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G İ R İ ş 

Appendix vermiformis,anatomi ve fizyolojik önemi fazla olmamakla 

beraber, Klinik önemi bakımından oldukça ilzerine durulması gereken bir 

organdır. 

Bu gerekçe ile bizi bu Anatomik ve Patolojik çalışmaya teşvik etti. 

Bu nedenle organın büt Un~ ilğilnil göz önünde ,bulundurarak , apandiks' in ge

lişmesinden Anatomik, Patolojik ve kısmen de akut iltihabi durumunu göz

den geçirerek,76 appendix vermiformis'in morfolojik ve Patolojisi Uze-

rine duruldu.Fekalitlerin en çok bulunduğu yerleri tesbit edildi.Ay

rıca bu organa ait sözkonusu anomali ve varyasyonlar da gözden geçiril

di. 
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G E N E L B İ L G İ L E R 

APPENDİX VER MİFORMİS' İN AN ATOM İSİ: 

Kalın barsağın bir parçası olan appendix vermiformis,genellikle 

1 fötal gelişme esnasında , bazen çocuklarda , nadiren de erişkin yaşlarda 

1 

bir boru şeklinde sekum'un arka -iç tarafından ve VALVA İLEOCAECALLİS'in 

2.5 -3 cm.altında yer almıştır.Bura Us taeniaI'nın birleştiği yerdir.Ku-

rak olarak appendix v ermiformis erişkinlerde sekuın' un iç -yan duvarında 

açılan dar, fakat barsak m:uııtavasının appendix vermiformisin içine girme~ 

sine engel olmayan bir llimene sahiptir. 

Appendix vermiformis'in boyu çok değişiklik gösterir.2-20 cm.ara-

sında olduğu gibi ,30 cm.olanları da vardır.Ortalama boyu 8-9 cm.ka.dar-

dır~Kalınlığı ise 0.5 - 1 cm. civarındadır.Dıştan appendix vermiformis'in 

yerini belirlemek için ,Spina İliaca Anterior Superior'dan göbeğe çeki-

len çi~ginin 1/3 dış kısmına isabet etmektedir.Bu noktaya Mc BURNEY nok-

tası denir.Ve appendix vermi formis'in bazisine isabet etmektedir. 

Appendix vermiformis'in boyu çocuklarda büyüklere nazaran genellik-

te d (7-lJ ... 15-20) uzun un. 

APPERDİX VERMİFORMİS'İN DURUMU : 

. Appendix vermiformis'in veya processus vermiformis'in durumu çok 

!değişiklik gösterir.En çok rastlanan durumu RETRO CAECAL pozisyondur,~. 65) 

İkinci sıklık durumu ise Pelvis'e doğru giden,yani DESCENDENS pozisyonu-

durÇ%31).Pelvis pozisyonunda appendix vermiformis ucunun projeksiyo'su, 

her iki Spina İliaca Anterio~~Superior'dan çekilen çizginin sağ ve orta 
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1/3 bölUmUnU birleştiren noktaya isabet eder.Buna LANZ noktası denir. 

( 16-14-20).Appendix vermiformis'in diğer bir durumu HORİZANTAL olarak 

seyreden pozisyonudur.Buna PARACOLİC pozisyon denir'% 2.26). 

Appendix vermiformis'in % l'den de az olarak RETRO-İLEAL pozis-

yonudur.Appendiks , bunlardan başka de ğ işik istikametlere gidendurumları-

da vardır.örneği ince barsaklar arasında bulunduğu durumlar gibi.(ŞekillJ 

APFENDİX VERMİFORMİS' İN PERİTON DUR UMU 

Apandiks tamamen peritonla sarılı bin organdır.Kısa bir mesen-

terio~'u vasıtasiyle İleum'un mesenterium'una bağlıdır. 

Nebati gıdalarla beslenen hayvanlarda (Herbivoreus)sekum uzun 

ve geniş olup ,processus vermiformis'e benzer daralmış bir kısmı yoktur. 

Etle beslenen(Carnivoreus)hayvanlarda sekum genellikle küçU.ktUr. 

A p pen di x ver m if orm i s y ıı nlızca insanlarda , tav şanlarda ve bazı .naymun

l arda bulunur~lg)Bir maymun cinci olan 'NOMBAT'larda ve bazı kemirici 
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hayvanlarda sekum'un apandiks'i andıran ve buna tekabUl eden kısmı var-

dır.İnsanda appendix vermiformis barsak görevini görmez.Bazı bilginler 

apandiks'i insanlar nebati g~dadan karışık gıdaya geçtikten sonra atro• 

fiye olmuş bir sekum parçası ,yani dejenerasyon neticesinde meydana ge-

len rudimenter bir organ olarak kabul ediyorlar.Appendix vermiformis'in 

sekum'a açılan deliği OSTİUM APPENDİX VERMİFORMİS adını alır.Deliğin 

~ d t k ak bulun <B.- 12- 15-) agızın a am veya yarım ap ut 

Bazıları ise apandikai lenfatik bir organ olarak inkişaf etmiş 

ve buna göre şekil ve f.onksiyonu değişmiş bir barsak parçası olarak ka-

bul ediyorlar.Apandiks'in yapısı da bu nazariyeyi desteklemektedir.Bu-

rada mukozada epitelin altında ve ·telasubmukozada lenfatik folikUller, 

tonsillalarda gördUğUmUz ve reaksiyon merkezleri adı verilen folikUl• 

lere benzemektedirler.Bundan dolayı apandiks'a tonstlla intestinalis 

adı verenler de vardır.Bu lenfoıd organlar yaş ilerledikçe kilçillürler. 

Mukozası her ne kadar barsak mukozasına benzerse de bezler daha az gö-

ül 
.. (9-15) r ur. 

APPENDİX VERMİFORMİS'İN HİSTOLOJİSİ : 

Appendix vermiformis'in içten dışa doğru Uç tabakadan ibarettir. 

1-TUNİKA MUKOZA : 

Kalın barsak bölUmil olduğundan Willuslar yoktur.Ancak embriyoner 

devrede bulunur. ( 2- 9) 

a-LAMİNA EPİTELİALİS 

Silindir ,çizgili kenarlı epitel ve az sayıda kalisiform hUreden 

i ba.tett ir. 

b-LA~İNA PROPRİA : 

Bezler az sayıdadır.Bezlerde çok sayıda kalisı'form · ve ar Jantaf1 n 
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hücre ,az sayıda silindirik hUcre ile Peneth hUcresi yer alır.Arjanta

fin hücrelerince barsağa kıyasla daha çoktur.Bir bezde 5-10 arjantafin 

hücresi bulunur. 

