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Bölüm 6
ABDOMİNAL MASAJIN KONSTİPASYONA ETKİSİ
Dilek YILDIRIM1
Özlem AKMAN2

GIRIŞ
Konstipasyon bir hastalık değil, tanımı kişiye göre değişen, defekasyon frekansının azalması, sert dışkı, ıkınma, tamamlanmamış boşaltım hissi ile tanımlanan
bir semptomdur. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen konstipasyon, haftada
üçten az dışkılama olarak tanımlarken, hastalar sıklıkla rektumda oluşan tamamlanmamış boşaltım hissi, sert dışkı, barsak hareketlerinde yetersizlik ve karında
şişlik, çaba gerektiren dışkılama olarak tanımlamaktadırlar. Ülkemizde yaşlılarda
ve çocuklarda görülme sıklığı değişebilmektedir. Ortalama konstipasyon prevalansı erişkinlerde %16 (%0,7-%79 arasında değişen oranlarda), 60 ve 101 yaş arası
erişkinlerde %33,5 olduğu belirtilmektedir (Bharucha & ark., 2013). Ülkemizde
%20-44 arasında görülmektedir. Risk faktörleri; kadın cinsiyet, ilerlemiş yaş, düşük gelir seviyesi ve eğitim düzeyi, ilaçlar, altta yatan diğer hastalıkların varlığı,
psikolojik problemler, yetersiz beslenme ve azalmış fiziksel aktivite düzeyidir
(Türkay & Saka, 2016).
Konstipasyonun yönetiminde hastayı konstipasyon konusunda bilgilendirme,
lifli gıdalarla beslenmeyi arttırma, sıvı alımını arttırma, aktivite/egzersiz, abdominal masaj uygulaması gibi farklı yaklaşımların kullanımı önerilmiştir, ancak
elde edilen çalışma sonuçlarına dayanarak etkili bir bakım protokolü tanımlanamamıştır. Günümüzde bu sorunun yönetiminde hastalara genellikle farmakolojik
yaklaşımlar ve diyet düzenlemesi önerilmektedir. Farklı hasta gruplarının katılımı
ile gerçekleştirilen pek çok çalışmada 1-8 hafta boyunca, haftada 3-7 gün, günde
1-2 kez uygulanan abdominal masajın farklı nedenler ile ilişkili konstipasyonun
yönetiminde etkili bir yaklaşım olabileceği bildirilmiştir (Turan & Atabek Aştı
2016; Hanai & ark., 2016; McClurg & ark., 2016; Eyigör, 2015; Özişler & ark.,
2015; Kassolik & ark., 2015; McClurg & ark., 2011; Chung & Choi, 2011; Lamas &
1

2

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü.
dilek.yildirim@izu.edu.tr; dilekaticiyildirim@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
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ark., 2009; Ayaş & ark., 2006). Bununla birlikte güvenli, eğitim aldıktan sonra hastanın kendisi ya da yakını tarafından uygulanabilen bir yöntem olduğu bildirilen
abdominal masajın herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı ifade edilmiştir (McClurg & ark., 2011; Emly, 2007; Coggrave & ark. 2014). Abdominal masaj karın içi
basıncı değiştirerek, rektuma baskıyı arttırarak bağırsaklar üzerinde mekanik ve
somatootonomik refleks etki oluşturmaktadır ve bireyin dışkıyı kolay çıkarmasını
sağlamaktadır (McClurg & ark., 2011; Emly, 2007). Ayrıca masaj bağırsak hareketlerini uyararak dışkının gastrointestinal sistemden geçiş süresini kısaltmakta
(Kyle, 2011), abdominal gerginliği ve ağrıyı azaltarak rahatlamasını sağlamaktadır
(McClurg & ark., 2011; Lamas & ark. 2009). Abdominal masajın kronik konstipasyonu ve/veya fekal inkontinansı olan, değişmiş abdominal kas tonüsü olan,
kramp veya flatulansa bağlı abdominal ağrısı ve konstipasyon problemi olan sağlıklı/hasta bireylerde etkili olduğu daha önce yapılan çalışmalarda bildirilmiştir
(Turan & Atabek Aştı, 2016; Sinclair 2010; Lamas & ark. 2009; Emly, 2007).

