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GENEL B‹LG‹
Gastrointestinal sistemi (G‹S) ilgilendiren hastal›klarda ortaya ç›kan semptomlar hastal›¤a özel olmaktan ziyade fonksiyon bozukluklar› tarz›ndad›r. Bu
bozukluklar da klini¤e
• A¤r›,
• ‹ﬂtahs›zl›k, bulant› ve kusma,
• Distansiyon, konstipasyon veya diare ﬂeklinde yans›r.
Bu semptomlar› detayl› irdelersek;
A¤r›
Bir hastal›k durumunda hastan›n bilincine vard›¤› duyusal bir olayd›r ve
ﬂiddeti bir çok fizyolojik ve psikolojik faktörlere ba¤l› olarak de¤iﬂebilir (infanttan eriﬂkin hayata do¤ru a¤r›ya duyarl›l›k artar daha sonra yaﬂl›l›kla azal›r).
A¤r›; yüzeyel a¤r› (cilt kaynakl›), derin a¤r› (adele, tendon, eklem, fasya
kaynakl›) ve viseral a¤r› (iç organlardan kaynakl›) olabilir.
Kar›n a¤r›s›; ço¤unlukla kar›n içi ve sindirim sistemi organlar›na ait hastal›klar esnas›nda karﬂ›laﬂ›lan bir semptom olmakla birlikte, periton d›ﬂ› ve hatta
kar›n d›ﬂ› baﬂka sistemlere ait hastal›klar sonucu da geliﬂebilmektedir.
Kar›n a¤r›s› oluﬂturan olaylar genellikle mekanik (örn. intestinal obstrüksiyon), inflamatuar (örn. perforasyon, apandisit) ya da vasküler olaylar (örn.
volvulus) ﬂeklindedir.
Kar›n a¤r›s›n› viseral, somatik ve yans›yan a¤r›lar olarak 3 ana gruba ay›rabiliriz.
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Viseral A¤r›
Derin, künt, yayg›n ve iyi lokalize edilemeyen bir a¤r›d›r.
Lümenli organlarda distansiyon veya spastik kontraksiyonlar, solid organlarda kapsül gerilmesi, iskemi ve kimyasal irritasyonlar sonucu oluﬂan uyar›lar organ› saran afferent sinir lifleri ile merkezi sinir sistemine iletilir ve ayn›
dermatoma uyan alanda a¤r› hissedilir.
Buna uygun olarak;
• Ön barsak lezyonlar›n›n viseral a¤r›lar› epigastrik bölgede
• Orta barsak lezyonlar›n›n a¤r›lar› göbek etraf›nda
• Son barsak lezyonlar›n›n a¤r›lar› ise hipogastrik bölgede hissedilirler.
Hasta a¤r›n›n oldu¤u yeri parma¤› ile de¤il eli ile daha geniﬂ bir alan› göstererek tarif etmeye çal›ﬂ›r. Akut apandisitin erken safhas›nda göbek etraf›nda
duyulan a¤r› buna güzel bir örneklemedir.
Somatik A¤r›
Viseral a¤r›n›n aksine somatik a¤r›, belirgin ve hasta taraf›ndan iyi lokalize
edilebilen bir a¤r›d›r. Bat›n ön duvar›n› saran peritondan(parietal periton), barsak mezo kökü ve diyafram› saran peritondan ç›kan uyar›lar somatik afferent
liflerle merkezi sinir sistemine iletilirler. Dolay›s› ile bu alanlar›n uyar›lmas› ile
oluﬂan a¤r›lar somatik a¤r› karakterindedir. Yine apandisiti örneklersek, baﬂlang›çta göbek etraf›nda hissedilen a¤r› inflamasyon ilerledi¤inde sa¤ alt kadranda (daha do¤rusu parietal peritonun uyar›ld›¤› bölgede) hissedilmeye baﬂlan›r.
Yans›yan A¤r›
A¤r›y› ileten afferent liflerin say›s› periferden medulla spinalis arka kökte,
talamusa ve kortekse azalarak devam eder. Bu arada ciltten gelen ve iç organdan gelen iki ayr› uyar› ayn› sinir lifi ile kortekse ulaﬂabilir. Bu ﬂekilde ciltten
daha önce gelen uyar›larla ö¤renilmiﬂ olan lokalizasyon iç organdan gelen
uyar› ile de ayn› cilt alan›ndan geliyormuﬂ gibi alg›lan›r. Dalak lojundaki olaylarda a¤r›n›n sol omuzda hissedilmesi (Kehr araz›), sa¤ alt lob pnömonisinde
kar›n a¤r›s› hisedilmesi bu olaya verilebilecek örneklerdir.
Ciddi viseral a¤r› ve derin somatik a¤r› otonom refleksle; terleme, bulant›,
kusma, taﬂikardi veya bradikardi, TA düﬂüklü¤ü, ciltte hiperaljezi ve hiperestezi, kar›n duvar› adelelerinde istemsiz kontraksiyon oluﬂturabilir. Baﬂka bir
deyiﬂle kar›n a¤r›l› bir hastada refleks olarak tüm bu semptomlar da geliﬂebilir.