Lamina propria ,lenfositten zengindirr.Lenfositlerin yer yer 

mukularis mukozayı parçalayarak submukozaya geçmeleri nedeniyle submuko

za ve lamina propria arasında fibroz bağ dokusunun geliştiği görUlmUş-

tür. 

c-MUSKULARİS MUKOZA TABAKASI : 

Kesinliili bir tabaka oluşturur. 

d-SUBMUKOZA TABAKASI ~ı 

Oldukça kalın bir tabakadı·r .Bir çok yağ hücresi, kan damarları ve 

sinirlerin yanısıra çok sayıda lenfoid doku bulunur.Böylece lilmeni çev

resinde çepeçevre lenfatik nodUl halkası yer almaktadır.Submukozadaki 

nodüller Usteki laminaları lUmene doğru kabarttiğinden,lümen düzensez 

görJnüm kazanır. 

Lenfoid doku enfeksiyonlara karşı yerel bir koruma sağlar.Kuş

lardaki B lenfosit yapım yeri olan BURSA FABRİCİU~un homologonun aparı• 

dike olduğu ileri silrillmilş ise de ,kesin kanıt bulunamamıştır.Apandiks 

akut ve kronik iltihabi çok görUldUğU yerdir.Fakat bu durumları normal 

apandiks'ten ayırmak zordur.Mukozada genellikle (Lamina propria ve muko

~a)eoainofil ve.nötrofiller bulunur.§ayıca artmalarına saptanması ha~ 

linde apandiks'ten sözedilir. 

2-TUNİKA MUSKULARİS ı 

Sirküler ve longitudinal kas liflerinden oluşan ince bir tabaka

rmr .Burada sirküler kas lifleri longitudinal liflerden daha kalındır. 

3-TUNİKA SEROZA : 

Barsağın diğer bölümündeki özelliktedir.Appendix vermiformis'in 
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Kesiti üçgen şeklinde olup, içinde öll hücre artıkları bulunur~ 2-9-

APPENDİX VERMİFORMİS' İN EMBRİYOLOJİSLl 

12mm.lik K~ embriyoda sekum şişkinliği koni şeklinde bir geniş-

leme gösterir.Karaciğer' in sağ lobu altında sağ Ust kadranda yerleşmiş-

tir.Buradan sağ Fossa İliaca'ya inerek Colon llll ascendens ve flexura 

hepatica'yı oluştururlar.Bu gelişme esnasında ,sekum şişkinliğinin alt 

kısmında dar bir divertikUl halinde primitif appendix vermiformia mey-

dana gelir.(Şekil 2 ) 

Appendı·>< 

A 

:ŞEKİL 2: 

Cuecum 
1 
1 

an.so. 

Oaecwn ve appendix' in gelişmesi. 
~ LANGM.AN' dı:ın) 

APPENDİX VERMİFORMİS'İN DAMAR VE SİNİRLERİ : --------
A-ARTERLERİ : 

Sekum'u besleyen arter,appendix vermiformisi de besler.A.appan

cularis ismini .alan bi ince dal, direk A.İleooolica'dan çıkabildiği gibi, 

.bu ana arterin terminal dallarından da ayrAftır.A.appendicularis genel-

likle bir dal şeklinde ayrılır.Ancak çift arter olarak da ayrıldığı na

dir değildir.İleum ile ilişsi ise barsağın önUnden veya arkasında geçip 

meso-appendix vermiformis'in serbest kenarında ve peritonun iki yaprağı 

arasından geçerek, ince dallara ayrıldıktian sonra organı besler.fŞekil 2) 
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B-VENLERİ : 

Sekum' un venlerinin dökilldüğli toplar damara dökül lir .Caecuın, 

colon ascendens,flexura coli dextra ve colon transversuın'un sağ yarı-

sının venözü ile appendix vermiformis'in kanı vena mesenterica superior's 

açılırlar. 

C-LENFA DAMARLARI : 

Kalın bareağın mukozası altından ,periton tabakasından ve kas göm~ 

liğ i ile appendix vermiformis'ten doğan limfa damarları~kalın barsağın 

m . 
mezoları boyunca bulunan lenf'a ganglionlarına,yani nodi lyphatici mesen-

terici superiores-nödi ly'ıhaticicolici sinistri et dextri ve medii'ye 

açılırlar. 

D-S İNİRLERİ 

Kalın barsakların ve appendix vermiformis'in sinirleri sempatik 

ve parasempatik liflerden yapılı olup,plexus mesentericus superiorx• ve 

İnferior'dan arterlerin etrafında plexuslar yaparak dağılırlar.Yanlız 

appendix vermiformis'e gelen parasempatik lifler N.Vagus'tan gelir.( Şak~ 
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MATERYEL VE METOD 

Ağustos 1986 - Mart 1987 tarihleri arasında ,AtatUrk tlniversite-

si Tıp Faktiltesi Patoloji Anabilim Dalı Labratuvarına aku apandisit 

tanısı ile apandektomi yapılmış hastalara ait Cerrahi Materyal de-

ğerlendirildi~Bu dönem zarfında 76 apandektomi laboratuarımıza geldix 

ise de ,akut apandisitis bulgusu veren 71 tanısı incelemeye uygun gö-

rilldü. 

Apandikslerin makroskopik özellikleri yanıeıra ,ROSAİ'nin tarif 

ettiği gibi Cerrahi uca yakın ve orta 1/3 kısımlardan enine,ayrıaa dis-

taluç'tan boyuna kesitler alınarak mikroskopik incelemeye doku alındı. 

Bu parçalar rutin parafin kesitlerde ışık mikroskobu incelemesine tabi 

tutuldular.Makroskopik incelemede apandiks lUmeninde tıkayıcı etkenler 

yönUyle de dikkat edilerek,bulgular derlendi. 

Mikroskopik incelemeye alınan parçalar gittikçe artan alkol yo

ğunluğunudan geçirilerek, ardından ksilolda şeffaflaştırıldı~ ve 56C
0 

parafin kabına konduktan sonra parafin bloklıra konarak mikrotomla 7-8 

mikron incelikte kesildi.Dokular hematoxylen adsin ile boyanarak ince-

lendiler. 

