolon grafileri spazm, sakkulasyon ve divertikül 

varlığını gösterir. Fakat kolonoskopi kolon grafisine 
göre çok daha üstündür. Özellikle rektal kanaması olan 
divertikülosis vakalarında kolonoskopik incelemeler 
ile  % 17 oranında eşzamanlı kolon kanseri tespit edi-
lebilir.

Divertikülit tanısında tam kan sayımı ve ayakta di-
rekt batın grafileri (ADBG) önemlidir. Kan sayımında 
lökositoz görülür. ADBG’ de serbest hava ya da ileus 
paterni görülebilir. Mesaneye yakın tutulumlarda idrar 
analizleri bakteri varlığını gösterebilir. 

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve ultrasonografi (US), 
şüpheli divertikülit tanısında çok önemlidir. İnflamas-

yon, abse ve fistül varlığını gösterir. Abse varsa BT 
veya US eşliğinde perkutan drenaj kateteri yerleştiri-
lebilir.

Divertiküler kanama tanısında kolonoskopi % 89 
oranında kanama odağını tespit edebilmektedir. Diğer 
vakalarda teknisyum 99m sülfür kolloid ve teknisyum 
işaretli eritrositler faydalı olabilir. Eğer cerrahi gerekir-
se anjiyografiyi eklemek faydalı olacaktır.  

TEDAVİ 
Yapılan çalışmalarda 30 g /gün kepek alındığı durum-

larda divertiküler hastalığın gelişiminin azaldığı gö-

rülmüştür. Divertikülosis tedavisinde cerrahi yaklaşım 
komplike divertiküler hastalıkta uygulanmalıdır. Teda-

vide bazı anti-spazmotik ilaçlar da kullanılabilir.
Divertikülit varlığında;  minimal semptomlu hasta-

lar ayaktan sıvı diyet, geniş spektrumlu antibiyotikler 
ile (ciprofloksazin ve metranidazol) 7–10 günlük teda-

vi sonrasında iyileşebilmektedirler. Opiyatlar intrako-

lonik basıncı arttırdığı için kullanılmamalıdır.
Orta ve ağır  divertikülit atağı varlığında hasta 

hospitalize edilip IV sıvı replasmanı yapılmalı, geniş 



spektrumlu  parenteral antibiyotikler verilmelidir.  Am-

pisilin + sulbaktam veya Piperasilin+tazobactam tercih 
edilebilir. Ciprofloksasin 400 mg IV 2x1 ve metranida-

zol 500 mg IV 3-4x1 kombinasyonu uygulanabilir. Ce-

foxitin 2 gr IV 3x1 ve metranidazol 500 mg 4x1 kombi-
ne edilebilir. Akut inflamasyon geriledikten sonra 7–10 
gün oral antibiyoterapiye devam edilmelidir. Kolon 
grafisi veya kolonoskopi semptomların çözülmesinden 
4–6 hafta sonra yapılmalıdır.

Divertikülit başarılı bir şekilde tedavi edildikten 
sonra hastaların yalnızca % 20-30’unda nüks görlüdü-

ğü için cerrahi tedaviye nadiren gereksinim olmaktadır. 
Yüksek lifli diyet alınması tavsiye edilir. Cerrahi tedavi 
2. divertikülit atağından sonra düşünülebilir, çünkü bu
durumda 3. bir atak geçirme olasılığı % 50 oranındadır.
Elektif rezeksiyon, düzelme olduktan 4-6 hafta sonra
yapılmalıdır.

50 Yaşından önce divertikülit atağı geçiren hasta-

larda kronik veya tekrarlayan hastalık gelişme ihtimali 
yüksektir. Bundan dolayı genç hastalarda ilk divertikü-

lit atağından sonra cerrahi tedavi önerilir.  
Divertiküler kanamanın % 70-80’i kendiliğinden 

durmaktadır. Kanama genellikle divertikül içindeki bir 
fekalitin oluşturduğu erozyon sonrasında ortaya çıkar. 
Başlangıç tedavisinde sıvı replasmanı ve koagülasyon 
bozukluklarının düzeltilmesi esastır. Kolonoskopi ile 
epinefrin veya bipolar elektrokoagülasyon uygulaması 
tekrarlayan kanamayı engeller ve cerrahi girişime ihti-
yacı azaltır. Anjiyografi eşliğinde selektif embolizasyon 
yapılabilir. Ancak başarısız anjiyografi, cerrahi girişimi 
geciktirebileceğinden dolayı daha çok cerrahiye uygun 
olmayan vakalarda tercih edilmelidir.  

Cerrahi rezeksiyon 5-6 ünite eritrosit süspansiyonu 
verildikten sonra kanamanın devamında veya siddet-
li kanama birkaç gün içinde tekrarlarsa,  kanama yeri 
lokalizasyon çalışmaları başarısız kalırsa uygulanır. 
Tercihen total abdominal kolektomi + ileoproktostomi 
yapılır. Kanama yerinin tespit edilemediği durumlarda 
segmental rezeksiyonda tekrar kanama ihtimali yük-

sektir.

Komplikasyonlar: 
Peritonit,  abse ve fistüller divertiküler hastalığın 
komplikasyonlarıdır. Peritonit yaygın değilse antibiyo-

tikler ile tedavi edilebilir. Abse varlığında antibiyotik 
tedavisi ile US-CT eşliğinde drenaj uygulanabilir, ge-

rekirse cerrahi girişimle boşaltılır. Fistüllerin tedavisi 
genellikle cerrahidir. 

Ne zaman sevk edilmeli :
Sadece kolonda divertikülleri olan hastayı sevk etme-

ye gerek yoktur. Bol lifli gıda alımı tavsiye edilmelidir. 
Karında ağrı (özellikle sol alt kadranda), ateş ve lö-

kositozu olan hastalar gastroenteroloji uzmanına sevk 
edilmelidirler. 
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