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G±R±Ş VE AMAÇ 

Akut batın tanısında genellikle fizik muayene, direkt 

radyografik tetkikler ve laboratuar bulguları ile tanıya 

varılmakta olup, çoğu zaman bu 

yetersiz kalmaktadır(52). Ancak 

yöntemler klinisyen için 

son yıllardaki görüntüleme 

yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde akut batın tanısında ve 

değerlendirilmesinde belirgin ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Görüntüleme yöntemlerinden bilgisayarlı tomografi (BT} 

ile manyetik rezonans görüntüleme (MRG) teknikleri, pahalı, 

uzun süren ve hasta ile kooperasyon gerektiren yöntemler 

olduğu için, acil girişim gerektiren akut 

hastalıklarının tanısında kullanımları genellikle 

kalmıştır (43,64). 

batın 

sınırlı 

En sık kullanıldığı alanın batın olmasına rağmen, US'de 

ahdomene ait patolojilerin tanısında son zamanlara kadar 

sırıırlı kalmıştır. Ancak son yıllardalci US rezolüsyonundaki 

gelişmeler sayesinde yüzeye! ve derin organların 

incelenebilmesi daha Jcolay hale gelmiştir, Bugün US muayenesi 

ile intususepsiyonun (invajinasyon) kolon yada ince barsa§a 

ait olup olmadığı, akut pankreatite ait minimal komşu mayi, 

intraabdominal küçük bir abse odağı, akut kolesistit 

komplikasyonlarından küçük bir perikolesistik absenin 

lokalizasyonu ve tipi, akut apendisitin kendisi, 

komplikasyonları ve progresyon safhası tecrübeli bir 

ultrasonografist tarafından değerlendirilebilmektedir. 

Seçilecek tedavi yönteminin rnedikal veya cerrahi olması 

hastalıOın içinde bulunduiju aşama ve gidişi ile yakından 

ilgilidir. örneğin akut apendisit komplikasyonlarından 

plastronda genellikle klinik takip, periapendiküler abse 
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durumunda ise cerrahi tedavi gerekmektedir. Bu gibi tedavinin 

medikal veya cerrahi olaca§ını tespit etmede, operasyonun 

sakıncalı olduğu hamile yada vücut direnci düşük hastalarda, 

hastalığın kendisinin ve safhasının. belirlenmesinde US 

muayenesinin değeri daha da artmaktadır (13,36,78), 

Çalışmamızdaki amacımız, posttravmatik ve postoperatif 

nedenli olmayan akut batın ön tanılı hastalara transabdominal 

US yapılması, US görünümlerinin değerlendirilmesi 

katkısının tartışılmasıdır. Ayrıca tüm akut 

ve tanıya 

abdominal 

olgularda US 1 nin rutin bir tanı aracı olarak kullanılmasının 

sağlanmasıdır. 
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GENEL BİLGİLER 

Akut batın bir hastalık adı olmayıp, anamnez, fizik 

muayene, laboratuar incelemeleri ve. gözlemler sonucu 

oluşturulup değerlendirilen bir semptom ve bulgular 

kompleksidir. Oorland's sözlü§ü akut abdomeni, "genellikle T 

ani başlayan ağrının eşlik ettiği acil cerrahi girişim 

gerektiren durum" olarak tarif etmektedir. Akut batın 

tablosunun en.önemli özelliği tanı konulamayan veya tanıda 

gecikilen vakalarda ölümcül sonuçlara yol açabilmesidir(28). 

A- ETYOPATOGENEZ 

Akut batın tablosu oluşturan hastalıklar gerek tanı, 

gerekse tedavi açısından 3 ayrı başlık altında incelenebilir. 

1- Acil cerrahi gerektiren batın içi patolojiler : 

Lümenli organların iltihabi, tümöral, yabancı cisme 

ba§lı veya endoskopik inceleme sırasında serbest periton 

boşlu§una olan delinmeleri ;sindirim kanalı eklerinin 

(karaci~er, pankreas, safra kesesi) salgılarını barsak 

kanalına akıtan kanalların akut olarak tıkanması; barsağın 

akut beslenme bozuklu§u ve buna baaıı gelişen nekroz, gangren 

ve delinmeler; karaciğer ve dalak gibi organların 

parenkiminde oluşan abseler ile kistik oluşumların 

sfipürasyonu veya serbest periton boşlu~una açılması akut 

batın nedenleridir. Bu grup içinde en sık görülen patolojiler 

akut apendisit, peptik ülser delinmesi ve mekanik intestinal 

tıkanmalardır. 

2- Cerrahi girişim gerektirmeyen akut batın tabloları : 

Bu grupta, akut batın semptom ve bulgularını veren ancak 

acil cerrahi girişim gerektirmeyen, diğer bir deyimle 

teda.v isi cerrahi olmayan has tal ıklar vaı·dır. Bu hastalıkların 

bazıları, akut pelvis enfeksiyonları, mezenterik lenfadenit 

ve periyodik hastalık olarak sayılabilir. 



I 

4 

3- Akut batın tablosu oluşturan dahili patolojiler : 

Bu grup hastalıkta ise tedavi tümüyle mcdikaldir. Bu 

hastalıklarda yapılacak olan laparotomi, morbidite ve 

mortaliteyi arttırır. Bu nedenle ç~k daha titizlikle 

gözönünde bulundurulup araştırılmaları gerekmektedir. Bu 

hastalıklardan bazıları akut myokart infarktüsü, pulmoner 

embolizm, akut hepatit, akut perikardit, pnömoni, orak 

hücreli aneminin hemoliz krizleri, Henoch-Schönlein purpura, 

üriner sistem taşları ve diyabetik ketoasidozdur. 

