
Köpeklerde Gaz Sancısı Nasıl Giderilir? 

Köpeklerde gaz sancısı ve şişkinlik, mide veya bağırsaklarda daha sonra anüs 
yoluyla salınan aşırı gaz oluşumunu ifade eder. Köpeklerde gaz sancısı, 
birçok sindirim bozukluğu ile birlikte ortaya çıkabilir. 

Gazın bağırsaklardan geçişi ile oluşan guruldama veya gurultuya benzer sese 

“borborygmus” denir. Gazın bağırsaktan geçmesi tipik olarak 15 ila 35 dakika 
sürer. Mideden çıkan gazların ağız yoluyla salınması ise geğirme şeklinde 

gerçekleşir. 

Gaz, tüm köpeklerin gastrointestinal içeriğinin normal bir bileşenidir. Bağırsak 
gazının birincil nedeni, yutma sırasında havanın yutulması olan aerofajidir. 

Gastrointestinal sistemdeki gaz ayrıca aşağıdakilerin bir sonucu olarak da oluşabilir: 
alkali gıdalar (yüksek pH), mide asitleri ve sindirim enzimleri arasındaki etkileşim ve 
bakteriyel metabolizma ve alt bağırsakta parçalanmış gıdaların fermantasyonu. Gaz 
normalde yemek borusu (geğirme ile) veya anüs yoluyla gastrointestinal sistemden 
atılır. 

Köpeklerde gaz sancısı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktörden 

kaynaklanabilir: 

Köpeklerde Gaz Sancısı Nedenleri 

 Köpeğiniz, emilim bozukluğu veya hazımsızlık ile ilgili herhangi bir rahatsızlık 
geliştirdiğinde , sindirilmemiş veya emilmemiş gıda ürünleri bağırsak bakterileri 
tarafından fermantasyon sürecine tabi tutularak gaz üretir. 

 Nedenleri şunları içerebilir: inflamatuar bağırsak hastalığı, gastrointestinal 
neoplazm, iç parazitler , ekzokrin pankreas yetmezliği, ince bağırsakta 
bakteriyel aşırı büyüme, irritabl bağırsak sendromu ve bakteriyel veya viral 
enterit. 

 Besinlerin parçalanamamasına ve emilmemesine neden olan diğer hastalıklar 
da, emilmeyen malzeme bağırsak yolundan geçerek kolonda anormal 
fermantasyona maruz kaldığı için şişkinliğe ve akabinde gaz sancısına 
neden olabilir. 

 

Aşırı bakteri fermantasyonu 

Bazı gıda maddeleri evcil köpekler tarafından zayıf sindirilir veya yetersiz emilir (soya 
ürünleri, fasulye, bezelye, aşırı miktarda yağ, baharat, bozulmuş gıda, pektin ve 
laktoz gibi). 

Örneğin, yetişkin köpekler, büyüdükçe laktozu parçalamak için ihtiyaç duyulan enzim 
olan laktaz üretmeyi bıraktıklarından, genellikle süt ürünleri içeren yiyecekleri 



sindiremezler. Sonuç olarak, yetişkin köpekler, süt ürünlerini yedikten kısa bir süre 
sonra şişkinlik yaşamaya meyillidir. 

Yulaf kepeği gibi fermente olabilen lif içeriği yüksek diyetler de aynı etkiye sahip 
olabilir. 

Aşırı hava yutulması (aerophagia) 

Yiyecekleri silip süpüren köpekler (özellikle diğer köpeklerle birlikte beslendiklerinde – 
yiyecek rekabeti) yutarken anormal derecede büyük miktarda hava yutma 
eğilimindedir. Yorucu egzersiz uygulaması, özellikle hızlı yiyecek veya su alımı takip 
ederse, mide-bağırsak gazının birikmesine de neden olabilir. Son olarak, hızlı nefes 
almaya neden olan herhangi bir solunum bozukluğu evcil köpeklerde aerofajinin 
başlamasına katkıda bulunabilir. 

Mama değişiklikleri veya mama kararsızlığı 
 

Köpekler, besinleri değiştiğinde, özellikle de değişiklikler kademeli değilse, genellikle 
gaz geliştirir. Ayrıca, yiyecek kararsızlığı dönemlerini takiben gaz geliştirme 
eğilimindedirler (örneğin, köpek çöpü karıştırdığında, bir paket kedi maması, 
bozulmuş yiyecek, bir fare veya başka bir kemirgen yediğinde veya başka bir şekilde 
normal bir besinin parçası olmayan şeyleri yuttuğunda)  

Köpeklerde Gaz Sancısı Belirtileri 
 

Gastrointestinal gaz sergileyen köpek sahipleri genellikle aşağıdaki belirtilerden bir 
veya daha fazlasını fark eder: 

 Karın şişkinliği 

 Anüsten sesli gaz çıkışı  

 Köpeğin karnından guruldama veya guruldamaya benzeyen sesler  
 Karın rahatsızlığı (genellikle hafif) 