KONSTIPASYON
Konstipasyonun birden fazla tanımı bulunmaktadır. Hastaların çoğunun tanımına göre konstipasyon; sert dışkı, dışkı sayısında seyreklik (haftada üçten az)
yoğun ıkınma gereksinimi, tam boşalamama hissi, yetersiz dışkılama, anüs veya
vajina çevresinde bası, parmakla müdahele durumları ya da tuvalette kalış süresinde uzama semptomlarından biri veya daha fazlasının olmasıdır. Bağırsak hareketlerinin normalden az olması veya 3 gün olmaması, karında doluluk, şişlik,
rektumdaki doluluk veya basınç hissi, dışkı çıkarmada zorlanma, karın ağrısı, iştah azalması, sırt ağrısı, baş ağrısı, günlük yaşamın etkilenmesi gibi şikâyetler ve
laksatif alışkanlığı konstipasyon varlığını düşündüren bulgulardır (Türkay & ark.,
2005; Bharucha & ark., 2013; Özkütük, 2015). Normal dışkılama günlük olarak
100-300 g arasında değişen, haftada 3-12 defa gerçekleşen dışkılama olarak tanımlanmaktadır. Bu belirtilen miktardan daha az miktarda ve daha seyrek dışkılama konstipasyon olarak tarif edilebilmektedir (Baysal & ark., 2008; Turan, 2012;
Özkütük, 2015).
Dışkının kalın bağırsakta uzun süre kalması veya yavaş hareket etmesi sonucu
konstipasyon gelişebilmektedir. Konstipasyon, bireyin normal dışkılama (defekasyon) alışkanlığı, dışkı yoğunluğu (alışılmıştan daha sert ve kuru olması) ve
dışkılama sayısı (alışılmıştan daha az) ile ilişkili olarak tanımlanmaktadır (Bengi
& ark., 2014; Marples, 2011, Turan, 2012).
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de normal dışkı sıklığı günde 3
kez ve haftada 3 kez arasında olarak tanımlanmaktadır. Ancak tek başına dışkılama sayısı yeterli bir ölçüt değildir. Çünkü dışkılama sayısı ve miktarı bireyden
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bireye ve toplumdan topluma değişiklik göstermektedir (Turan, 2012; Türkay &
ark., 2005; Bengi & ark., 2014). Konstipasyon bir hastalık değil bir semptomdur.
Konstipasyonunu belirti ve bulguları; katı şekilli dışkı ve/veya haftada üç kereden
az dışkılama, abdominal ve rektal ağrı, bağırsak seslerinde azalma, rektal dolgunluk hissi, rektumda basınç hissi, dışkılama sırasında zorlanma ve ağrı, dolgunluk
hissi, iştah kaybı, baş ağrısı, yorgunluk ve hemoroittir (Kaya, 2012; Turan, 2012).

Konstipasyon Mekanizması

1) Anorektal Bölgenin Fonksiyonunun Bozulması İle Birlikte Kalın Bağırsağın Normal Fonksiyonunun Olması
Anorektal bölgenin fonksiyonunun bozulması “Fonksiyonel Defekasyon Bozuklukluğu (FDB)” olarak tanımlanmaktadır. Anorektal bölge fonksiyonu genel
olarak iki şekilde bozulabilmektedir;
* Çıkışın gecikmesi- defekasyon itici gücünde yetersizlik: Kolondan geçiş
normal olup rektumda bağırsak hareketleri durgunlaşır. Yani ıkınma sırasında
rektumun iç basıncı dışkıyı atacak kadar kuvvetli değildir. Bu tablo Hirschsprung
hastalığına benzer; fekal tıkaçlı hastalar, megarektum ve dışkılama sırasında pelvik taban kaslarının anormal yanıtı görülen kişilerde izlenir.
* Dissinerjik dışkılama-pelvik taban disfonksiyonu: Özellikle kadınlarda
ve yaşlılarda görülen konstipasyon tipidir. Tek başına olabildiği gibi yavaş kolon
transit zamanına bağlı konstipasyonla veya irritabl bağırsak sendromu ile birlikte
olabilir. Bu hasta grubunda puborektal ve eksternal anal sfinkter kaslarında gevşemede ve kasılmada yetersizlikle ilgili olarak efektif olmayan dışkılama gerçekleşmektedir. Burada hastanın defekasyon girişimi sırasında, yani ıkınırken rektal
basınç artar, ancak aynı zamanda anal sfinkter basıncı da artış gösterdiği için dışkı
atılamaz (paradoksal anal kontraksiyon). Bazen anal sfinkter basıncı artmaz ama
gevşemesinde bir kusur olabilir ve yetersiz gevşer, bu durumda yine dışkılama
mümkün olmaz. Ayrıca anatomik anormallikler (rektal prolapsus veya rektosel)
veya perineal hasarda da (çocukluk döneminde travma veya sakral sinir hasarı)
anorektal ve pelvik taban ünitelerinin normal fonksiyonlarında bozukluklar oluşabilir. Bu grupta birçok hasta normal kolonik geçiş zamanına sahiptir (Bengi &
ark., 2014).
2) Anorektal Bölge Fonksiyonunun Normal Olmasına Rağmen Kalın Bağırsak
Fonksiyonunlarının Bozulması
Konstipasyonda bağırsak hareketleri yavaşlamakta ve dışkılama hareketinin
sıklığı azalmaktadır. Yemeklerden sonra oluşması beklenen refleksler ve laksatiflere olan yanıtlar yetersizdir. Bağırsakta hareketi sağlayan, elektriksel uyarıları
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üreten pacemaker hücrelerinin ve enterik nöronların sayısı azalmış veya bu hücreler kaybolmuştur (Bengi & ark., 2014; Turan, 2012).
Konstipasyonun Epidemiyolojisi
Kronik konstipasyon prevalansı %12-19 (ortalama %15) olarak tanımlanmaktadır. (Bengi & ark., 2014). Ülkemizde Kasap ve Bor (2006) tarafından 20 ilde ve
ülke nüfusunun %52’sini kapsayan bir örneklemde gerçekleştirilen (n= 3214) ilk
geniş kapsamlı çalışmada ise fonksiyonel konstipasyon oranı %8,3 bulunmuştur.
Çolakoğlu & ark., (2001) 1200 katılımcı ile yaptıkları çalışmada, konstipasyon
sıklığı %29 bulunmuştur. Çetinkaya & ark., (2000) 3268 kişide yaptıkları konstipasyon çalışmasında görülme sıklığı %30,5, yaşlı popülasyonda konstipasyon prevalansı tam olarak belirlenememekle birlikte çalışmalardan elde edilen verilere
göre %24-50 arasında seyretmektedir. Başka bir çalışmada hastaların %31,5’inin
konstipasyon yaşadığı belirtilmiştir (Arı & Yılmaz 2016). Ülkemizde Konstipasyonun kadınlarda ve yaşlılarda daha sık görüldüğü bildirilmektedir (Bharucha &
ark., 2013)
Ortalama konstipasyon prevalansı erişkinlerde %16 (%0,7-%79 arasında değişen oranlarda), 60 ve 101 yaş arası erişkinlerde %33,5 olduğu belirtilmektedir
(Bharucha & ark., 2013).
Hastaların %52’si zorlu dışkılama, %44’ü sert dışkılama, %34’ü istemesine
rağmen defakasyon yapamama, %32’si seyrek dışkılama olarak konstipasyonu tanımlamaktadır (Türkay & ark., 2005).
Harari & ark., (1997) 10875 bireyde yaptıkları çalışmada bireysel konstipasyon
bildirimini değerlendirdiklerinde zorlu ve sert dışkılamanın daha ön planda olduğunu saptamışlardır. Başka bir çalışmada öncelikle zorlu dışkılama, ardından
da sert veya kalın dışkılamanın en sık semptomlar olarak tanımlandığını vurgulamışlardır (Glia & ark., 1997; Türkay & ark., 2005). Özetle konstipasyon toplumda
oldukça sık görülen, sıklığı kullanılan tanımlara göre farklılık göstermekle birlikte
% 0,7-79 arasında değişen bir gastrointestinal problemdir (Uz & ark., 2006; Bengi
& ark., 2014; Bharucha & ark., 2013).

