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Reflü nedir? 
Reflü Latince bir kelime, anlamı 

‘geri kaçmak’. İleri derecede asit olan 
mide içeriği yukarı, yutma borusunun içine
doğru kaçarsa bu durum tahribata ve bir dizi
şikayete yol açıyor. Çünkü yutma borusunun
midenin aksine aside karşı hiçbir savunması
yok. Her insanda ayda yılda bir gözlenebilen
tek tük reflü şikayetlerini bir hastalık 
olarak kabul etmiyoruz. Ancak tipik reflü
şikayetleriyle her gün mücadele eden ve
artık tedavi arayışına girmiş kişileri ise kesin
tanının ardından reflü hastası kabul ediyoruz. 

Niçin oluyor reflü?
Normal kişilerde yutma borusu ve mide

bileşkesinde mide içeriğinin yukarı kaçmasını
engelleyici bir mekanizma var. Reflü, ‘mide
kapakçığı’ olarak bilinen bu mekanizmanın
gevşeyip bozulmasından oluyor. Bu
mekanizmayı bozan en önemli etken ise halk
arasında mide fıtığı olarak biliniyor. Yani
reflü hastalığı mekanik bir arızadan oluşuyor. 

Reflüyü artık neden 
çok sık duyuyoruz?

Birinci neden sıklığı. Nüfusun yüzde 40’ını
etkileyen en sık sindirim sistemi hastalığı
reflü. İkinci neden endoskopi ve PH metre
sayesinde reflü tanısının çok kolay, hatta
matematiksel kriterlere bağlı oluşu. Önemli
başka bir neden ise tedavisindeki gelişme.
Karnı kesmeden yapılan bir girişimle mide
kapakçığını onarmak ve kişiyi derhal reflüsüz
kılıp 1 gün içinde taburcu edebilmek
mümkün. Dördüncü önemli neden ise uzun
süreli tedavi edilmemiş reflü hastalarının
yaşayabilecekleri Barrett hastalığı ve 
yutma borusu alt uç kanseri gibi çok ciddi
problemlerin artık kanıtlanmış olması. 

Reflü şikayetleri nelerdir?
Kişinin mide içeriğinin ağıza doğru geri

gelmesi ve göğüs kemiğinin arkasında
yanma hissetmesi en tipik şikayettir.
Hastalarımızın ‘ağzıma doğru acı su geliyor’
diye tanımlayabildikleri ve sosyal yaşamı
kötü etkileyen bir şikayetten söz ediyoruz.
Bu tip bir yakınma, ileri yaştaki birinde 
kalp kriziyle bile karışabiliyor. Bir de ‘atipik’
dediğimiz göreceli olarak daha sıra dışı
sıkıntılar ön planda olabiliyor. Örneğin, 
sık tekrarlayan ses kısıklıklarının ve geniz
problemlerinin araştırılması sırasında reflü
tanı alabiliyor. Reflüye bağlı boğaz problemi
olanlar daha çok sabah uyandıklarında
şikayetlerinin fazla olmasından yakınırlar.

Reflüye nasıl bir 
yaşam neden olur? 

Ne yaşam tarzımızı, ne de genlerimizi
reflü hastalığına yakalanmak bağlamında
sorumlu tutamayız. Mide kapakçığımız bozuk
değilse ne yersek yiyelim ya da nasıl
yaşarsak yaşayalım reflü hastası olmayız.
Sadece karın içi basıncını arttıran durumlar
mide fıtığı olasılığını da artırarak reflüye
zemin hazırlarlar. Bunun en güzel örneği
şişmanlık. Bunun dışında reflü 7’den 
70’e her iki cinste de ortaya çıkabilir. 

Reflü başka ne gibi
problemlere yol açıyor?

Erişkin yaşta ortaya çıkan astımın nedeni
reflü hastalığı olabiliyor. Bunun nedeni 
ise reflüsü olan bir kişi gece yattığında
farkında olmaksızın ağzına ve oradan da
akciğerine gelen çok az miktardaki asit 
mide kapsamının burada yaptığı hasar. 
Hava yollarına sürekli kaçan çok az 
miktarda asit, hava yollarında spazmlara 

yol açarak öksürük atakları ve hışıltılı
solunumla karakterli klasik astım 
bulgularına yol açabiliyor. Bu durumdaki bazı
hastaların yıllar boyunca yanlış alerjik astım
tedavilerine maruz kaldıklarını görebiliyoruz.
Dolayısıyla 20’li yaşlarına kadar hiçbir
akciğer problemi olmamış erişkin birinde
yeni başlamış öksürük problemine astım
tanısını koyarken reflü hastalığını mutlak
surette akılda bulundurmak gerekiyor. 