Dokuların mikroskopik incelenmesi yapılırken, şeffaf grafik kağı~ 

dı ile superpoze edilerek apandix duvarının en iyi korunduğu yerlerde 

lümen çapı,muskularis tabakası ve tüm duvara ait ölçümler yapıldı. 

Akut apandisit tanısı konarken yaptığımız alt gruplandırma ,mik-

roskopik incelemede lUmende nötrofil lökositlerin veya mukozada yUzeyel 

Ulserleşmeyle gene nötrofil lökositlerin izlendiği, daha derin tabakalar-

da inflamasyon görUlmediğinde akut kataral,ekeudasyonun muakular taba• 



-~ 

ve subserozaya da yayıldığı belirgin inflamatuar hadisede akut supu-. 

ratif,ayrıca sıklıkla tromboze damarlarında gözlendiği daha yoğun infla 

masyonla beraber duvar boyunca dağınık veya yaygın nekroz görUldUğUn

de akut gangrenöz apandisit tarzında oldu. 
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BULGULAR 

Toplam 71 hastada akut apandisit tanısıyla yapılmış apandektomi'nin 

mevcut iltihabın yaygınlık derecesine göre dağılımı yapıldı.l5'nin KA-

TARAL , 41' nin SUPURATİF ve 15' nin de GANqRENÖZ özellik taşıdığı gö .... 

rilldil.TUrn vakaların yaş ortala~ası 22.9 çıkarken, bu guruplara göre ise 

sırayla 22.5 - 21.7 ve 24.5 şeklinde bulundu.Kadın ve erkek}ağılımı 

da KATARAL inflamasyon gösteren grupta erkek hakimiyeti,gangrenöz 

grupta ise kadın hakimiyeti şeklinde bulundu.(Tablo 1) 

ı . ' 
-~----.-------~-~-~--·-~~-~~-~-------~-~-~-~~---~--------~~-- -~--·-~-r 

I L_!f·-~-~ ... ~-E-~_I! ______ L ___ §_Y_EJ:ı_ı1_A1_~_t_rl_g_:A_11~J1Jı_rı1!i .. Q_~ __ ı 
' 1 1 ' 1 1 ı. 1 1 

___ § _ -l-!f~g1_4 .. !;~~~!! ... ! .. ~.2E.! .. L-~!!g!nt-~~~~ls t .. ı!9Dı.-~ .. ~g-~~D-~ .. tit~~~-~Q~l.ı. ... i 
1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 

O- 1 O f 1 : - f 1 : 4 ı 4 ı · 8 ı - ı • ı • ı 
_____ j ______ j _______ .,. ___ --~------~---- ... _j ______ J ______ .... ,' ____ ..... ~ ... ------! 

1 ' 1 1 1 1 1 1 1 
ıa.- 2q 6 t 3 t 9 1 12 1 1 1 13 1 3 . 1 6 ' 9 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ---- - _, ___ ---1'""!"_ ...... _ - ........... _<"4 __ , __ ---·--.-:- ...... ·- -ı-:-.e - - --..-~ ---- - ............... -ı ... --..--...... .... 
' • 1 1 1 1 ' 1 ' 2(l- 30 2 ' 1 • 3 ' 10 ' 4 1 ' 14 1 2 ' 1 l ' 3 1 
1 1 1 l 1 ' 1 1 1 ' 
1 ' 1 1 ' 1 ' 1 • -------,------·--- ----~ ·-- .. ·-.. ,---------,----- .... ı-- --- ----1-------,------ --., ....... -.... -... .., . d" . . 1 1 • . 1 • l 1 

3(1-4 - ' 1 1 1 1 2 1 ' ... : 2 ' - 1 2 • 2 j 

-----4------f·------t------~-----~-~---·-1------1-------~---·-~~-----·+ 
. 40. ... 5q 1 t - • 1 1 2 1 ' 1 1 3 1 - 1 - 1 - 1 

• ' 1 1 1 ,. 1 1 1 
: -----~------t~---~--L~-----~~-- ... --.J---~·~ ~-~----~--------'--~-.~~-·-~---~ 
' ' 1 ' 1 1 ' 1 • ' • 

' 51-6q - : - ' - 1 ~ • - • 1 1 1 1 - 1 1 • 
' 1 1 • 1 • 1 ' 1 : ·----j- --- -- ~ -- - -- -L.- - ... - --'- -----~--- ---- + - --- __ _. ______ ....__ .. __ - .. - - .......... Jı. 
i -~;~idi--iö-ıi----§--t---ı~-~---ji~-~-iö--1---4-i·~---~--i----§·i----1§-t 
' '1 t 1 ' 1 1 ' 1 ' 

;;i-~~=-----,·------;------~-----1-------7------1------~-·-·--~-------t 

l~!~~~~=~:~t---~~:~t ___ :::~·--~~:3---~~:~~----==:] __ ~~::.ı __ :::~-- .. ~~::\ 
. -·---------,-------r-----1------~-------~------~------~------~-------İ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _____ :_ _________________ ..,.v 1 1 1 1 1 1 l 

' - ~-~--------~------~-~--~----~-~--·~--i~-----~-T 

TUın vakaların sayısı : 71 

TUın vakaların »aş ortalaması i :22.9 
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olan dağılımı tablo 2'de görülür. 
I1A~10 _ _g_·_. __ 

-Beyaz şerit ='Erkel 

4 24 
25 ~,/,. ·' 

30 
31 

ıı 
-Siyah " =Kadı1 

,, 
, .r 

;:.o .. , ,. / 
,,. 

' / ~ 

~ / 

·15 "' f .' r ./ , 
/ ,,,. 