KONSTIPASYONUN RISK FAKTÖRLERI
Cinsiyet
Konstipasyon kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülmektedir.
Kadınlarda daha sık görülmesinin nedeni net olmamakla birlikte steroid hormonlarının seviyesindeki azalma ve kolon düz kas hücrelerindeki progesteron reseptörlerindeki artışın kronik konstipasyona yol açtığı düşünülmektedir (Harari
& ark., 1997; Bharucha & ark., 2013; Schmidt & Santos, 2014).
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Yaş
Kronik konstipasyon yaşlılarda daha sık görülmektedir. Laksatif ihtiyacı yaş
arttıkça artmaktadır (Bharucha & ark., 2013; Schmidt & Santos, 2014).
Etnik Köken
Konstipasyona siyahi ırklarda beyaz ırka göre daha sık görülmektedir (Bharucha & ark., 2013).
Sosyoekonomik Düzey ve Gelir Seviyesi
Araştırmalar düşük gelir düzeyindeki bireylerde konstipasyonun daha sık
olduğunu göstermiştir. Konstipasyon prevelansı eğitim düzeyi düşük olanlarda
daha fazladır (Mugie & ark., 2011; Howell & ark., 2006; Schmidt & Santos, 2014).
Tablo 1

Konstipasyonun Nedenleri
Nörolojik Hastalıklar

Nörolojik Olmayan Hastalıklar

Periferik
Diabetes Mellitus
Otonomik nöropati
Hirschsprung hastalığı
Chagas hastalığı
İntestinal psödoobstrüksiyon

Hipotiroidizm
Hiperparatiroidizm
Hipokalemi
Hiperkalsemi
Hipermagnezemi
Hamilelik
Hiperglisemi
Panhipopituitarizm
Sistemik sklerozis
Myotonik distrofi
Kronik böbrek yetmezliği
Paraneoplastik sendrom

Santral
Multipl sklerozis
Demans
“Cauda Equina” sendromu
Spinal kord yaralanması
Parkinson hastalığı

İdiyopatik konstipasyon
Normal kolonik geçişli
Yavaş kolonik geçişli
Dissinerjik dışkılama

İrritabl Bağırsak Sendromu
İlaçlar

Psikolojik yandaş hastalıklar
Depresyon-stres
Anoreksiya nevroza
Kişilik Bozuklukları