 Geğirme 

 Kusma , ishal , kilo kaybı , iştahsızlık (eğer gaz, altta yatan bir gastrointestinal 
hastalıktan kaynaklanıyorsa mevcut olabilir) 

Köpek tarafından yayılan doğal gastrointestinal gazın çoğu kokusuzdur. Hoş olmayan 
bir koku ile karakterize edilen hayvan tarafından salınan az miktarda genellikle 
amonyak, indol, skatol, uçucu aminler, hidrojen sülfür ve/veya kısa zincirli yağ asitleri 
içerir. Turpgillerden sebzelerin, soğanların, proteinler, müsin ve endojen safra 
asitlerinden zengin diyetlerin yutulmasından kaynaklanabilir. 



Köpeklerde Gaz Sancısı Teşhisi 
 

Şişkinliği teşhis etmek zor değildir. Fakat bununla birlikte, aşırı gaz üretimi ve 
salınımının altında yatan nedeni belirlemek daha karmaşık olabilir. 

 Çoğu veteriner hekim, ilk olarak , her öğünde verilen yiyeceğin türü ve miktarı, 
günlük öğün sayısı, besin takviyelerinin olası kullanımı, ne zaman ve nerede 
olduğu da dahil olmak üzere, köpeğin maması ve yeme alışkanlıkları hakkında 
köpek sahibinden mümkün olduğunca fazla bilgi isteyecektir . 

 Genellikle, tanı sürecindeki bir sonraki adım, gaz dolu halkalar, rahatsızlık 
ve/veya şişkinliği kontrol etmek için karnın hafifçe palpasyonunu içeren tam bir 
fizik muayenedir . Veterinerin bağırsak yolunda orta düzeyde gaz algılaması 
normaldir. Bununla birlikte, aşırı gaz mevcut olduğunda, köpek fizik muayene 
sırasında hafif / orta derecede rahatsızlık belirtileri gösterebilir. 

 Veteriner genellikle hayvanın karın duvarına yerleştirilecek bir stetoskop 
kullanarak karından gelen sesleri dinleyecektir . Normal bağırsak sesleri, 
sıklığı, yeri ve yoğunluğu değişen bir gurgling / gürleme ile karakterizedir. Gaz 
varlığından dolayı bağırsak şiştiğinde, bu sesler hiper-rezonanslı (daha yoğun) 
hale gelir ve tüm gastrointestinal sistem boyunca duyulabilir. X-ışınları ayrıca 
mide ve bağırsaklardaki gaz birikimlerini de ortaya çıkarabilir. 

Yiyecek veya aerofajik koşullar nedeniyle köpeklerde şişkinlik olması durumunda, 
gelişmiş tanı testlerinin kullanılması genellikle gerekli değildir. Altta yatan 
gastrointestinal hastalıktan şüpheleniliyorsa, kan testi, idrar tahlili, dışkı testi, 
abdominal ultrason, kontrast radyografik çalışmalar ve/veya gastrointestinal biyopsiyi 
içerebilen spesifik tanı protokolleri izlenmelidir. 

Köpeklerde Gaz Sancısı Nasıl Giderilir? 
 

Köpeğin karın bölgesinde şiddetli gaz ve sancı varsa, genellikle alınan ilk eylem 
gastrointestinal sistemin basıncını azaltmaktır. Veteriner, gazın kaçmasına yardımcı 
olmak için ağızdan, boğazdan (yemek borusu) ve mideden bir orogastrik tüp 
geçirerek köpeği entübe etmeye çalışabilir. Ne yazık ki bazen tüp mideye 
yerleştirilemez. Bu durumlarda ve özellikle radyografiler gastrik dilatasyon-torsiyon 
varlığını doğruluyorsa, veteriner büyük çaplı bir iğnenin deriden ve karın duvarından 
doğrudan mideye perkütan yerleştirilmesini içeren bir prosedür kullanarak karın 
basıncını düşürmeye çalışabilir.  

 Köpeğin mide genişlemesi ve volvulusu varsa, hemen hemen her zaman acil 
ameliyat gerekecektir. 

Aşırı bağırsak gazı olan köpeklere yardımcı olabilecek başka tıbbi tedaviler de 
vardır. Gazı gideren ilaçlara “karminatifler” denir.Bazı veterinerler aktif kömür, Yucca 
schidigera ve çinko asetatın (hem şişkinliği hem de buna eşlik eden hoş olmayan 
kokuyu önemli ölçüde azalttığı görülen bir kombinasyon) oral yoldan verilmesini 
önermektedir. Gazı ve/veya hoş olmayan kokusunu azaltabilen diğer oral ilaçlar 



arasında bizmut subsalisilat ve simetikon bulunur. Aşırı bakteri metabolizasyonu ve 
fermentasyonu olan köpeklere sindirim pankreas enzimi takviyesi verilmesi uygun 
olabilir. Vitamin ve mineral takviyeleri ayrıca gastrointestinal ortamdaki asitlik 
seviyesini ve sindirim aktivitesini değiştirerek sorunu hafifletebilir. 