.ıo 
l/ ·' / r 
1 /' 

·5 ~ 1;~;1 
l ı( / 

/ / 

o Jr[rr 
1 / ' 

~~· 
L '

//~ 
~~~ ~~ ,.,,, I~ 

,, / -----· .... _-....._! 

10 

5 

- ·r LİM VAKA KATAHAL SUPURATİF GANGRENÖZ 

Appendix vermiformis' lerin her biri ve özellikle morfoloji yapı -

larında bir bulgunun belirli bir tıkanma veya gruplar arası farklılık 

La~ıyabilecek yönlerinin tesbiti amacıyla ,daha önce belittiğimiz yön-

temle lümen açıklığı, muskular tabakası, t ı.im duvarın kalınlığı ve uzun-

,gruplar arası farklılık yönüyle değerlendirildi.Bu bulgular tablo 3'de 

gösterilmiştir. 

,- - - --- - - - .., --- - 't -- - - - - - - - - - ·t- ---- - - - - - - - - 1 - - - -- -- -- --ı - - -- -- -- -- ---- --r 
' 1 1 1 ' ' ' 
1 lsa.yı;, Lümen mm.l, Kas tab.mm~, Duvar kall. , Uzunluk ; 
,----------,--~-.,--- ------ ---r-------- - ... _ ,-----------•-- -- -- -- ·--------r 
: 1 : l.52+0o78 1 0.8?+0o41 1 2.4J+0.80 1 6.47+1.6) : 
1 KA'l'ARAL 1 15 1 1 / l l 
t--------1----,------------r------------ı------·----r----------------r 
' 1 ' ' ' ' ' 
' ' 1 ' ' ' ' :-~Y~~~~!!~_1!-~-~!29~9!~1--~-~!9~~2!11 __ 4_3!21:~!1~-~---§!1~!~!2~----~ 
' 1 ' ' 1 
1 1 1 ' ' 1 

1 

~~~~~~ ~~~~L~2- ~-~.:1~:9 !Z~- .L .9.!~~:~.! ~3 __ L ?.: ~2:ı:~ !§~_L ___ ~.:21~2-d7_ -- -~ 
Bütün gruplarda incelenen parametreler arasında SUPURATİF ve 

r}J\NGHENÔZ gruplarındaki duvar kalınlığı ölçüleri arasındaki o~tala-

ma değerlerindeki hariç,önemli bir fark bulunamamıştır 0 
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Tablo J'deki ista~istiki karşılaştırmalar eşleştirilmemiş örnekler-

de T testi ile yapıldı. 

Lümeni tıkayıcı etken olarak tesbit edilebilenler sadece 5 vaka-

da fekalit şeklindeydi.Bunun dışında makroskopik olarak ,parazit,yaban-

cı cisim, t ümörv·• bi bir tıkayıcı etken bulunamadı .Fekalitlere ait özel ... 

likler tablo 4'de gösterilmiştir.Bu fekalitlerin safra kesesi, böbrek~ 

mesane gibi organlarda meydana gelen taşlar gibi sert olmadıkları ve 

baskı ile ezilebildikleri görüldü. 

Tablo 4:Fekalitl&rin bazı özellikleriO 

·---------~----~-·~~·-~·---------~--~-~----~------------~~~4- ~44•~---~ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : KEYIT NO~ YAŞ ; CİNSİYErD UZUNLUK; BULUNnrnju: İNFLAMASYON~ 
1 ' ' ' ' 

1 
lh ti ' r---- -----.,-- ----..,.- ----- -- -- ___ ..,.... ______ .gm-,- -+------~ER --- .. - -•- --T w - - - ·-. 

' 1 ' ' 1 ' 
' 1 ' 1 ' 1 

~!!~2l~§-~--~9--+-----~~~=~---~------~~---ı------!~2~~~P~--~~~§:~~~~ 
1 1 1 1 1 1 ' 
1 1 1 1 

1 
' 1 

ı 1328/86 ' 28 ' Erkek ı 10 ı Distal ı Supuratif 1 

r--------~------t-------------f-----..-----r--------------r-----------t 
' ' ' 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 ' ı 14 7 2/86 ı 26 ı Kadın ı 8 r Orta l Supurat if ı 
~--------~------~-------------~-----------~--------------~-----------~ 
' 1 ' 1 ' 1 

1 ' ' 1 ' 

L.~§§1~~§-..,--~~--l-- --~~~~~---L-- ____ 2!2- _j __ .E~~!~~- ----~-_q~~~~~E~~ --+ 
1 

' 1 ' 1 ' 

' 1 ' ' 1 ' 1 1 ' 

t~231i~§-~-~~--~--- -~~~~~---~------~~~-- 1, ___ !~~~i~~!.-L_q~~!E~~~-l 
1 1 1 1 

1 l 
1 1 1 1 1 1 . 1 
1 0RTALAMA 1 25.8 1 - 1 7•8 l · - l - ı t ... ________ ...... _ ......... J_ .. _..., ·---... -----r------~-- .... -- -1------------~ .................................. ._ ..... .. ... ----------- .... ----... . ... .. . -- ... - . --- . -- -... -.. ----... -- ·- _ _. . . -.. ---.... -...... -...... -... .. 



-13-

~!Lh_Yaka N0:1112/86 ____ __.. __________ _ 

Seroza yüzeyi belirgin damarlan-

ma ve distal kısmı genişlimiş 

apandiks. 

Şekil 5-Vaka NO:l47 2/ 86 
--------

4 lo:ıu şeklin longitudinal 

kesitinin iç görUnümU.Tıka· 

yıcı etken olark fekalit mev· 

cuttur. 

Şeki l 6 :Yaka NO: 

Belirgi bir tıkayıcı etken bulunmayan, 

fakat muskular tabakası 

bel i r gin olarak dikkati 

çekmektedir. 
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1987 APPENDECTOMİ'LERİ VE PATOLOJİ BULGULARI 

~ıra No: Biopsi No.: 

1 88 

Makroskopik Bulgular Histopatolojik Bulgular 

6 Cm. seroza mat, kesiti 
5 mm. lilmeni oblitere, dis A.SUPURATİF APANDİSİT 
tal 2 cm. şiş, ince cidar-
lı plyle dolu. 

------------------~-~--~---------------------------------~----·~~· .... ------
- € 134 7 cm. uzunlukta A.SUPURATİF APANDİSİT 
-~-----~------ ...... -~~---~------------...-------~---·----~----~-~-----------------3 141 5 cm. uzunlukta A.GANGRENÖZ AP.PERİAPEN-

disit 
--------~------.----·--~~---------~---~-~------~--------~------~-----------

4 160 5 cm. uzunlukta A.SUPURATİF APANDİSİT 
----~-------~-----·~--------------------~----Pt-----------------------~---& 161 6 cm. uzunlukta A.SUPURATİF APANDİSİT 

PERİAPENDİSİT 

' 182 5 cm. uzunlukta A. KATARAL APP. ------ ıı-----------·1ıto---~--.~----------------....-,---- "'-------- ___ ... ~ ----- -_____ ... __ _ 
7 234 . 5. om~ uzunlukta, ince duvılrll A.SUPURATİF APP. 