Bengi, G., Yalçın, M. & Akpınar, H. (2014). Kronik Kontipasyona Güncel Yaklaşım. Güncel Gastroenteroloji, 18(1), 72-88.
Beslenme ve Fiziksel Aktivite: Lifli gıda alımı konstipasyonlu hastalarda bağırsak hareketini belirgin şekilde artırmaktadır. Konstipasyon riskini artıran fak- 59 -
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törlerden biri günlük sıvı tüketiminin az olmasıdır. Yapılan iki çalışmada dehidratasyon ve yavaşlamış kolon geçiş zamanı arasında ilişki olduğunu saptamıştır.
Hareketsiz yaşam stili de konstipasyonla ilişkilidir. Yapılan bir çalışmada, 12 hafta
süren fiziksel aktivite programı sonucu kolonik geçiş süresinin kısaldığı gözlenmiştir (De Schryver & ark., 2005; Schmidt & Santos 2014; Huang & ark. 2017).
İlaçlar
Belirli ilaçlar konstipasyon riskini arttırmaktadır. Kronik konstipasyonu olan
7251 hasta ile yapılan bir çalışmada opioidler, diüretikler, antihistaminikler, antikonvulsanlar, antispasmotikler, antidepresanlar ve alimünyum antiasidlerin
konstipasyona neden olduğu belirtilmektedir (Talley & ark., 2003; Bengi & ark.,
2014; Udoh & ark., 2017).
Tablo 2

Konstipasyona Neden Olan İlaçlar
Analjezikler
Asetaminofen-Nonsteroid
antiinflamatuvar ilaçlar

Katyon içerikli ajanlar

Demir preparatları
Alüminyum (antasitler, sukralfat)

Nöral aktif ajanlar
Antikolinerjikler
Antihistaminikler
Antispasmodikler
Antidepresanlar
Antipsikotikler
Anabolik steroidler

Opiyatlar
Antihipertansifler
Gangliyon blokerleri
Vinka alkaloidleri kalsiyum kanal blokerleri
Beta blokerler
5-HT3 antagonistleri
Diüretikler
Aspirin

Bengi, G., Yalçın, M. & Akpınar, H. (2014). Kronik Kontipasyona Güncel Yaklaşım. Güncel

Gastroenteroloji, 18(1), 72-88.
Opioid İlaçlar

Opioidler ağrı tedavisinde uzun yıllardır en sık kullanılan ajanlardır. “Opiyat”
kelimesi, opiyumdan elde edilen her bir farmakolojik ajanı ifade eder. “Opioid”
kelimesi ise morfin benzeri özelliklere sahip tüm endojen ve eksojen, doğal veya
sentetik maddeleri belirtir. Opium, papaver somniferum bitkisinin tohumlarından
elde edilir. Opium Serteuner ismindeki Alman bir eczacı tarafından 1806 yılında
bulunmuş ve 1817 yılında yine aynı kişi tarafından morfin olarak isimlendirilmiştir. Robiquet tarafından 1832 yılında anestezik özelliği olan kodein bulunmuştur.
Claude Bernard 1869 yılında morfinin premedikasyonda kullanımını tanımla- 60 -
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mıştır. Cerrahi tekniklerdeki gelişmeler daha kısa etkili, daha güçlü ve daha güvenilir olan yeni ilaç arayışlarına neden olmuştur. Bunun sonucunda 1974 ve 1976
yılları arasında sufentanil, alfentanil ve diğer fentanil türevleri gibi yeni opioidler
üretilmiştir (Payaş, 2013; Khademi & ark., 2016).
Abdominal Masaj
Abdominal masaj karın duvarı üzerinden bağırsakların bulunduğu bölgeye
saat yönünde sıvazlama (efloraj), yoğurma (petrisaj) ve titreşim (vibrasyon) hareketlerinin uygulanması sonucu bağırsak hareketlerini uyaran, güvenli, invaziv
olmayan ve bilinen bir yan etkisi bulunmayan uygulamadır (Uysal, 2010).
Abdominal masaj, karın içi basıncını değiştirerek peristaltizmi arttırmakta ve
bağırsaklar üzerinde mekanik ve refleks bir etki oluşturmaktadır. Peristaltizmin
artması ile besinlerin kolondan geçiş süresi azalmakta ve besinlerin sindirim kanalından geçişi hızlanmaktadır. Yapılan masajla birlikte bağırsak hareketleri hızlanmaktadır. Ayrıca abdominal masajla, abdominal kaslar, kalın bağırsaklar etkilenmekte ve abdominal sinir ağı (plexus splanchinus) uyarılarak bağırsak tonüsü
değişmektedir. Bu sayede bireyin ağrı ve rahatsızlık gibi konstipasyona eşlik eden
semptomlar azalmaktadır (Lamas & ark. 2009; Kyle, 2011; Turan, 2012).
Abdominal masaj, konstipasyon tedavisinde kabul gören hemşireler, sağlıklı/
hasta birey tarafından uygulanılabilen, güvenli, non-invaziv ve bilinen hiçbir yan
etkisi olmayan nonfarmakolojik bir yöntemdir (Sinclair, 2010).
Abdominal Masajın Uygulanmaması Gereken Bazı Durumlar
•
•
•
•
•

Bağırsak tıkanması ya da tıkanma şüphesi durumunda,
Abdominal tümör olduğunda,
İnflamatuar bağırsak hastalığında,
Abdominal bölgeye cerrahi girişim ya da radyoterapi uygulandığında,
Gebelerde abdominal masaj yapılmamalıdır (Uysal, 2010).
Abdominal Masaj Uygulama