Uzun süreli reflünün 
yol açabileceği ciddi
sorunlar var mı?

En korktuğumuz komplikasyon sürekli
tahriş altında kalan yutma borusu alt ucunda
kanser gelişimi. Bu artık çok iyi bilinen bir
risk. Kontrolsüz reflü çok uzun dönemde
kanser riskini yükseltiyor. Burada ciddi bir
korku yaratmak da istemem. Söz konusu
risk güneşlenmenin cilt kanseri riskini artırması
gibi bir durum. Ancak uzun süreli reflüsü
bulunan bir hastada yutma borusu alt ucunda
‘Barrett’ diye adlandırılan özel bir yara
gelişmiş ise işte bu durum kanser habercisi.
Burada iyi haber şu: Barrett gelişmiş dahi
olsa başarılı anti-reflü girişimle reflü tamamen
ortadan kaldırıldığında Barrett geriletililiyor.
Anti-reflü girişimler hastayı reflüsüz kılmanın
ötesinde Barrett durumunu da yüzde 50’lere
varan oranda iyileştirebiliyor. Yani ameliyatla
kanser gelişimi riski tamamen ortadan
kaldırılamasa da azaltılabiliyor. 

Reflü tanısında hangi
yöntemler kullanılıyor?

Öncelikle bir saptama yapayım. Bize
reflüm var diye başvuran hastaların neredeyse
yarısında aslında problemin reflü olmadığını
ortaya koyuyoruz. Oysa artık reflü tanısı
tamamen net biçimde, bilimsel kriterlerle 
çok kolay konulabiliyor. Tanıda altın standart
endoskopidir. Bu yöntem, ağızdan yutturulan
bir boruyla yutma borusu ve midenin detaylı
biçimde incelenmesini sağlıyor. Hasta 
bir anestezi uzmanı tarafından uyutularak
endoskopi 5-6 dakikada yapılıyor. Dolayısıyla
endoskopiden korkmak son derece anlamsız.
Endoskopiyle reflüye bağlı yaraları ve reflüye
yol açan mekanik bozukluğu yani mide

fıtığını kesin tanıyabiliyoruz. Yine endoskopi,
yutma borusunun alt ucundan parça
almamızı sağladığı için de şart. Bu sayede
‘Barrett’ gibi kanser öncesi durumları yüzde
100 tespit edebiliyoruz. Ne var ki her reflü
hastasında endoskopik bulgu olmayabiliyor
ve kesin tanı için PH metre gerekebiliyor.

PH metre nedir?
PH metre hastanın yutma borusunun

içine incecik bir kateter yerleştirip yutma
borusunun alt ucundaki asidite miktarını 
24 saat boyunca sürekli ölçmek demek.
Tıpkı kardiyologların kullandığı ‘holter’ 
gibi bir test. Bu test sayesinde şikayetleri 
çok tipik olmayan ve endoskopide net 
tanı koyamadığımız hastalara da rakamsal
kriterlerle doğru tanı koyabiliyoruz. 

Tedavide neler yapılıyor?
Son söylenecek şeyi ilk başta söylersek

reflü mekanik bir arıza sonucu gelişmiş bir
rahatsızlık. Bu nedenle etkisi bilimsel olarak
kanıtlanmış kesin çözümü bu mekanik
arızanın giderilmesi, yani laparoskopik anti-
reflü ameliyattır. Öte yandan milyonlarca
insanı ameliyat etmek mümkün olmadığı 
için reflü hastalarının büyük çoğunluğu
genelde sosyal yaşamı düzenleyici bazı
önlemler, diyet ve birtakım ilaçlarla şikayetsiz
yaşayabiliyor. Ancak öneri, diyet ve ilaçların
reflüyü ortadan kaldırmayacağının bilinmesi
lazım. Ayrıca ilaçların alındığı süre boyunca
şikayetlerin geçeciği hastalara açık ve
dürüstce söylenmeli. Bunun sıklıkla
ülkemizde ihmal edildiğine şahit oluyorum. 