ıçı püyle dolu, çapı 5 mm. 
-------~----------·----~---~-----------------··--------~- ..... ---·~~-~---~-~-

8 267 7 cm. uzunlukta, 5 mm. ça·~ 
pında, distalde, fekalit PERİAPENDİSİT 
madde dolu. ----------- .._...._ .. ...._--~- ---------------------------·-~-----------~------------

9 283 

-----~---~--~-----

5 c~. uzunlukta, llmeni A.SUPURATİF APP. 
oblıtere. 1 ve 0.5 om.çap. 

-~--------------------~---· ....... -------------~-~-~-------~-
10 371 7 cm. uzunlukta ve 2 om. 

çapa varan app. A.SUPURATİF APP. 

--------------~---~--------------------------~----------------~----~~--~ 
ıı· 398 6 cm., 1 cm., lUmeni ob

litere distali esmer renkJ 
A.GANGRENÖZ APP. 
PERİAPENDİSİTİS 

- -------- ~--------- -------------------... ------~-- ~-------------- -----------
12 405 6.5 cm.uzunlukta, 1 cm. 

kalınlıkta, lUmen tıkalı 
mukozası esmer renkte 

A.GANGRENÖZ APP • 
PERİAPENDİSİTİS 

------------------~----~-----------------·---~-----------~--·--~-~----
13 494 

14 511 

7 cm. uzunlukta, distali 
esmer, genişleme gösteren 
diğer tarafta 0.5 cm. ob
litere, lümenli 

7 cm. uzunlukta, 1 cm. 
çapında açık llimeni bulu
nan nek:rotik madde ile d~· 
lu app. 

A.GANGRENÖZ APP. 

A.SUPURATİF APP. 
PER İA PEND İS İT 

-------·----------~-----------------~---~--~-·-------~---4---------~-··~~ 15 556 7 cm. uzunlukta, oblitare 
lJmeni bulunan, app. A.SUPURATİF APP. 

~----~--..L.---------------------·--------- -----~~------------4---~-4--- -
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21 960 

22 

22 961 

~~ 962 

€4 963 

-----
25 964 

-1 !i-

Histe-Patoloji~~· 

_____ A_._SUPURATİF APP. 

~-------"""-----"'---.......... ~_..____.~~·-A-·_S_UPURATİF APP. 

------

5.5 cm.,2.lcm.,lUmeni obli

tere değil. 

6cm.Uzun.seroza mat beyaz, 

d·istal 1/3 esmer, Çapı 7mm. 

LUınen açık 

4.5cm.seroza mat, belirgin 

damarla app.çapı 6mm.1Umen 

a_çık 

5cm. seroza mat, belirgin 

damarlı aEE•ÇaEı 7mm.Lilmen 

5. 5cm, it il 
app.çapı 

6mm. lUmen açık. 

?cm.mat .distal 1/3 esmer. 

açık 

!~QPURATİL!°!:L__ 

A. SUPURATİF APP. 
Periapp. 

A.SUPURATİF AP:E.:__ 

KA'rARAL 

-----·---

SUPURATİF APP.-Pa. 

SUPURATİF Pa. 

__________ __§!:,EE. 8mm. 1 Umen açık. GANGRENÖZ Pa. 

26 965 

27 966 

28 967 

968 

30 1003 

7cm.mat ,yer yer esmer rehkte 

7mm.1Umen açık. 

?cm.mat beyaz,drta kısmında 

GANGRENÖZ Pa. 

___1cm.esmer alan.6mm.L.a_ç_ı_k_.~-- KATARAL Pa.~--

5cm.mat ,belir~in damar,7mm. 

L.açık, SUPURATİF_P_a_. ____ _ 

~m.mat berı!~lJmm.açı_k_. ____ SUPURATİF Pa. 

6cm.,mat beyaz,5.ınm.L.tıkalı KATARAL 

-----------·---·------______ _L.anf o i~ hiE~.E!!!.!? 
31 1004 

32 1005 

8cm.,mat,5mm.1Umen,ince yarık 

şeklinde .serozada lem. s.ent be

yaz lenf ıbll nodu. SUPURATİF Pa.Lenfoid 

·-·-·-----------hiperplazi.J..?_.._) __ 
5cm mat,5mm.,L.tıkalı KAT ARAL 
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_ıı_ı_r_a __ l,_o_ı~ __ ·_B_i_o..._poi ı:.~o~ı--~~M~o~k~r~o~ıı~l~~o~ı)~i~J~~b~u~l~e~u~l~ıı~r~~-~~~----1l_i_s_t_o~p_a_t_o_l_o_.ı_·i_B_u_l~f~,u--· ~ 

33 1006 

34 1007 

lco8 

36 1119 

37 1120 

38 1121 
-~---~-----~-----

39 1122 

4C 1123 

--------
121)) 

1246 

43 1247 

6 cmo Uz~, 3mm.-Lilmeni tıkalı 

5o5cm., serozadan belirli 

Bmmo çııp, proksim·tl, 2. cmode 

bUkillme (Kinkleçme) 

9.5cm. 1 ince mat cidarlı 

1.5cm.L. açık,. 

8.5cm. mat, belirgin d;1marla 

l cm. Lo a ık 

10 cm., mat esmer H. 1 om. P.rok-

simalda fetalit var. Lümen 1 cm., 

fakut cidar incelmiço 

(Yaşa bağlı oblito

ration) Atrofi fibro-

siz 

SUPURATİF 

SUPURATİF Pao 

" " 

OANGRF.:NÖZ Pa. 

4 cm., Lümen 0.2 cm. açı_k_._. ____ ı_r-A_m_ .. A_R_An_· __ " _____ _ 

7o5cmo Proksimal 1 cm., distal 

da 0.5 cm. Lümen Obliiereo Lenfoid hiperplazi. 

5 cm, mut yüzeyeli, 1 cm. L. 

açık. SUPURATİF Pao 

7 cm. ı:z.' s~roza elan belir- KATARAL Pao 

li 1 0.5 cm. L. Jçık. 

6 cm. mat yUzeyel, l cm., Lümen SUl'URATİF Pa. 

açık. 

9 cm., mat esmer yüzeyeli 

1 cm. çap. iııce cidarlı, Lü- GANGRF.UÖZ Pa. 

men açık. 