Abdominal masaj uygulamasında uygulayıcının supine (sırt üstü) pozisyonundaki bireyin vücudunun sol tarafında olması, uygulayıcının vücut mekaniğini
ve uygulamasını kolaylaştırmaktadır (Fritz, 2009; Fritz, 2017). Uygulama sırasında bireyin başının altına bir yastık yerleştirilmeli ve sakıncası yoksa dizleri hafifçe
bükülmelidir. Abdominal masaj uygulanacak bireyin üriner boşaltımını gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. Ayrıca abdominal masajın yemeklerden hemen sonra
yapılmaması gerektiği belirtilmektedir. Abdominal masaj, abdomen duvarı üzerinden bağırsakların bulunduğu alana saat yönünde 15-20 dakika uygulanır. Manipülasyonlar, sigmoid kolonun sol alt kadranından başlamaktadır (Fritz, 2009;
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Uysal, 2010; Turan, 2012; Fritz, 2017). Konstipasyon için uygulanan abdominal
masajın dört temel manüpülatif hareketi vardır. Bunlar; Yüzeyel eflöraj, derin efloraj, petrisaj ve vibrasyondur. Abdominal masaja başlamadan önce karın mutlaka
değerlendirilmelidir. Masaja abdominal duvarın gevşemesini sağlamak için okşama tarzında sıvazlama (yüzeyel petrisaj) ile başlanmalıdır. Yüzeyel petrisaj sırasında karın duvarında kasılma meydana gelen bireylerde karın duvarının yumuşamasını ve rahatlamasını sağlar (Fritz, 2009; Uysal, 2010; Turan, 2012; Fritz, 2017).
Abdominal Masaj Hareketleri
Konstipasyon için uygulanan abdominal masajın yüzeyel efloraj, derin efloraj,
petrisaj ve vibrasyon olarak dört temel masaj hareketi vardır (Fritz, 2009; Uysal,
2010; Turan, 2012; Fritz, 2017).
Efloraj (Sıvazlama): Masajın temel manevrası olarak tanımlanmaktadır. Elin,
vücut yüzeyi üzerinde hafif veya derin basınçla kaydırılmasıdır. Masaj manevraları arasında en sık efloraj kullanılmaktadır. Genellikle avuç içi, başparmak veya
diğer parmaklar kullanılmaktadır. Abdominal masaj, eflorajla başlatılmakta ve
tekrar eflorajla bitirilmektedir. Efloraj, yüzeyel ve derin olmak üzere iki şekilde
uygulanmaktadır (Fritz, 2009; Fritz, 2017; Yüksel & Baltacıoğlu 2010; Tuna, 2011;
Turan, 2012; Olgun, 2013).
Yüzeyel Efloraj (Sıvazlama): Refleks etki elde etmek amacıyla, tüm avuç içiyle
ve olabildiğince az basınçla, yavaş ve sabit hızla, tek veya çift elle uygulanmaktadır. Basınç ne kadar hafif olursa, refleks etki o kadar güçlü olmaktadır. Hafif
bir basınçla uygulandığı için, sadece deri ve deri altı dokusunda etkili olmaktadır
(Yüksel & Baltacıoğlu 2010). Uygulama sırasında parmaklar bitişiktir. Başparmak, uygulama alanın genişliğine göre, vücut yüzeyine tam yerleşebilmesi için
açık ya da bitişik olabilmektedir (Tuna, 2001;Turan, 2012). Eller esnek ve güvenli
yerleştirilmeli; tüm avuç içi deriye değmelidir ve uygulama bölgesinin eğimlerine
iletilen basınç eşit ayarlanmalıdır. Hareketin hızı sabit, başlangıç ve bitişte elin
deriye teması bireyin ancak hissedebileceği yumuşaklıkta olmalıdır. Abdominal
bölgede karın duvarının tüm yüzeyine, ilyak çıkıntıların üzerinden pelvisin her
iki yanından, aşağıya kasıklara doğru yapılmaktadır (Uysal, 2010; Olgun, 2013;
Turan, 2012). Yüzeyel eflorajda basınç hafif olduğu ve kan dolaşımını direkt etkilemediği için ilerleme yönü önemli değildir. Çekingen ve duyarlı bireylerde yüzeyel eflorajda, basınç yavaş yavaş arttırılmalıdır. Yüzeysel efloraj kalp yönünün
tersine doğru uygulanmaktadır (Madenci, 2007; Fritz, 2009; Yüksel & Baltacıoğlu
2010; Tuna, 2011; Turan, 2012; Fritz, 2017).
Derin Efloraj (Sıvazlama): Refleks etkiye ek olarak kan ve lenf dolaşımının
mekanik olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle daha derin bir ba- 62 -
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sınç verilerek venöz ve lenfatik akım arttırılmaya çalışılmaktadır (Yüksel & Baltacıoğlu 2010; Turan, 2012). Derin efloraj, avuç içi parmaklar, başparmak ve el
sırtıyla; tek ya da iki elle uygulanmaktadır. El ya da eller geriye gönüşte vücuttan
ayrılmamakta, çok yüzeyel olarak başlangıçtaki yerine dönmektedir (Tuna, 2011).
Hareket süresince ellerin vücut yüzeyi ile teması kesilmemelidir. Bu devamlılığın amacı, basıncın kesilip tekrar verilmesi ile derideki sinir uçlarında refleks stimulus oluşumunu engellemek ve bireyin rahatsız olmasını önlemektir (Madenci,
2007; Yüksel & Baltacıoğlu 2010). Hareketin yönü venöz ve lenfatik dönüşe uygun
olarak kalbe doğru olmalıdır. Çıkan kolon, yatay kolon ve inen kolon yönünde
yapılmaktadır. Yapılan basınç, kalın bağırsaklarda kontraksiyonların artmasını
sağlamaktadır. Abdominal masajın başlangıç noktasından bölgenin sonuna kadar
derin efloraj uygulanmaktadır (Madenci, 2007; Fritz, 2009; Uysal 2010; Turan,
2012; Fritz, 2017).
Abdominal masajda efloraj uygulanmasında; parmak uçları symphsis pubis
üzerine yerleştirilir, M.rectus abdominis boyunca yukarı doğru derin efloraj ile
ilerlenir, alt kostalar hizasında eller yanlara doğru açılır, transvers abdominal kasların hizası boyunca orta alana kadar ilerletilip aşağı inilir ve ikici efloraj dönüşünde oblik olarak başlangıç noktasına gelinir. Masaj bir elin diğerini takibiyle
gerçekleştirilir. Yükselen kolon üzerinde yukarıya doğru ilerlenir, orta hatta alttaki elin yönü değiştirilir, inen kolon üzerinde aşağı doğru ilerlenir, pubise doğru oblik olarak inilir ve mesane üzerinden yüzeyel efloraj ile geçilir (Fritz, 2009;
Fritz, 2017; Yüksel & Baltacıoğlu 2010).
Petrisaj (Yoğurma): Yüzeyel fasya ve altındaki kas kitlesini kaldırmaya, yuvarlamaya ve hafifçe sıkıştırmaya yarayan yoğurma hareketidir (Yüksel & Baltacıoğlu 2010, Olgun, 2013). Kasların en etkili manüplasyonudur. Kasın büyüklüğüne
ve biçimine göre tek ve çift elle, tüm elle ve parmakla uygulanmaktadır (Tuna,
2011; Turan, 2012). Petrisaj manevrası sabit olmamalı ve hep aynı bölge üzerine
uygulanmamalıdır (Yüksel ve Baltacıoğlu 2010). Avuç içi ve parmaklarla, çıkan
kolonda yukarı doğru, inen kolonda aşağıya doğru yapılmaktadır. Uygulamada
basınç ardı ardına arttırılıp azaltılmaktadır. Yoğurma hareketinden (petrisaj) sonra tekrar sıvazlama (efloraj) hareketine dönülmektedir (Fritz, 2009; Yüksel & Baltacıoğlu 2010; Turan, 2012; Fritz, 2017).
Vibrasyon (Titreşim): El ve parmaklar vücuda sıkıca temas ettirilerek uygulanan titreşim hareketidir. Vibrasyonda el hiçbir yönde ilerlememekte ve hareket
yalnız üzerinde bulunduğu kasa yapılmalıdır. Genelde en son manüplasyon olarak uygulanmaktadır. Amaç sinir sistemini uyarır, kas spazmını çözer ve kasların
gevşemesini sağlamaktır. Vibrasyon bağırsak spazmını azaltmada oldukça etkili
bir manevradır. Abdominal masaj uygulaması vibrasyon uygulanarak sonlandı- 63 -
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rılmaktadır. Vibrasyon, bağırsaklarda biriken flatulansın şişkinliğin vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır (Madenci, 2007; Fritz, 2009; Fritz, 2017; Uysal, 2010;
Yüksel & Baltacıoğlu 2010; Tuna, 2011;Turan, 2012).