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‹ﬂtahs›zl›k, Bulant›, Kusma
‹ﬂtahs›zl›k nonspesifik bir bulgu olmakla birlikte akut bat›n tablosuna eﬂlik eder. Bulant› ve kusma G‹S’ten kalkan uyar›larla, sentral veya serebral uyar›larla ya da kanla kusma merkezine gelen uyar›larla ortaya ç›kabilir. G‹S lezyonlarda örne¤in akut apandisitte, apendiks içerisinde distansiyon oluﬂmu
refleks yolla iﬂtahs›zl›k ve kusmaya neden olur. ‹ncebarsak obstrüksiyonlar›nda önceleri distansiyona ba¤l› refleks kusma olurken daha sonra t›kan›kl›¤a
ba¤l› biriken intestinal içerik ç›kar›l›r.
Burada bizler için kusulan materyalin karakteri çok önemlidir. Genel
prensip olarak safral›, yani sar›-yeﬂil renkli kusma olan bir hastada öncelikle
cerrahi bir patoloji var oldu¤u düﬂünülmelidir. Koyu, partiküllü, barsak muhtevas› içeren kusma (fekaloid kusma) varl›¤›nda cerrahi patoloji varl›¤› kesine
yak›nd›r.
Konstipasyon ve Diare
G‹S hastal›klar esnas›nda hastalarda konstipasyon ya da diare tarz›nda
d›ﬂk›lma al›ﬂkanl›¤›nda bozukluklar olabilmektedir. D›ﬂk›lama al›ﬂkanl›¤›nda
bozuklu¤a özel bir örnekleme olan tenezm rektum duvar›n›n irrtasyonu ile ortaya ç›kan ve d›ﬂk›lama hissine ra¤men defekasyonun yap›lamamas› olay›d›r.
Akut bat›n tablosu olan bir hastada tenezm varl›¤›, rektuma komﬂu pelvik yerleﬂimli bir akut apandisite ba¤l› olabilir.
Gaz ve gaita ç›k›ﬂ›n›n tam veya k›sm› olarak engellendi¤i durumlar, paralitik ve mekanik barsak t›kan›kl›klar›d›r. Gaz-gaita ç›k›ﬂ› olmayan bir hastada,
kolik tarzda kar›n a¤r›s›, safral› kusma ve kar›nda distansiyon mevcut ise öncelikle mekanik barsak t›kan›kl›¤› düﬂünülmelidir. Böyle bir hastada barsak seslerinin artmas› ve metalik seslerin varl›¤›, mekanik obsrüksiyon bulgular›d›r.
Mekanik obstrüksiyon lümen içi (mekonyum, bezuar), barsak duvar›na ait
(tümör, enterit) ve eksternal (band bas›s›) nedenlere ba¤l› geliﬂebilir. Olay basit obstrüksiyon olabilece¤i gibi barsak beslenmesinin bozuldu¤u strangülasyon tarz›nda da geliﬂebilir. Strangülasyon varl›¤›nda toksemi geliﬂebilir. Bir
barsak kangal›n›n her iki ucunun kapand›¤› "closed loop" tarz›ndaki t›kan›kl›klarda ise t›kan›kl›k bulgular› belirginleﬂmeden, lümen içi bas›nç h›zla artar,
erken nekroz geliﬂir.
T›kan›kl›k olan hastalarda barsak lümeni içine, barsak duvar›na, periton
boﬂlu¤una ve kusma ile aﬂ›r› miktarda s›v› kaybedilir. Bu nedenle bu hastalarda oral beslenme kesilerek nazogastrik sonda tak›lmal›, IV s›v›-elektrolit ve antibiyotik tedavisi gecikmeden baﬂlanmal›d›r. Strangülasyon ﬂüphesi olan hastalar
h›zl› bir haz›rl›k sonras› acil ameliyata al›nmal›d›r.
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AKUT KARIN
Cerrahi kar›n olarak da kullan›lan bu terim; daha çok intraperitoneal bölgedeki inflamatuar ve cerrahi tedavi gerektiren hastal›klar›n ortak klinik
semptom ve bulgular›n› tan›mlar.
Kar›n a¤r›s› ﬂikayeti ile baﬂvurdurulan çocuklarda;
• Daha çok gastroenterit, üriner enfeksiyon, paraziter enfestasyon veya
kab›zl›k gibi medikal önlemlerle tedavi edilebilecek hastal›klar mevcuttur
• Önemli bir k›sm›nda belirlenebilen bir kar›n a¤r›s› sebebi yoktur
• Hastalar›n bir k›sm›nda ise ameliyat gerektiren bir hastal›k mevcuttur(%5 civar›)
Burada problem, bu ço¤unluk içerisinde az›nl›¤›, yani cerrahi bir hastal›¤a ba¤l›
kar›n a¤r›s›n› belirlemektir.
Cerrahi bir hastal›¤a ba¤l› kar›n a¤r›s›n› belirlemede hastay› ilk gören hekimin akut kar›ndan ﬂüphelenmesi en önemli basamakt›r.
Ne zaman akut kar›n ya da cerrahi kar›ndan ﬂüphelenmeliyiz???
Hastada periton irritasyon bulgular› var ise.
Periton irritasyonu ve periton irritasyon bulgular› nelerdir???
Enfeksiyöz, kimyasal ya da inflamatuar sebeplerle parietal periton etkilenirse periton irritasyon bulgular› ortaya ç›kar. Bu bulgular;
• Perriton irritasyonu olan bölgede hasta taraf›ndan lokalize edilebilen
a¤r›n›n olmas›.