İlaçlar ne zaman gerekiyor? 
Kullanılan en önemli ilaçlar, proton

pompası baskılayıcıları. Bu ilaçlar ile midenin
asit üretme yeteneğini yok ederek reflü
şikayetlerini ortadan kaldırabiliyoruz. İlaçlar
sadece yukarı kaçan mide içeriğinin asit yani
tahriş edici özelliğini azaltabiliyorlar. Oysa
mekanik nedenlere bağlı olan reflü sürekli
devam ediyor. Bu nedenle ilaçlar kesildiğinde
reflü şikayetleri tamamen geri geliyor. 
Reflü tanısı doğru olarak konulmuş bir kişiye
ilaç/önlem/diyet paketini önerirken bu
yöntemin sürekli ve mutlak iyileştirme
sağlamayacağı, ileri şişmanlık gibi ortadan

kaldırılabilecek bir risk faktörü de yoksa bu
tedavinin ömür boyu sürmesinin gerekeceği
mutlak söylenmeli. Bir de  ‘proton pompası
baskılayıcıları’nın uzun dönem kullanıldıklarında
birtakım yan etkilerinin olduğu da 
dürüstçe anlatılmalı. Örneğin uzun süreli
kullanıldıklarında kalça kemiği kırığı riskini ve
bazı enfeksiyonlara yatkınlığı artırabiliyorlar.
Bunların yanı sıra bu ilaçlar ishal, baş ağrısı
ve midede iyi huylu polip oluşumu, bazı 
kan tablosu değişikliklerine yol açabiliyor. 

Cerrahi dışı hiçbir
yöntem yok mu?

Son 15 yıldır onlarca endoskopik yöntem
denendi ama istisnasız hepsi başarısız oldu.
Endoskopik dikiş atma (plikatör) ve benzeri
uygulamaların ölüm dahil ciddi yan etkileri
olması, aslında reflüyü de hiç de ortadan
kaldıramadıklarının net biçimde gösterilmiş
olması bu yöntemleri deneysel olmanın
ötesine taşıyamadı. Belki gelecekte işe
yarayabilecek bu tip teknolojilerin ön
ürünleri şu an sadece araştırma kapsamında.
Çok yeni olarak başka merkezlerde 
bu tarz girişimlerle tedavi edilmeye 
çalışılmış, başarısız olunmuş bir düzineye
yakın hastayla ilgili deneyimimizi 
bir Amerikan dergisinde yayınladık. 
Bu girişimlerin bazıları yaptığımız 
anti-reflü ameliyatı bile zora sokabiliyor.

Ne zaman ameliyat gerekli?
Yarım saatlik bir laparoskopik girişime

mani bir durumu olmayan, tanısı bilimsel
kriterlerle konulmuş tüm reflü hastaları ameliyat
olabilir. Yaşı genç, dolayısıyla beklenen
yaşam süresi uzun olup ömür boyu ilaç
kullanmak istemeyen, sosyal hayat önlemleri
ve diyet uygulamalarından bunalmış hastalar
sıklıkla ameliyatı tercih ediyor. Nadiren 
ise anti-reflü girişimi empoze ediyoruz. 
Bu guruptaki hastalar büyük mide fıtığı ve
ileri derecede yutma borusu alt uç tahribatı
olup artık ilaçların artan dozuna karşın
rahatlayamayan veya Barrett gelişmiş 
reflü hastaları. Barrett, ciddi bir durum 

ve kanser riskine işaret ediyor. Erken evre
Barrett de en etkin tedavi anti-reflü cerrahi.
Hastaların yarısının Barrett durumu reflü
ameliyatı sonrasında ortadan kalkabiliyor.

Anti-reflü cerrahisi nedir?
60 senelik uzun dönem sonuçları bilinen

bir cerrahi yöntemdir. Bu ameliyat son 
20 yıldır artık karnı kesmeden laparoskopik
olarak yapılıyor. Laparoskopik anti-reflü
girişim, yüksek teknoloji kullanmak kaydı 
ile karnı kesmeden ve deneyimli ellerde
yaklaşık yarım saat süren bir ameliyat. Reflü
hastalığının kesin, kalıcı ve uzun dönem
sonuçları bilinen tek tedavisi. Uzun dönem
başarısı yüzde 95’lere varıyor. Karında
birkaç adet milimetrik delik açarak önce
mide fıtığını onarıyoruz ve sonra da yutma
borusunun alt ucuna adeta bir ‘hokka’
mekanizması yapıyoruz. Nasıl mürekkep
hokkasını ters çevirdiğimizde mürekkep
dökülmüyorsa bu ameliyatı olduktan 
sonra da mideden yukarı doğru kaçak 
olması imkansız hale geliyor.  Ameliyat
sonrasında ise hasta aynı gün ya da 
bir gün sonra taburcu olabiliyor. 4-5 gün
sonra iş ve gücünün başına dönebiliyor. 
Kesi olmadığı için estetik sonuç da
mükemmel. Tüm belirtiler ilaç almadan,
diyet yapmadan ortadan kalkıyor. Yukarı
kaçak ve yutma borusu tahrişi ortadan
kaldırıldığı için çok uzun dönemde yutma
borusu kanseri riski de azaltılmış oluyor. 