Şekil 1. Kolon Hareketleri

Harrington, K.L. & Haskvitz, E.M.. (2006). Managing a patient’s constipation
with physical therapy. Phys Ther,86(11):1511-9. Emly, M.C. (2007). Abdominal
massage for constipation. (Eds): Halsam J. and Laycock J. Therapeutic Management of Intcontinance and Pelvic Pain. 2 nd Edition, London: 223-225.

Şekil 2. Abdominal Masaj Uygulama Teknikleri

Fritz, S. (2017). Mosby’s Fundamentals of Therapeutic Massage. Sixth edition,
Mosby Elsevier Company,China, 408.
Abdominal Masajın Sindirim Sistemi Organları Üzerine Mekanik ve
Refleks Etkisi
Gastrointestinal sistem fonksiyonları otonom sinir sisteminin bir bölümü olan
parasempatik aktivitesinden etkilenmektedir. Parasempatik stimulasyonu kas- 64 -
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ların motilitesini, sindirim sekresyonlarınının salınımını arttırmakta ve gastrointestinal kanaldaki sfinkterlerin gevşemesini sağlamaktadır. Abdominal masaj
parasempatik aktiviteyi uyarabilmekte ve yanıt olarak gastrointestinal yolu uyarabilmektedir. Literatürde gastrointestinal yol ile somatik dokuların refleks yolla
bağlantısı olduğu ve bunun vagus siniri yoluyla olduğu belirtilmektedir (Uysal
2010; Turan, 2012). Liu & ark., (2005) myelopati tanısı olan hastalarda masajın
vagal aktivite ve gastrik motiliteyi arttırdığı, rektal dalgaları çoğalttığı saptanmıştır. Ayaş & ark.,’nın (2006) çalışmasında, abdominal masaj uygulanan bireylerin;
bağırsak hareketlerinde artma, fekal inkontinansta azalma, abdominal distansiyonda ve flatulansta azalma, kalın bağırsak geçiş zamanında kısalma olduğu saptanmıştır. Lamas & ark.,’nın (2009) araştırma sonucuna göre abdominal masajın
gastrointestinal semptomları ve özellikle konstipasyon semptomunu azalttığı belirlenmiştir.
Abdominal Masajın Mide Üzerine Etkisi
Abdominal masajın, mide içeriğinin duedonuma doğru hareketine mekanik
ve doğrudan etkisi vardır. Abdominal duvara yapılan masaj aynı zamanda bir nöral refleks yoluyla mide kaslarının kasılmasını sağlamaktadır. Yapılan, randomize
kontrollü deneysel çalışmalarda abdominal masajın mide boşalma hızını arttırdığı saptanmıştır (Uysal 2010; Turan, 2012).
Abdominal Masajın Bağırsaklar ve Kolon Motilitesi Üzerine Etkisi
Abdominal masaj karın içi basıncı değiştirerek peristaltizmi hızlandırmakta,
bağırsaklar üzerine mekanik ve refleks bir etki oluşturarak bağırsağın mekanik
olarak boşaltılmasını sağlamaktadır (Fritz, 2009; Kyle 2011; Turan, 2012; Fritz,
2017). Abdominal masaj ile mide içeriği doğrudan bağırsakların içine doğru itilmektedir. Buna ek olarak iç organlar ve yüzeyel dokuların palpasyonu, refleks
mekanizma ile peristaltik kontraksiyonlarla sonuçlanmaktadır. İnce bağırsaklar
oldukça hareketlidir ve mekanik olarak boşaltımın sağlanması oldukça güçtür,
ancak bu bölge üzerine elle yapılan basınç içeriğin hareketini kolaylaştırmaktadır. Aynı şekilde enine kolonun yerini belirlemek zordur, ancak palpasyonla fekal
kitlenin varlığı belirlenirse abdominal masaj ile ileri itilmesi sağlanabilmektedir
(Uysal, 2010; Turan, 2012).
Ayrıca abdominal masajın, abdominal distansiyonda azalma, bağırsak hareketlerinde artma, fekal inkontinansta azalma, bağırsak geçiş süresinde azalma gibi
olumlu etkileri bulunmaktadır (Uysal, 2010; Turan, 2012).
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Abdominal Masajın Sfinkterler Üzerine Etkisi
Sfinkterler, refleks hareket ile etkilenmektedir. Örneğin pilor sfinkteri otonom
sinir sistemi kontrolü altındadır ve abdominal masaja refleks yanıt vermektedir.
Deriden yapılan uyaranlara bir cevap olarak sfinkter belirli ölçüde açılmakta veya
gevşemektedir (Uysal, 2010).
Abdominal Masajın Konstipasyona Etkisini İnceleyen Çalışmalar