• Ayn› bölgede direk palpasyonla, perküsyonla veya hastan›n hareketi
esnas›nda hassasiyet olmas› ve mevcut a¤r›n›n artmas›.
• ‹ndirekt hassasiyetin olmas› (Rebound tenderness).
• Kar›n duvar› adeleleri spinal refleks ile kas›l› olmas›d›r (istemsiz defans- tahta kar›n)
Periton irritasyonu varl›¤›n› ararken çocukta eriﬂkinden biraz daha farkl›
davranmak zorunlulu¤u vard›r. Çocu¤un güvenini kaybetmemek için en az
a¤r› ile en fazla bilgiyi almaya çal›ﬂmak gerekir. Hastan›n karn›n› muayene
ederken karn› gözlemek yerine hastan›n mimik ve jestlerini takip etmek, indirek hassasiyet araﬂt›r›rken eli karna bast›r›p h›zla çekmek yerine bu hareketi
daha yavaﬂ yapmak, parmak uçlar› ile nazik perküsyon yapmak, hastay› oyun
oynar gibi kalças›ndan tutarak her iki yana sallamak veya hastay› z›platarak
(topuk testi) kar›n a¤r›s› olup olmad›¤›n› sorgulamak bu amaçla kullan›labilecek yöntemlerdir.
‹stemli kar›n defans›n› gerçek periton irritasyonuna ba¤l› refleks defanstan
ay›rmak bazen zor olabilir. Muayene esnas›nda hastan›n dikkatini baﬂka yönlere çekmek veya konuﬂturmak, mümkün ise uyurken ya da sedasyon alt›nda
muayene etmek gerekebilir.
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A¤r›n›n özellikleri ile altta yatan sebep aras›nda ba¤lant› kurulabilir
mi???
A¤r›n›n süresi:
• 3 saatten uzun süre devam eden bir kar›n a¤r›s› aksi kan›tlanana kadar
cerrahi bir patolojiye ba¤l› oldu¤u kabul edilmelidir
A¤r›n›n karakteri:
• Ani baﬂlanyan a¤r›; organ torsiyonlar›, invajinasyonu,
• Ani b›çak saplan›r gibi a¤r›; lümenli organ perforasyonunu,
• Yavaﬂ yavaﬂ baﬂlayan a¤r›; akut apandisit, kolesistit gibi inflamatuar›
hastal›klar› düﬂündürür.
A¤r›n›n lokalizasyonu:
• Epigastrik bölgedeki a¤r›lar; ön barsak lezyonlar›n›, göbek etraf›ndaki
a¤r›lar; orta barsak lezyonlar›n›, hipogastrik bölgedeki a¤r›lar da son barsak
lezyonlar›n› düﬂündürür.
A¤r›n›n yay›l›m›:
• Sa¤ skapulaya yans›yan a¤r›; safra kesesi lezyonlar›, sol omuza yans›yan a¤r› dalak ve sol subfrenik bölge lezyonlar›n› düﬂündürür.
Kusman›n varl›¤› ve zaman›:
Periton irritasyonu, barsak mezosunun çekilmesi, obstrüksiyon ve toksinlerin absorbsiyonu kusma sebebi olabilir.
• A¤r› ile eﬂ zamanl› kusma daha çok üriner kolikler, invaginasyon ve
gastroenterit gibi hastal›klar›,
• A¤r› baﬂlad›ktan sonra kusma olmas›, barsak t›kan›kl›l›¤› veya akut
apandisit gibi periton irritasyonu olan hastal›klar› düﬂündürür.
Özgeçmiﬂ:
Hastan›n özgeçmiﬂinden ö¤renilen baz› bilgiler kar›n a¤r›s›n›n nedeni hakk›nda yol gösterici olabilir. Bunu örneklemek gerekirse;
• Nefrotik sendrom, immun yetmezlik veya siroz olan hastalarda, primer peritonit,
• Geçirilmiﬂ bo¤az enfeksiyonu olan bir hastada akut romatizmal ateﬂ,
• Travma anamnezi olan bir hastada pankreatit veya pankreas psödokisti kar›n a¤r›s›n›n sebebi olabilece¤i akla getirilmelidir.
Sistemik muayene bulgular›:
‹nspeksiyon; hasta hareketsiz durmay› tercih ediyor, solunum esnas›nda
karn›n› kullanm›yorsa peritonit ﬂans› yüksektir (örn. perforasyon). Hasta ara-
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l›kl› olarak k›vranarak a¤l›yorsa kolik a¤r› var demektir (örn. obstrüksiyon).
‹nspeksiyonla varsa bat›nda tansiyonu ve seviyesi belirlenebilir.
Palpasyon; Hassasiyet ve kitle varl›¤›n› belirlemede önemlidir. Prensip olarak a¤r›ya en uzak noktadan muayeneye baﬂlamak çok önemlidir.
Perküsyon; Bat›n içi s›v› varl›¤›, distansiyon varl›¤› ay›rdedilebilir. Karaci¤er matitesinin kaybolmas› serbest hava ve perforasyondan ﬂüphelendirir. Yine perküsyonla a¤r›n›n artmas› periton irritasyon bulgusu olarak al›n›r.