8 cmo 1 mat, 0.5 cm., ince 

------~~-------~~~~~~~ek_lı_· r_ıd_e_lu_·m_._en...;..• _______ b_'l_JP_l_JR.-._A_T_İ_F~P_a_. ____ ~~---

12~9 6 cma 9 mat kırmızı renkte 

1 cmo L. açık. GA1JGH~NÖZ J'a. 
!;6 1250 lC cm. distal yarısı fuziform 

grrni~lcme ı;öster·nn mat t!PP• 

------- L. ar.ık ---- --L------------ GUPllTIATiu_u_. ____ _ 



sıra NO: Bio~N2:. Makroekopik bulgular Hi.!12Eatolojik B. 

47 1251 10cm.Uz.,0.5cm.eninde ve Otolitik olmuş 

ince eidarl3:_1ilmen;..;.•----- _( Tesbit edilmemi~) 

48 1252 5.5cm.uz.serozal dam be- KATARAL 

lirli.0.5em.açık 

1J25 

50 1326 

4cm.uzunluk, ma~ li.imen 

lem, açık. 

6cm.,mat esmer renkte 

lem.açık. 

SUPURATİF Pa. 

GANGRENÖZ Pa. 

5_1~~-~-1_3_27_~~ 5cm~u~un.,o.5 1 !!.Ç,ık. 
______ .JL. 

52 1328 

53 1472 

lOcm.,mat yUzeyel,diatal 

uça yakın 0.5cm.çapında 

FEKALİT. --- -------
8cm,mat,orta kesiminde 

FEKALİT(Q.~m.l SUPURATİF Pa. 

54 1473 7 cm,uzun.mat.8mm. açık. SUPURATİF Pa. 

55 1474 5.5cm.!uz.,matLl:cm. açık. SUPURATİF Pa. 

5~6 _______ 1_4~7~5~--~---4~.5:;._;c~m~·~·~m~a~t_v..:....::;e.~ .. Q~·~2~e~m~·~L~·;a.çı~k~·=------~S~UP~UR::.::.:A~T~İ~F-=P~a~·~-

57 1476 4 cm.mat 1e~~~ınx:xa~xk. 

----·--
58 1477 

--
59 1666 

&& i&ii 

60 J.667 

61 1668 

1669 

63 1671 ---
_64..:...-.. _____ 1~6 7 2 

lUınen t1Dkalı görUnilmde. 

tıkayıcı sebeb kas hiper. 

6 cm.,mat, lcm.,proksimal 

SUPURATİF Pa. 

kısımda lilmen tıkal.~ı~·~~--~----:S~U~P~UR;.:,;:.ATİF Pa. 

7 cm.uzun.distal l/J'U esmer, 

1 liroen_J!ç,!!t~·--·----·-----..2.QPUR AT İF Pa. 
5.5cm.diatal l/J'ü esmer, 

lem.distal kısmı tıkayan 

lOcm.FEKALİT. GANGRENÖZ Pa. --
Sem.belirgin damarlı,0.5om. 

proksimalda lilmen izlenmiyor. KAT ARAL 

·-------------~------------(Lenfosit hiperE~ 
15.uzun.mat renmte,l cm. 

lilmen ince duvarlı. 

6cm.uz,mat renk 1 lcm,açık, 

8 ~~·Ezun.0.5cm.llli~eni tıkalı 

Otolitik(tesbit
siz) 

SQPURATİF Pa. 

KATARAL Pa. 



SıııaNO: 

18 

Jı 
Makroekopik bulgular 

5cm.uz.,parlak,damarlı 

__________ _Lmm.lUmeni tıka._l_ı ...... -----
65 

Biopsi NO: 

1757 
SUPURATİF Pa. 

66 1758 

_6~7~ ___ 1_...7 22 
68 1760 

69 1882 

70 1883 

7.cm.,mat,esmer,7-lOmm. 

lUmeni tıkalı. GANGRENÖZ Pa. 

4 cm., mat esmer.·ıomm:. kapalı GANGRENÖZ Pa. 

6cm.mat siyah.6mm·.1.a ..... cı_k_. _____ G_A_N_G.RENÖZ Pa. 

7 cm.,mat,damarlı. 7-lOmm. 

açık. 

3.5 cm.uzuri.,mat va damarlı 

12mm., porks imalda· tıkalı( Mue

kularis hipertrofisi var) 

SUPURA'rİF Pa. 

KATARAL Pa. 

71 _______ 1~9~1_4.._ ____ ~ __ 8_·_c~m~·~u_z_._.d=a=ma=r~l=ı~,~~~~.~7~mm-.-.a=ç~ı-k~---K=A~.T=A~R=A=L__.P_a~·----~ 

72 1915 7.5cm.uzun.mat,belirgin damar-

73 

74 

75 

1916 

1917 

1924 

F E K A L İ T L E R 

lı.8mm.,açık. SUPURATİF 

8cm.,gri parlak,9mm.,açık. KAT ARAL 

7 cm. uzun., 9mm. açık •. ______ s_UP_UR_A_.T_İ __ F_P_a __ . __ 

6 cm.mat ve esmer •• 8.5mm. -
lilmen tıkalı.proksimalda 0.5cm. 

FEKALİT GANGRENÖZ Pa.!...--

1120 - 1328 - 1472 - 1667 ve 1924'N:'lu Biopsiler. 
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TARTIŞMA 

AtatUrk Üniversitesi Tıp Fakilltesi Araştırma ve diğer Hastane-

lerin Genel Cerrahi Servislerinden Ağustos 1986 ile Mart 1987 tarih-

ıeri arasında Fakilltemizin Patoloji Anabilim Dalına gönderilen 76 ap-

pendix vermiformis' in apandektomi vakası ,incelendi •• 

76 Vaka'nın 5'inde fekalit tesbit edildi.Fekalitlerin 4'U ka-

dında ve l'i erkekte ğörilldil.Bu 5 olgunun yaş ortalaması 25.8,apandiks-

lerin ortalama uzunluğu 7~8 Cm.olarak tesbit edildi. 

· Fekalit'in bulunduğu yerler ise l'i ortada,2'si proksimalda ve 

diğer 2'si ise distal bölgede yer almaktadıa. 

İnflamasyon tUril ise 3 vakada Gangrenöz ve 2'sinde Supuratif şek-ki: 

linde ortaya çıktı.(Tablo 4 ) 

Appendix vermiformis'in morfolojikagörilnümilnde,literatUrlerde 

görüldilğil şekilde farklılık göze çarpmadı.Literatürde appendix vermi-

formis'in içinde kıl kurtlarının bulunabileceğinden söz edilmektedir. 