Literatürde, abdominal masajın defekasyonla ilgili problemi olanlarda, gaz ya
da kramplar nedeniyle abdominal ağrısı olanlarda, abdomial kas tonüsü değişmiş
olanlarda, fekal inkontinans ya da kronik konstipasyon yönetiminde etkili belirtilmektedir.
Jeon ve Jung (2005) meridyen abdominal masajın konstipasyon semptomlarına etkisini incelemek amacıyla yaptıkları randomize kontrollü çalışmada, masajın önemli oranda defekasyon sıklığını arttırdığı, konstipasyon şiddetini azalttığı
bildirilmiştir.
Liu & ark., (2005) myelopati tanısı olan hastalarda masajın vagal aktivite ve
gastrik motiliteyi arttırdığı, rektal dalgaları çoğalttığı belirtilmiştir.
Ayaş & ark., (2006) spinal kord yaralanması olan hastalarla tek grupla yaptıkları çalışmada, abdominal masajın fekal inkontinans ve abdominal distansiyonu
azalttığı, defekasyon sıklığını arttırdığı bildirilmiştir.
Lamas & ark.,’nın (2009) gerçekleştirdikleri randomize kontrollü çalışmada,
abdominal masaj uygulanan deney grubundaki hasta bireylerde, konstipasyon ve
semptomlarının farkedilir bir şekilde azaldığı ve bağırsak hareketlerinin arttığı
belirlenmiştir.
McClurg & ark.,’nın (2011) multiple skleroz (MS) olan hastalarda abdominal
masajın konstipasyon semptomlarına etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları randomize kontrollü çalışmada, dört hafta süresince uygulanan abdominal masaj tedavisi sonucunda bireylerde defekasyon sıklığının ve gaita yoğunluğunun arttığı,
defekasyon süresinin azaldığı saptanarak, MS’i olan bireylerde abdominal masajın kronik konstipasyon semptomlarını iyileştirdiği saptanmıştır.
Chung & ark., (2011) fonksiyonel konstipasyonu olan kadınlarda abdominal aroma masajı ile meridyen masajın, konstipasyon ve strese etkisinin karşılaştırıldığı randomize kontrollü çalışmada; abdominal aroma masajı uygulanan grupta konstipasyon
şiddeti ve defekasyon sıklığı açısından önemli oranda farklılık olduğu saptanmıştır.
Kassolik & ark., (2015) konstipasyonu olan hastalarda klasik abdominal masajın etkisi ile tensegrity ilkelerine göre yapılan masajın etkinliğini karşılaştırmak
amacıyla yaptıkları çalışmada her iki grupta da defekasyon sayısında artma ve
abdominal gerginlikte azalma olduğu saptanmıştır.
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Özişler ve ark (2015) spinal kord yaralanması olan hastalarda masaj uygulamasını da içeren bağırsak programının (Dijital stimülasyon, oral ilaç, fitiller, karın masajı, valsalva manevrası ve manuel boşaltım) gastrointestinal problemler
ve nörojenik bağırsak disfonksiyonun şiddetine etkisini değerlendirmek amacıyla
yaptıkları çalışmada, konstipasyon, bağırsak boşaltım güçlüğü, abdominal distansiyon/ağrıyı büyük oranda azalttığı saptanmıştır.
Hanai & ark., (2016) meme kanseri hastalarnda antiemetiklere bağlı gelişen
konstipasyona yönelik uygulanan öz yönetim programının (günde 10 dakika uygulanan orta şiddette abdominal masaj, abdominal egzersiz ve uygun defekasyon
pozisyonu) etkisini incelemek amacıyla yaptıkları randomize kontrollü çalışmada; konstipasyon şiddetinin azaldığı, dışkı içeriğinin ve volümünün iyileştiği saptanmıştır.
Turan ve Atabek Aştı (2016)’nın hastalarda abdominal masajın postoperatif
dönemde gelişen konstipasyon ve yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla
yaptıkları randomize kontrollü çalışmada, deney grubunun daha sık defekasyon
yaptığı, yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir.
McClurg & ark., (2016) parkinson hastalarında konstipasyon semptomlarına
yönelik abdominal masajın uygulanabilirliği ve etkisini değerlendirmek amacıyla
yaptıkları randomize kontrollü çalışmada her iki grupta konstipasyon semptomlarında azalma görülmüştür.