Oskültasyon; Sessiz bat›n, paralitik ileus, artm›ﬂ siddetli barsak sesleri ve
metalik ses duyulmas› intestinal obstrüksiyon bulgusu olarak de¤erlendirilir.
Rektal tuﬂe; Çocuklarda hassasiyetin de¤erlendirilmesi yan›lt›c› olabilmekle birlikte yinede akut kar›n ﬂüpheli hastalarda önemli bulgular verir. Rektumun dolu ya da boﬂ olmas›, Douglas’ta dolgunluk ve kitle varl›g›, bimanuel
muayene ile bat›n içi di¤er kitleler, k›z çocuklarda genital organ patolojileri
hakk›nda bilgi edinilir. Ayr›ca barsak içeri¤inde kanama, mukus varl›¤› gibi
özellikler belirlenebilir.
Akut kar›n de¤erlendirmesi esnas›nda mutlaka dikkatli bir inguinal bölge
muayenesi yap›lmal›d›r. Bo¤ulmuﬂ f›t›k ve testis torsiyonu ancak bu ﬂekilde belirlenebilir.
Laboratuar:
Rutin tetkikler; tam kan say›m›, idrar tahlili ve ayakta direk bat›n grafisi
(ADBG)’dir. Gerekirse akci¤er grafisi, d›ﬂk›da parazit, US, BT gibi daha detayl› incelemeler yap›labilir.
Tam kan say›m›; lökositoz inflamatuar bir olay varl›¤›ndan, Hct yüksekli¤i
hemokonsantrasyon ve dehidretasyon varl›¤›ndan ﬂüphelendirir. Anemi var
ise belirlenebilir.
‹drar tahlili; diabet, enfeksiyon, kalkül, porfiri varl›¤› hakk›nda bilgi edinilir.
ADBG; (mutlaka her iki diyafram ve pelvis görülmelidir) serbest hava, kalsifikasyon, yabanc› cisim, intestinal gaz da¤›l›m› hakk›nda bilgi edinilir.
Tan›da ﬂüphe devam ediyor ise ne yapmal›???
Mutlaka cerrahi konsültasyon yap›lmal›.
Cerrahi kliniklerinde dahi, hastalar›n bir k›sm›nda ilk muayene ve tetkikler sonucunda cerrahi karar verilemez. Bu olgularda aktif gözlem en de¤erli
yöntem olarak geçerlili¤ini korumakad›r.
Aktif gözlem süresince;
• Hasta servise yat›r›l›r
• Oral beslenme kesilir
• Analjezik etkili ilaçlar kullan›lmaz
• Mümkünse ayn› cerrah taraf›ndan kar›n muayeneleri tekrarlan›r.
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KARIN A⁄RISI NEDENLER‹
Mutlaka cerrahi gerektiren hastal›klar
• Akut apandisit
• Meckel divertikülü patolojileri
• ‹nvajinasyon (uygun olgularda önce hidrostatik redüksiyon denenmelidir)
• Akut kar›n geliﬂen safra kesesi hastal›klar›
• Lümenli organ perforasyonlar›
• Omentum torsiyonu
• Over kisti torsiyonu veya rüptürü
• Testis torsiyonu
• ‹nternal herniasyon ve barsak yap›ﬂ›kl›klar›
Bazan cerrahi gereken hastal›klar
• Akut pankreatit
• Henoch-Schönlein purpuras›
• Orak hücreli anemi
• Primer peritonit
• Kawasaki hastal›¤›(mukokutanöz lenf nodu sendromu)
• Akut granülomatöz ileitis
• Pelvik inflamatuar hastal›k (P‹D)
Cerrahi gerektirmeyen hastal›klar
• Diabetik ketoasidoz
• Akut romatizmal ateﬂ
• Üriner enfeksiyon
• Hemofili
• Sa¤ alt lob pnömonisi
• Gastroenterit
• Prazit enfastasyonu
• Mezenter lenf adenit
• Kab›zl›k
• Ailesel akdeniz ateﬂi(FMF)
• Psikolojik kar›n a¤r›lar›
• Di¤er; kurﬂun zehirlenmesi, porfiri, herpes zoster.
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MUTLAKA CERRAH‹ G‹R‹ﬁ‹M GEREKT‹REN HASTALIKLAR
AKUT APAND‹S‹T
Kar›n içi cerrahi iﬂlemler aras›nda en s›k yap›lan apendektomidir.
Toplumda apandisit s›kl›¤› %7 civar›ndad›r. Çocuklarda 6-12 yaﬂ aras› en s›k
görüldü¤ü dönemdir.
Fizyopatoloji
Klasik ö¤reti; apandisit, apendiks lümeninin t›kanmas› ile baﬂlayan ve 2448 saat içerisinde perforasyonla sonlanan bir olayd›r.
Olay›n baﬂlang›c› ve ilk 6-12 saat
• Lümen t›kan›kl›¤› (fekalit, parazit, yabanc› cisim, karsinoid tümör). Çocuklarda lenfoid hiperplazi ve fekalit en s›k sebepler.
• Lümen içi sekresyon birikimi, bas›nç art›ﬂ› ve aﬂ›r› bakteri üremesi
görülür.