Amerika ve diğer batılı thkelerde oldukça yaygın olan kıl kurdu vakası; 

incelemeye tabi tuttuğumuz 76 vaka'nın hiç birinde kıl kurdu tesbit 

·1 d' ( 2 ) ,. edı eme ı. 

Klasik kitaplarda ve pek çok yayınlarda appendix vermiformis'in 

sadece insanlarda ve bazı tür maymunlarda bulunuduğu yer almaktadır. 

Ancak yaptığımız yaptığımız literatUr taramaaınıı göre tavşanlarda da 

appendix vermiformis'in bulunduğu tesbit edildi~l1i-...:!4•l6-l742l) 
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Tavşan appendix vermiformis' i bir özellik daha göstermektedir. 

o da apandiks'in lüınenine dışkının itilmesi ve daha sonra apandiks'in 

bağlanması sonuçu GANGRENÖZ ~pandiks'e neden olur.Buna karşılık sade-

ce bağlanırsa kistik genişlemenin dışında bir şey oluşmadığı görillilr~ 2 l) 

Tıkanmayı takip eden 14 saat zarfında lUmen içindeki basınç 126 

cm.su basıncına ulaşılacağını belirtenler vardır. 

İncelediğimiz 76 apandiks olgusunun kongenital anomaliye rast-

lanmadı.Kongenital anomali vakası literatürlerde de pek azdır.Şimdi-

ye kadar 80 anomali vakası tesbit edilmiştir. 

ROBİNSON 1951 yılında belirttiği bir vaka'da apandiks bulunma• 

sı gereken yerde 12 x 10 mm.bllyUk:lUğUnde bir lenfoıd doku kitlesinin 

sekum duvarına yapışık halde bulunduğunu yazmaktadır.Yanlız bunun dün-

yada ilk vaka olup olmadığı kesilik kazanamadı. 

Araştırmamızda gene tesbit edemedığımız diğer bir anomali şek-

li ise dublikaayon olayıdır.Apandiks dublikaayonu sadece apandiksi il-

gilendiren kısmi tarzda olabilir.Tek bir sekum'dan iki ayrı apandiks 

çıkabildiği gibi ,hem sekum'dan ve hem de apandikste dublikasyon ola-

bileceğini bildirenler de vardır.Sekum dublikasyonu söz konusu oldu-

ğunda kalın barsağın diğer kısımlarında da dublikasyon ihtimali olabile~ 

ceği fikri doğmaktadır. 

1974 yılındakadaryapılan araştırmalarda appendix vermiformis 

lie kanser arasında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır.Araştırıcılar 

bu dil~Unceye ,kolon kanserinden ölen hastalar Uzerinde yaptıkları ça~ 

lışmalarda bu hastaların daha önce apandektomi operasyonu geçirmiş ol

duklarını görmeleri sonucuna varmışlardı( 24 ) .Anaak 1974'te MOERTEL ve 
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arkadaşları yaptıkları çalışmalarda böyle bir ilişkinin bulunmadığını 

. göstermişlerdir .MOERTEL ve arkadaşlarının fikrini destekleyen HİWİE, 

Tİ MPERLY, HYAMS, WYEtrnER. AHTRUP, Bl'IBNOLD ve KESLER gibi diğer araştırıcı -

lar da böyle bir ilişkinin olınadını tekrarlamışlardırı.< 3 - 23 ) 

Akut apandisit, akut karın ağblesu olarak bilinen ve aoil cerra-

. h ı kt . h t ı kl . . d .. ml . b . t t ( ı-3- 24 ) hi küda a e gere ıren as a ı arın ıçın e one ı ır yer u ar. 

Buna karşılık etyolojisi ve patogenezine yönelerek bilgilerimiz yeter-

li değildir.Temel olarak appendix vermiformia lUmeninde bir obstruke-

yon ve bunu takiben lümende biriken salgı ile basınçını artması ve böy-

lece intestinal floranın mukozası ,ardından da akut iltihabi neden ol

ması şeklinde bir mekanizma kabul edilmektedir~ 5-9-21- 24 >Bu şekilde 

geliştiği düşilnülen Patogenezde başlatıcı etken ,yani obstrukayon ne-

deni en fazla fekalit olarak belirtilmekte,ardından lenfmid hiperplazi, 

yabancı cisimler, parazitler ve tUmörler olarak belirtilmektedir.En sık 

fekalitlerin obstruksyon nedeni olduğu belirtilmekte ise de ,akut apan-

disit tanısı almış vakalar ,değişik oranlar verilmektedir. 

STORER, basit akut apandisitlerd~ %40 ,gangrenöz apandisitler 4 

d.e %65, FİN ve MA tam akut apandisitlerin en az% 75'inde gangrenöz 

olanların ise hepsinde fekalit' in bulunduğunu bildirmektedir;ROBBİNS 

ve arkadaşları ise fekalit,parazit veya tUmör gibi tıkayıcı bir etke-

nin % 50-80 oranında tüm apandiaitlerda bulunabildiğini belirtmiştir. 

ROSAİ ise tıkayıcı etkenlere % 34 oranında raatlayabildiklerini,ge-

rek çocuklar, gerekse erişkinlerde en fazla fekalitin obstruksyon nede-

ni bulunduğunu bildirmiştir. 
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JONES ve arkadaşları ,Kanada ve GUney Afrika'da gerek akut 

apandisit nedeniyle ve gerekse diğer nedenlerle ameliyat edilen Has-

taların apandikslerini fekalit yönüyle karşılaştırdıklarında akut 

apandisitli kişilerde Kanada'da %52 ,GUney Afrika'da %23 oranında tesbi1 

etmişlerdir. Akut apandisitli olmayan kişilerde de gene Kanada'da ~32, 

Güney Afrika' da %4 olarak fekalit bulunmuştur. 

İncelediğimiz gurup içinde özellikle araştırılmasına karşın, 

obstruksyon nedeni olarak sadece 5 vakada fekalit tesbit edildi' % 7). 

Yaka sayımızın az olmasına karşılık, böyle bir oranın oldukça dikkati 

çeken olduğu görülmektedir. 

Cerrahi işlemler arasında fekalit veya benzer obstruksymn ne-

deni olabilecek etkenlerin sekuma geri kaçabilmesi sözkonusu olabilir-

se de , böyle bir ihtimalin göz önUne alınması bile oranda bilyUk bir 

farklılık yaratmayacaktır.Sadece SupWıatif ve gangrenöz apandisit va-

kalarının fekalit etkeni ile daha ağırlaşmış olduğu düşilncesiyle akut 

Kataral apandisit tanısı olmuş olanlar çıkarılsa da fekalit obstruk· 

syonu oranı% 9'a ulaşmaktadır. 