SONUÇ
Sonuç olarak, farklı hasta gruplarının katılımı ile gerçekleştirilen pek çok çalışmada da 1-8 hafta boyunca, haftada 3-7 gün, günde 1-2 kez uygulanan abdominal
masajın farklı nedenler ile ilişkili konstipasyonun yönetiminde etkili bir yaklaşım
olabileceği bildirilmiştir (Ayaş & ark., 2006; Emly 2007; Lamas, 2009; McClurg &
ark., 2011; Kassolik, 2015; Hanai ve ark 2016; Turan & Atabek Aştı, 2016; McClurg
ve ark 2016). Bununla birlikte güvenli, eğitim aldıktan sonra hastanın kendisi ya
da yakını tarafından uygulanabilen, maliyet etkili bir yöntem olduğu bildirilen
abdominal masajın herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı ifade edilmiştir (Emly,
2007; McClurg & ark., 2011; Kyle, 2011; Coggrave & ark., 2014). Abdominal masaj karın içi basıncı değiştirerek, rektuma baskıyı arttırarak bağırsaklar üzerinde
mekanik ve somatootonomik refleks etki oluşturmaktadır ve bireyin dışkıyı kolay çıkarması sağlamaktadır (Emly, 2007; McClurg & ark., 2011). Ayrıca masaj
bağırsak hareketlerini uyararak dışkının gastrointestinal sistemden geçiş süresini
kısaltmakta (Kyle, 2011), abdominal gerginliği ve ağrıyı azaltarak rahatlamasını
sağlamaktadır (Lamas, 2009; Kyle, 2011; McClurg & ark., 2011). Abdominal ma- 67 -
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sajın kronik konstipasyonu ve/ veya fekal inkontinansı olan, değişmiş abdominal
kas tonüsü olan, kramp veya flatulansa bağlı abdominal ağrısı ve konstipasyon
problemi olan sağlıklı/hasta bireylerde etkili olduğu daha önce yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (Emly, 2007; Lamas, 2009; Sinclair, 2010).
Abdominal masaj uygulamasının dışkılama sayısını %13 oranında arttırdığı, lifli/posalı gıda alma durumuyla birlikte dışkı kıvamını iyileştirdiği, ıkınmayı
azalttığı, tam boşalamama hissini azalttığı ve bu iyileşmelerde önem sırasına göre
bakıldığında en fazla masaj uygulamasının etkili olduğu, konstipasyon şiddetini azalttığı ancak dışkı miktarını değiştirmediği, genel olarak abdominal masaj
uygulamasının yaşam kalitesini yükselttiği saptandı. Literatür verileri ışığında,
konstipasyonun ve konstipasyona ilişkin semptomların yönetiminde, şiddetini
azaltmada hastalara önerilebilir (Yıldırım, Can & Köknel Talu, 2019).
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