Bu dönemdeki ﬂikayetler; göbek etraf›nda a¤r› (viseral a¤r›; T10 dermatoma
uyan bölge), iﬂtahs›zl›k, bulant› ve kusmad›r.
12-24 saat
• Lümen içi bas›nç giderek artar, önce lenfatik sonra venöz dolaﬂ›m bozulmaya baﬂlar, beslenme bozuklu¤u ve duvarda gangren oluﬂur. Bu safhada
bakteriler duvar› geçerek periton boﬂlu¤una ulaﬂ›r. Hasta parietal peritonun
uyar›lmas› ile a¤r›y› lokalize etmeye baﬂlar (somatik a¤r›). A¤r› göbek etraf›ndan sa¤ alt kadrana kayar.
• Refleks olarak komﬂu adele grubunda spazm geliﬂir (istemsiz defans)
24-48 saat
• Artm›ﬂ lümen içi bas›nç ve duvarda gangren, perforasyonla sonuçlan›r.
Bu dönemde yan›lt›c› bir ﬂekilde hastan›n a¤r›s› geçici olarak hafifleyebilir.
• Perforasyon sonras› olay ya lokalize edilir, abse veya plastron olur ya
da lokalize edilemez yayg›n peritonit oluﬂur (Kültürlerde en s›k aerob E coli
en s›k anaerop Bacteroides fragilisdir).
Olgular›n büyük bir ço¤unlu¤unda olay yukarda tarif edilen klasik patofizyolojiye uygun seyreder. Ancak lümen t›kan›kl›¤› olmadan apendiks inflamasyonu baﬂlayabilir veya baﬂlam›ﬂ olan inflamasyonun spontan gerileyebilir.
Çocuklarda apendiks eriﬂkine oranla daha uzundur ve daha ince duvarl›d›r, tüm
bu süreç daha k›sa zamanda geliﬂir ve perforasyon olur. Ayr›ca omentum majus küçüktür ve yayg›n peritonit ﬂans› daha fazlad›r.
Fizik Muayene
Sa¤ alt kadranda (McBurney noktas›) direk hassasiyet ve periton irritasyon
bulgular›;
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• ‹ndirek hassasiyet (Rebound tenderness)
• ‹stemsiz defans
Apendiksin ucu pelvis içerisinde, çekum arkas›nda, karaci¤er alt›nda olabilir ve bulgular bu lokalizasyonlara göre de¤iﬂkenlik gösterebilir. Özellikle
apendiks çekum arkas›na yerleﬂmiﬂ ise periton irritasyon bulgular› olmayabilir, sadece derin palpasyonda hassasiyet al›nabilir. Ayr›ca malrotasyonlu hastalarda çekum ve dolay›s› ile apendiks sol üst kadranda olabilir ve hastan›n
hassasiyeti de ayn› bölgede olur.
Laboratuar Bulgular
Lökositoz; s›k rastlan›lan bir bulgudur. Perfore apandisitlerde 14 binin üzerine ç›kar nadiren 18 bin’in üzerine ç›kar. Ancak lökosit say›s›n›n normal s›n›rlarda olmas› veya 20 bin'in üzerinde olmas› tan›y› ekarte ettirmez.
‹drar sedimenti; Üretere veya mesaneye komﬂu apendiksler lökositüri ve hematüri sebebi olabilir. Hidronefroz ve taﬂ gibi patolojilerin ay›r›c› tan›s›nda
US'den yararlan›l›r.
ADBG; Kesin tan› koydurucu de¤ildir ancak destekleyici bulgular saptanabilir. Bu bulgular, fekalit varl›¤›, sa¤ alt kadranda hava s›v› seviyesi, psoas gölgesinin silinmesi, preperitoneal ya¤ gölgesinin silinmesi ve skolyozdur.
Apandisitin akut tonsillit, pnömoni, üriner enfeksiyon, k›zam›k ve hatta akut gastroenterite ile birlikte olabilece¤i asla unutulmamal›d›r.
Akut apandisit ay›r›c› tan›s›nda ultrasonografi ve spiral bilgisayarli tomografi yard›mc› yöntemlerdir. ﬁüpheli olgular aktif gözlem alt›nda tutulur. Bu
yöntemle günümüzde gereksiz ameliyat oran› %10-20'lerden %5'in alt›na düﬂürülmüﬂtür.
Tedavi
Cerrahi giriﬂim, laparoskopik veya aç›k apendektomi.
Mortalite %0.1-1, Morbidite (%4-5); Yara enfeksiyonu, intraabdomiinal abse,
sepsis, barsak yap›ﬂ›kl›klar, Karaci¤er absesi, k›zlarda sterilite.
Neonatal Apandisit
Apandisitli hastalar›n %2’si 2 yaﬂ alt›d›r. Ço¤unlukla perforedir ve tan›
ameliyatta konur. Yeni do¤anda apendiks perforasyonu saptanm›ﬂsa
Hirschsprung hastal›¤› veya Kistik fibrosis mutlaka araﬂt›r›lmal›d›r.