Ameliyatın riskleri var mı?
Her ameliyatta risk vardır. Her şeyden

önce genel anestezi altında yapılan bir
girişim. Dolayısı ile 70’li yaşlarında, kalp
hastası ya da ciddi şekeri olan bir reflü
hastasında her türlü cerrahi girişim riskli
olacağından ameliyat önermiyoruz. Ancak
sağlıklı bir erişkine bu ameliyatın riski bir
safra kesesi ya da fıtık ameliyatındakinden
farklı değil. Ameliyat ettiğimiz 1300 civarı
hastada hiçbir ciddi sorun yaşamadık. Bu
arada serimiz oluşurken sonuçlarımızı değişen
yaş guruplarına göre analiz etme fırsatımız
oldu. Sonuçlarımızı Turkish Journal of
Geriatrics’de yayınladık. Ciddi bir hastalığı
bulunmayan 60 yaş üstü kişilerde de bu
girişimin herhangi bir ek riski olmadığını
ortaya koyduk. Gene kilolu hastaların da
rahatlıkla ameliyat olabileceklerini bilimsel
yöntemlerle saptadık ve ‘Surgical Endoscopy’
adlı ABD dergisinde 2011’de yayınladık.

Reflü ameliyatı sırasında
başka girişimler de
yapılabilir mi?

Nüfusun yüzde 10’a yakınında safra 
kesesi taş ya da polipleri olabiliyor. 
Bizim deneyimimizde de böyleydi. 
66 hastamızda eş zamanlı olarak safra 
kesesi ameliyatını da reflü ameliyatı ile
birlikte aynı seansta yaptık. Hiçbir problemle
karşılaşmadık ve tüm hastalarımız gene 
bir gün içinde taburcu oldular. Bu
sonuçlarımız da yine bir ABD dergisi olan 
J Laparoendosc Adv Surg Tech’te yayınlandı.

● Kızartmalardan uzak durun.
● Nane ya da baharat içeren gıda

ve içeceklerden kaçının. ● Alkol,
kahve, çikolata, demli çay, limon-asit

içeren içeceklerden uzak durun.  
● Domatesli gıdalar, baharatlı

ürünler, sarımsak, soğan, tarçın,
susam içeren gıdalar yemeyin. 

● Yoğurt, jelatin içeren ya da puding
gibi hazmı kolay gıdaları tercih edin.
● Lokmanızı en az 10 kez çiğneyin 

● Üç öğün bol yemek yerine, 
2-3 saatte bir az az sık yeme

alışkanlığı edinin. ● Yavaş yiyin. 
Her lokmadan sonra çatalı bırakın 

ve her lokmayı en az 10 kez çiğneyin.

● Kilo verin. Şişman hastaların reflü
şikayetleri 10-15 kilo verdiklerinde
kaybolabiliyor. ● Kabız kalmamak

için bol lifli gıdaları tercih edin. Kabızlık
ıkınma sonucu karın içi basıncında
artmaya ve dolayısıyla reflüde de

artışa yol açar. ● Yemeklerden sonra
en az 2-3 saat boyunca kesinlikle
uzanmayın, yatmayın. ● Yatağın
başucunu 20 santim kadar yukarı

kaldırın. Bu tercihen yatağın başucu
ayaklarının altına konulan takozlarla

yapılmalı, yastık artırmaya
güvenilmemeli. Elbette, bu amaçla

üretilmiş özel reflü yatak ya da
yastıklarını da kullanabilirsiniz ancak

pahalıdırlar. ● Dar kemerler ya da
beli daraltıcı korse ve benzeri

giysilerden kaçının. ● Sol yanınıza
yatmayı tercih edin. ● Sakız

çiğnemeyin, bonbon şekeri yemekten
kaçının. Sakız çiğnerken ya da

bonbon şekeri yerken yutulan hava
geğirmeye ve daha fazla reflüye
neden olabilir. Sakız çiğnemenin
salya miktarını artırarak olumlu 
etkisi olabileceği de bilinmeli. 

● Sigara içmeyin. Sigaradaki nikotin
maddesi, yutma borusu alt ucu
büzücüsünü gevşetici ve mide

asiditesini artırıcı etkileri nedeniyle
daha fazla reflü problemine yol açabilir.
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