Öncellikle çocuklarda lenfoid hiperplazi ile obstruksyon sonu-

cu akut apandisit oluşabilmekte,ayrıca obstruksyon meydana getirmek

sizin, sıklıkla kıl kurudu rlümen işinde edilmektedir~ 2·s-ıg. 2ı) 

Derlediğimiz grup içinde lenfoid hiperplazi veya paraziter yapı

lara rastlamadık.Appendix vermiformis ,lenfoid dokudan zengin olduğu 

için,lenfoid hiperplazi tanısı için ROSAİ'nin belittiği morfolojinin 
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yeni lenfoid dokunun lUmeni tilmU ile tıkanmasını~ görülmesiyle değer~ 

lendirmeye gittik.Böyle bir değerlendirme ile vakalarını ele alan ROZAİ 

10 yaşın altındaki çocuklarda lenfoid hiperplazinin önemli akut apad

disit nedeni olduğunu belirtmektedir. 

Araştırmamız apandisitler içinde 10 yaş altındaki vaka sayısı 9, 

oranı ise% 12'dir.Bu yaş gurubunun oranının daha fazla olması ile lan

foid hiperplazilerin ve belki de kıl kurdu gibi parazitlerin ortaya 

çıkabilmesi söz konusudur. 

En nadir görülebilecek ,fakat Klinik yönden önemli olan tıkanmm 

nedeni ise gerek apandiks,gerekae sekuma ait tUmörlerdir.Böyle bir va

kada bu sari içinde tesbit edemedik.Kanımıza görebunun en bilyl.lk nede~ 

ni sayının fazla olmasıyla oldu. 

Tıkanma etkeninin düşük olduğu bu seride ,gene böyle bir Pato

geneze yol açabilecek neden saptamak amacıyla ,bozulmadığı kesitler-

de lUmen,muskular tabakası,tilm duvar kalınlığı ölçülerini KATARAL,SUPU

RATİF ve GANGRENÖZ gruplar arasında kıyaslayarak ele aldık.Bu ölçüm

lerde başlaoa amacımız bazen ileri sürüldilğil gibi muskularis tabaka

sının kontraksiyonu ,hipertrofiai gibi bulguları aaptayabilmekted~~: 21 ) 

Gruplar arası incelemede sadece tilm duvar kalınlığı ölçilsUnil 

SUPURATİF ve GANGRENÖZ apandieitlerde istaaistik olarak önemli farklı

lıktabulduk. Fakat diğer ölçilmlerde bir önemlilik tesbit edilmedi.Bu 

iki grup arasında kas tabakasının önemli bir farklılık taşımaması ,tUın 

duvar kalınlığının sumukoza ve aeroza altında yoğunlaşan ödemle izah 

edilebileceğini ve lilnıeni tıkayıcı bir etken yönlendirmediğini göster

mektedir. 
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S ON UÇ 

Atatllrk Univeraiteai Tıp Fakillteai Araştırma Hastanesi Genel 

Cerrahi Ana Bilim Dalından ve vivar rlastanelerde Ağustos 1986-Mart 

1@87 tarihleri arasındaki 8 aylık süre içinde akut apandisit tanısı 

ile apandektomi yapılmış hastalara ait cerrahi materyal dağerlendi

rildi. 

1-Apandektomi sonunda Patoloji Anabilim dalına 76 apandiks 

vermiformis gönderildi.Bu rakamın 71 vakasında apandisit bulgusu bu

lundu. 

2-Toplam 71 hastada akut apandisit tanısıyla yapılmış .apan

dektominin mevcut iltihabın yaygınlık derecesine göre dağılımı ya

pıld~ğunda 15'nin KATARAL ,4l'nin SUPURATİF ve 15'nin de GANG~ENÖZ 

özellik taşıdığı görüldU. 

3-TUm vakaların yaş ortalaması 22.9 çıkarken, bu gruplara göre 

ise sıra ile 22.5 ,21.7 ve 24.5 şeklinde tesbit edildi. 

4-Appendix vermiformialerin her biri tlzellikle morfolojik ya

pılarında bir bulgunun belirli bir tıkanma veya gruplar arası fark

lılık taşıyabilecek yönlerinin tesbiti amacıyla daha önce belirti

ğimiz yöntemle llimen açıklığı ,muskular tabakası ,tUın duvar kalın

lığı ve uzunluk ,gruplar arası farklılık yönü ile değerlendirilda.ve 

bUtiln gruplarda incelenen parametreler arasında SUPURATİF ve .GANGRE

NÖZ gruplarındaki duvar kalınlığı ölçilleri arasındaki ortalama değer

lerin far.kı hariç, önemli bir fark bulunamadı. 
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5-Vakaların 5'inde fekalit tesbit edildi.Tesbit edilen feka-

litlerin yaşa göre ortalaması 25.8,cinsiyet'e göre l'i erkek,4'dU 

kadında görlildü.Ortalama uzunlukları 7.8 Cm. olup ,2'si proksimal 

2'si distal ve l'i de orta bölgede tesbit edildi.Fekalitlerin infla~ 

masyon t Ur U ile dağılımı da 3 • U gangrenöz ve 2' si Supurat if olarak 

~el irlendi. 

6-Anatomik yönünde her hangi bir varyasyon ve anamali' ye rast-

lanmad':!. 

7-İncelenen grub~uz içinde lenfoid hiperplaziyveya paraziter 

yapılara raetlanmadı. 

8-Gruptaki apandisitler içinde 10 yaş altındaki vaka sayısı 9, 

oranı ise %12.6'dır.Bu yaş grubunun oranı daha fazla olmasıyla lenfoid 

hiperplazilerin ve kıl kurdu gibi parazitlerin ortaya çıkabil~esi söz-

konusudur. 

9-En nadir görü.le bilecek, fakat Klinik yönden önemli tıkanma ne-

deni ise gerek apandiks ve gerekse sekuma ait tUınörlerdir.Böyle bir 

vakada bu seri içinde tesbit edilmedi.Kanımıza göre bunun en büyUk ne, 

deni 3ayının fazla olmasıdır. 

10-Appendix vermiformis insan ve bazı ~aymun cinslerin dışında , 

taYşanlarda da bulunduğu literatilrde gözlendi. 
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