MECKEL D‹VERT‹KÜLÜ PATOLOJ‹LER‹
G‹S’in en s›k rastlan›lan do¤umsal anomalisidir. Barsa¤›n tüm katlar›n›
(mukoza, adale ve seroza) içerir yani gerçek bir divertiküldür. Embriyoner hayattaki omfalomezenterik kanal›n art›¤› olarak geliﬂir. ‹nce barsa¤›n son k›sm›nda (terminal ileum) ço¤unlukla ileoçekal valvden 40-100 cm mesafede ve ile-
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umun antimezenterik kenar›nda bulunur. Meckel divertikülü olan insanlar›n
%3-4’ünde komplikasyon geliﬂir di¤erleri hayat boyu problem yaratmaz. Hastalar›n %45’inde 2 yaﬂ›ndan önce komplikasyon geliﬂir.
Meckel divertikülünde "2’ler kural›"
• Yaklaﬂ›k olarak insanlarin %2’sinde bulunur,
• ‹leoçekal valvden 2 feet uzakl›ktad›r,
• 2 inç uzunluk, 2 cm çaptad›r,
• Semptomatik hastalarda Erkek/K›z oran› yaklaﬂ›k 2’dir,
• Genellikle 2 tip ektopik doku içerir (Normal ileum mukozas› haricinde
mide mukazas› ve pankreas dokusu gibi yabanc› dokular),
• Genellikle 2 yaﬂ›ndan önce semptom verir,
• 2 ana komplikasyon, kanama ve perforasyondur.
Sebep Oldu¤u Komplikasyonlar
• Kanama:
Ektopik mide mukozas›ndan asit sekresyonu, t›pk› mide ve duodenumda
görülen peptik ulkuslar gibi komﬂu ileum mukozas›nda ülserasyon ve kanamaya sebep olur. Hastalar›n ço¤u 5 yaﬂ›n alt›ndad›r ve a¤r›s›z alt G‹S kanamas› mevcuttur. Tipik kanama ﬂekli V‹ﬁNE ÇÜRÜ⁄Ü tarz›nda rektal kanamad›r.
Kanama h›zl› ise k›rm›z› renkte taze rektal kanama olabilir. Bu hastalar mutlaka hastaneye yat›r›larak tedavi edilmelidir. Hastalar›n ço¤unda kanama kendili¤inden durur. Çok s›k olmasa da kanama hastay› hipovolemik ﬂoka sokabilecek ciddiyette olabilir. Bu durumda acil cerrahi giriﬂim yap›lmal›d›r.
Kendili¤inden kanamas› durmuﬂ hastalarda kesin tan› amaçl›, Tc 99m sintigrafi kullan›l›r. ‹ntravenöz verilen izotop ektopik gastrik mukozadaki müsinöz
hücreler taraf›ndan Meckel divertikülünün içerisine sal›n›r. Böylece sintigrafik
olarak atipik lokalizasyonlu mide mukozas› belirlenmiﬂ olur. Teknik yanl›ﬂ
pozitif ve yanl›ﬂ negatif sonuçlar verebilir(%90 do¤ruluk). ‹ﬂlem öncesi 2-3
gün H2 reseptör blokerleri (Örn. Cimetidin), pentagastrin veya glukagon kullan›m› pozitiflik oran›n› art›r›r. ‹nvajinasyon, hidronfroz, üreter obstrüksiyonu, intestinal duplikasyon, hemanjiom ve A-V malformasyonlarda yanl›ﬂ pozitif sonuç al›nabilir.
Sintigrafik olarak Meckel divertikülü saptanm›ﬂsa ya da hastada ikinci kez
kanama olmuﬂsa elektif ﬂartlarda cerrahi eksplorasyon yap›l›r.
• Obstrüksiyon:
Meckel divertikülü iki ﬂekilde barsak t›kan›kl›¤› yapabilir. Birinci mekanizma peristaltik hareketler divertikülü lümen içerisine do¤ru sürkleyerek invajinasyona yol açabilir. ‹kinci mekanizma ise divertikül ile bat›n duvar› aras›n-
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daki yap›ﬂ›kl›k veya fibroz bantlar›n etraf›nda ince barsaklar dolanarak volvulusa yol açabilir. Her iki durumda intestinal obstrüksiyon bulgular› mevcuttur
ve h›zla tan› konarak acil cerrahi giriﬂim gereklidir.
• Divertikülit:
Klinik bulgular› apandisitten ay›rdetmek oldukça zordur. Ameliyatta
apendiks normal bulunmuﬂsa mutlaka Meckel divertikülü araﬂt›r›lmal›d›r.
• Perforasyon:
Peptik ülserasyon veya divertikülit sonras› perforasyon geliﬂebilir. Yine
klinik bulgular perfore apandisit ile çok benzerdir.
• Umbilikal Anomaliler:
Patent omfalomezenterik kanal, umblikal sinüs ve omfalomezenterik kist.
Tedavi
Laparoskopik veya aç›k cerrahi giriﬂim ile Wedge rezeksiyon veya rezeksiyon
+ primer anastomoz. Wedge rezeksiyondaki amaç Meckel divertikülü ile birlikte komﬂu ileum duvar›ndan da bir miktar ç›kararak ektopik mukaza veya ülserasyon alan› b›rakmamaya çal›ﬂmakt›r.
‹NVAJ‹NASYON
Barsa¤›n tam kat olarak birbiri içerisine eldiven parma¤› gibi geçmesi
olay›d›r.