Medikal tedaviye ek olarak, köpeklerde gaz sorununa yardımcı olabilecek 
alternatif teknikler şunları içerebilir: gaz birikimini azaltmak ve gazın gastrointestinal 
sistemden geçişine yardımcı olmak için masaj terapisi, akupresür tekniklerinin olası 
uygulaması, homeopatik veya bitkisel ilaçlar ve destekleyici bakım biçimleri Bu, 
rahatsızlığı gidermeye yardımcı olabilir ve hayvanın sindirimini, rahatlamasını ve 
refahını artırabilir.  

Bu yardımcı yaklaşımların bazıları, doğru dozaj, güvenlik ve etkililiğe ilişkin kontrollü 
çalışmalardan yoksundur. Bu nedenle, resmi olarak kanıtlanmamış alternatif 
yöntemlere geçmeden önce daima veterinerin tavsiyesine başvurmanız tavsiye edilir. 

Köpeklerde Gaz Sancısı Nasıl Önlenir? 
 

Köpeklerde ga sancısı neredeyse her zaman önlenebilir veya en azından 

yönetilebilir. İşte bazı yararlı yaklaşımlar: 

 Mamasını Değiştirmek : Yağ ve lif oranı düşük, sindirilebilirliği yüksek bir 
mama, mide gazı üretimini azaltabilir. Bazen protein ve/veya karbonhidrat 
kaynağının değiştirilmesi de yardımcı olabilir. Yeni protein veya karbonhidrat 
kaynakları içeren ve yağ veya lif oranı yüksek olmadan yüksek oranda 
sindirilebilir olan birçok yüksek kaliteli köpek maması hattı (hem kuru hem de 
yaş mama) vardır. Veteriner, köpeğiniz için doğru beslenme ve gıda yönetimi 

konusunda tavsiye almak için kesinlikle başvurabileceğiniz en iyi kişidir. 

 Süt ürünleri, soya ürünleri, fasulye, bezelye, yağ ve baharat açısından 

zengin gıdalardan kaçının. 

 Yükseltilmiş Besleyiciler :  Birçok yetiştirici, mal sahibi ve veteriner, 
köpeklerini yükseltilmiş (yani yerden yükseltilmiş) besleyicilerden besler. Suyu 
veya mama kabını yükseltmenin, özellikle yiyecekleri hızlı yutmaya meyilli 
köpeklerde, yutma sırasında köpeğin hava yutmasını azaltmaya yardımcı 
olduğu düşünülmektedir. Bu konu, bağırsak gazı yönetimi açısından toprak 
uygulamasına karşı yükseltilmiş gıda dağıtımının etkinliğini kanıtlayan yeterli 

tekrarlanabilir bilimsel çalışma olmadığı için biraz tartışmalıdır. 

 Kasedeki büyük taşlar :  Hızlı yemeye meyilli köpekler için, bazı uzmanlar 
evcil hayvanı daha yavaş yemeye “zorlamak” için yemek kasesine büyük 
taşlar eklemenizi önerir. Açıkçası, bu taşlar, köpeğin yanlışlıkla onları 
yutmasını önleyecek kadar büyük olmalıdır. 

 Birden Fazla Hayvanı Ayrı Ayrı Besleme : Rekabetçi beslenmenin aşırı hava 
yutmasına ve gaz oluşumuna katkıda bulunması durumunda, etkilenen 



köpekler sessiz ve özel bir yerde diğer evcil hayvanlardan ayrı olarak 

beslenmelidir. 

 Köpeği fiziksel aktiviteden hemen sonra beslemekten kaçının : Yorucu bir 
fiziksel aktivite seansının sonunda, sahibi köpeğe tam bir yemek vermeden 

önce yaklaşık 1 saat beklemelidir. 

 Birden Fazla Küçük Yemek :  Köpeğinize bir büyük öğün yerine günde birkaç 

küçük öğün vermek genellikle daha iyidir. Bunun nedeni, aşırı gaz birikimini 
önlemenin yanı sıra (aslında, fermente olan her öğünden sonra midedeki gıda 
ürünlerinin miktarı daha düşüktür), daha küçük öğünlerin daha kolay 
sindirilmesi ve sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olmasıdır. . Birçok 
uzman, köpeği daha küçük ama daha sık öğünlerle beslemenin, mide 
genişlemesi ve volvulus geliştirme şansını azaltabileceğine inanmaktadır. 

 Artan fiziksel aktivite:   İnsanlar gibi köpekler de genellikle aktif bir yaşam 

tarzından yararlanır. Düşük etkili fiziksel egzersizin düzenli ve orta düzeyde 
uygulanması, gaz geçişini destekleyen ve gaz ve dışkı geçişini düzenlemeye 

yardımcı olan gastrointestinal sistemin hareketliliğini uyarır. 
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