Intussusception:

• intussusceptum; içeri giren proksimal barsak
• intussuscipiens; d›ﬂta kalan distal barsak

Distal taraf›n içerisine giren proksimal taraftaki barsa¤›n mezosu da dolay›s› ile damarlar› da s›k›ﬂt›¤› için içeri giren barsakta önce venöz ve daha sonra da arteryel dolaﬂ›m bozulur. Bunun sonucu olarak barsak nekrozu geliﬂir.
Bu sebeple invajinasyon tan›s› h›zla konulup tedavi edilmesi gereken acil bir
hastal›kt›r.
Çocuk yaﬂ grubunda invajinasyonlar› iki ana gruba ay›rabiliriz, birinci
grup daha çok 4-12 ayl›k iyi beslenmiﬂ bebeklerde rastlad›¤›m›z ve her hangi bir
sebebe ba¤layamad›¤›m›z invajinasyonlard›r. Bu hastalar›n anamnezlerinde
daha önce geçirilmiﬂ ÜSYE veya enterit saptanabilir. Olay›n sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte daha ziyade terminal ileumdaki lenfiod dokunun(Peyer plaklar›) hipertrofisine ba¤l› oldu¤u kabul edilmektedir.
‹kinci grup daha seyrek olmakla birlikte daha büyük çocuklarda görülen
ve patolojik bir sebebe ba¤l› invajinasyonlard›r. Burada invajinasyon Meckel
divertikülü, polip, enterojen kist, adenom, nörofibrom veya lenfoma gibi sebeplere (lead point) ba¤l› oluﬂabilir. ‹nvajinasyonlu hastalar›n %2-8’inde, iki
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yaﬂ› üzerinde invajinasyon geliﬂen hastalar›n ise %22’sinde bu tür sebepler
saptanabilmektedir. Ayr›ca Henoch-Schönlein purpura, p›ht›laﬂma bozukluklar›, kistik fibrozis gibi hastal›klarda invajinasyon geliﬂme ﬂans›n›n normal populasyondan daha yüksek oldu¤u ak›lda bulundurulmal›d›r.
‹nvajinasyon daha çok ileokolik ve ileoçekokolik ﬂeklindedir, daha nadiren
ileoileal ve kolokolik invajinasyonlar oluﬂabilmektedir.
Semptom ve Bulgular
‹nvajinasyonlu bir hastada kolik tarzda yani gidip gelen aral›kl› kar›n a¤r›lar› olur. Bebek sakin uyurken birden, ayaklar›n› karn›na dogru çekip a¤lamaya baﬂlar bir süre sonra susar ve sakinleﬂir sonra tekrar ayn› ﬂekilde a¤lamaya baﬂlar. Bu hastalarda önceleri g›davi ve daha sonra safral› kusma olur.
Gaita ç›k›ﬂ› durur, mukuslu rektal kanama olur. ‹lerleyen safhalarda bat›n distansiyonu dehidratasyon olur. Bakteriyemi ve endotoksemi geliﬂir.
Klasik Triad
• Kolik kar›n a¤r›s›
• Kusma
• Kanl› mukuslu kaka (Ç‹LEK JÖLES‹ tarz›nda)
Bu bulgular›n üçünün de mutlaka saptanmas› gerekmez (Yani hastada invajinasyon olmas›na ra¤men, kusmas› olamayabilir veya raktal kanamas› olmayabilir).
Di¤er Bulgular
• Hastalar›n dikkatli yap›lan bat›n muayenelerinde birbirinin içerisine
girmiﬂ barsak anslar› ç›kan kolon ve transvers kolon lojunda (daha çok sa¤ üst
kadranda, karaci¤erin alt›nda) bir sucuk kangal› tarz›nda ele gelebilir.
• Laterji
• Hastalar›n %3’ünde invajine olmuﬂ barsak rektumdan d›ﬂar› ç›kar. Bu
olay rekal prolapsusla kar›ﬂt›r›lmamal›d›r.
Tan›
Anamnez; Ani baﬂlayan kolik kar›n a¤r›s›, kusma, kanl› kaka.
Fizik muayene; Çekumun sa¤ fossa iliakada palpe edilememesi (Dance bulgusu), bat›n distansiyonu, metalik barsak sesleri, kar›n sa¤ üst kadranda tipik
kitlenin palpe edilmesi,
ADBG; Hava s›v› seviyelerinin varl›¤› (erken safhada belirgin olmayabilir!!)
US; "Target sign" (hedef tahtas› bulgusu) veya "psödokidney" (yalanc› böbrek) görünümü
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Lavman opak; Tan› ve ayn› zamanda tedavi amaçl› kullan›l›r. Verilen opak
madde bir seviyede tak›l›r ve bu noktada hilal görünümü oluﬂur. ‹ﬂlem devam
ettikçe bu seviyenin proksimale do¤ru ilerlemesi invajinasyonun redükte olmas›na ba¤l›d›r.
Tedavi
‹nvajinasyonlu bir hastada, barsak t›kan›kl›¤›, dehidratasyon ileri evrelerde bakteriyemi ve toksemi bulgular› vard›r. ‹lk yap›lmas› gerekenler;
• Oral beslenme kesilerek, nazogastrik sonda tak›lmal›d›r
• Uygun intravenöz s›v› tedavisi ile dehidratasyon düzeltilmelidir
• ‹ntravenöz antibiyotik tedavisi baﬂlanmal›d›r
Zaman kayb› barsak nekrozu ile sonuçlanaca¤›ndan bu iﬂlemler h›zl› bir
ﬂekilde tamamlanmal›d›r.
Nonoperatif tedavi; Barsak gangreni bulgular› olmayan hastalarda denenebilir. Floroskopik gözlem alt›nda rektal yolla hava veya baryum verilerek
invajinasyon redükte edilebilir (pnömotik veya hidrostatik redüksiyon, s›ras›yla %70-95 baﬂar› elde edilir). Bu iﬂlem mutlaka bir cerrah gözetiminde, ameliyathane ﬂartlar›n›n haz›r oldu¤u koﬂullarda ve deneyimli kiﬂiler taraf›nda
uygulanmal›d›r. ‹ﬂlem esnas›nda yüksek bas›nç uygulanmas›, gereksiz redüksiyon ›srar› barsak perforasyonu ve yayg›n peritonit ile sonuçlanacakt›r.
Cerrahi tedavi; Nonoperatif tedavinin baﬂar›s›z oldu¤u, barsak gangreni
bulgular› olan hastalarda veya ﬂartlar›n hidrostatik redüksiyona uygun olmad›¤› durumlarda cerrahi tedavi yap›l›r. Aç›k cerrahide invajinasyon elle redükte edilir (Dezinvajinasyon) veya barsakta nekroz var ise barsak rezeksiyonu uygulan›r.
Nonoperatif redüksiyon sonras› daha s›k olmak üzere hastalarda tedavi
sonras› rekürrens ﬂans› vard›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde günümüzde %1’in alt›nda
olan mortalite ço¤unlukla önlenebilir nedenlere ba¤lanmaktad›r. Bunlar, ilk
tan›da gecikme, yetersiz s›v› ve antibiyotik tedavisi ve rekürrenslerin tans›nda
gecikmedir.
SAFRA KESES‹ HASTALIKLARI
Safra kesesi hidropsu, taﬂl› ve taﬂs›z kolesistit çocuklarda görüdü¤ümüz
patolojileridir.
Safra kesesi patolojilerinde ana semptomatoloji, kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma, ateﬂtir. Hastalar›n bir k›sm›nda sar›l›k eﬂlik edebilir ve safra kesesinin hidropik oldu¤u hastalarda kar›n sa¤ üst kadranda ele gelen kitle vard›r. Safra kesesi hidropsu; üst solunum yolu enfeksiyonu, orta kulak iltahab›, FMF, gastroenterit ve Kawasaki hatla¤›na eﬂlik edebilir. Tedavi öncelikle konservatiftir ancak hastalar›n bir k›sm›nda kolesistostomi veya kolesistektomi gerekebilmektedir.
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Safra taﬂlar› hemolitik anemili hastalarda s›kl›kla rastlanmakla birlikte taﬂ
olgular›n›n ço¤unlu¤u idiopatiktir. ‹leri yaﬂlarda ve k›zlarda daha s›k rastlan›r. ﬁiﬂmanl›k, ileal rezeksiyon, diüretik ve antibiyotik (Ceftriaxon) kullan›m›
predispozan faktörlerdir. Taﬂs›z kolesistitler ise genellikle di¤er bir sistemik
hastal›¤a eﬂlik eder.
Ay›r›c› tan›da akut apandisit, hepatit, pyelonefrit ak›lda bulundurulmal›d›r. Tan›da ultrasonografi oldukça yaral›d›r. Tedaviye öncelikle konservatif
tedbirle baﬂlan›r ve gerekli olgularda acil cerrahi giriﬂim yap›l›r.
LÜMENL‹ ORGAN PERFORASYONLARI
Yenido¤an döneminde nekrotizan enterokolit, mekonyum ileusu, volvulus, intestinal atreziler, Hirschsprung hastal›¤›na ba¤l› perorasyonlar görülebilir. Daha ileri yaﬂlarda peptik ulkus perforasyonlar›, volvulusa ve britt ileusuna ba¤l› intestinal perforasyonlar olabildi¤i gibi tifo gibi enfeksiyoz patolojilere ba¤l› intestinal perforasyonlar da olabilir. Perforasyonlu hastalarda klinik bulgular akut kar›n bulgular›d›r. Tan›da ADBG ya da dekübitis lateral grafide periton içerisinde serbest hava gösterilmesi en de¤erli bulgudur. Ancak
hastalar›n %30 kadar›nda serbest hava gösterilemez ve dolay›s› ile bu bulgunun yoklu¤u tek baﬂ›na tan›y› ekarte ettirmez. Tedavi acil cerrahi giriﬂimdir.
OVER K‹ST‹ TORS‹YONU VE RÜPTÜRÜ
K›z çocuklarda over kaynakl› kitleler torsiyon ve rüptürle kar›n a¤r›s› nedeni olabilirler. Klinik bulgular akut apandisit ile benzerlik gösterebilir. Over
lezyonlar›nda a¤r› genellikle ani baﬂlang›çl›d›r. Palpasyon veya rektal tuﬂe ile
kitle saptanabilir ancak yinede hastalar›n bir k›sm›nda tan› ancak ameliyat esnas›nda konur. ﬁüpheli olgularda ultrasonografi ve bilgisayarl› tomografiden
yararlan›l›r.
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