Diğer bir grup ise akut batını taklit eden ve tedavisi 

cerrahi olan hastalıkları içerir.·Ancak olay periton içinde 

olmayıp, plevra] boşluk, medyasten veya retroperitoneumda yer 

almaktadır {23). 

Radyologun görevi, akut abdominal a~rılı hastanın 

operasyona verilip verilmeyeceği 

olmaktır. Ayrıca objektif olarak 

hususunda cerraha yardımcı 

radyolojik bulguları 

de~erlendirmek ve klinik bulguları fazla önemsemeden tüm 

ayırıcı tanıları düşünerek incelemeyi yapmaktır. 

B- KLİNİK 

1- ANAMNEZ 

Dikkatli ve bilinçli olarak alınacak bir anamnez, akut 

batın tan:ı.sırıda hemen bazı patolojilere yönelmeyi mümkün 

kılar. Bu nedenle muayeneden önce sabırla anarnnez almakta 

büyük fayda vardır. Hastaların yaş ve cinslerine dikkat 

edilmeli, muayene esnasında özgeçmişleri araştırılmalıdır. 

11- SEMPTOMLAR 

Akut batın hastalıklarının tanısında ve ayırıcı 

tanısında her semptom önem taşır. Ancak ana semptom ağrıdır. 

Altı saat öncesine kadar hiç bir yakınması olmayan bir 

hastada, aniden başlayan şiddetli karın ağrısı cerrahi bir 

patolojiyi yansıtır. İştahsızlık, bulantı-kusma, ateş, ishal 

ve kabızlık hastalarda bulunabilir. Bunlardan en önemlisi 

kusma semptomudur. 
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C- FİZİK MUAYENE VE LABORATOAR YÖNTEMLERİ 

I\arın ağrısı yakınması ile başvuran hastanın ayrıntılı 

bir anamnezinden sonra yapılacak fizik muayenesinde 

saptanacak bulguların birkaçı, hatta sadece biri tanıya 

götürebilir. Ayrıca tüm hastalara ·tam kan sayımı ve tam idrar 

gibi rutin analiz· yöntemleri uygulanır.· Gerek görüldüğünde 

ileri tetkiklere başvurulur. 

D- GöRUNTULEME YÖNTEMLERİ 

Akut batın tanı ve ayırıcı tanısında radyolojik 

boş batın ince1emelerin önemi tartışılmaz. Ayakta ve yatarak 

grafisi, tele ve a]{ciaer grafileri, baryumlu pasaj grafileri, 

arteriografi, safra yolları ve üriner sistem radyografileri, 

bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans g6rüntüleme, bu 

amaçla yapılan incelernelerdir. 

1- DİREKT GRAFİLER 

Akut abdomende direkt grafilerin yorumlanması oldukça 

zordur. Ancak vakaların çoğunda spesifik tanı konulabilir. 

Bar.en görünüm nonspesifik olabilir yada yanlış tanıya 

götürebilir. Bu gibi durumlarda kontrastlı tetkikler, 

izotoplar yada US gibi ileri tetkikler gerekebilir. 

a- GöĞUs GRAFİSİ 

Akut abdomen düşünülen her 

varılabilmesi için göğüs grafisi 

hastada doğru tanıya 

alınmalıdır. Ayakta alınan 

göğüs grafisi pnömoperitoneumu gösteren en iyi grafi olupı bu 

bulgu ayakta çekilen b.::.tın graf isinde göri.ilmeyebil ir. A::ı:rıca 

bir çok göaüs patolojisi ~bdomenda akct aftrıya yol açabilir 

ve akut abdomeni tanı olarak taklit edebilir. Alt lop 

pnömonisi, rnyokart infarktüsü, pulmoner infarktüs, konjcstif 

kalp yetmezliği, perikarditis, torasik aort anevrizma 

disseksiyonu yada sızması bunlardan bazılarıdır. Akut 

abdominal durumda göğüste komplikasyon oluşabilir. örneğin 

akut pankreatitlerde plevral effüzyon, yaşlılarda kalp 

t 
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yetmezliği yada intestinal obstrüksiyonda uzun süren kusmaya 

bağlı aspirasyon pnömonisi oluşabilir. Göğüs grafisinin 

normal bulunmasıda değerlidir. Çünkü akut abdomen ~ nedeniyle 

geçirilen operasyon sonrası, subfrenik abse ve postoperatif 

göğüs komplikasyonları oluşabilir. önceki normal grafinin 

karşılaştırılması ile, bu gibi komplikasyonların erkenden 

ortaya çıkarılması mümkün olmaktadır. 

b- ABDOMEN GRAFİLERi 

Direkt batın grafileri acil durumlarda başvurulabilecek 

zaman almayan kolay yöntemlerdir. Rutin olarak elde olunan 

ayakta hoş batın (ABB), yatarak boş batın(YBB) ve sol lateral 

dekübitis grafileri optimum faydayı sağlamaktadır. Hastanın 

klinik durumuna ba~lı · olarak ayaktaki grafiler oturarak 

alınabileceği gibi, bazen çok kötü durumdaki bir hastada 

supin veya lateral dekübitis grafisi ışın horizontal 

verilerek de elde olunabilir. Sol lateral dekübitis 

grafisinde hasta sol tarafına uzanır ve x-ışını horizontal 

olarak verilir. Oturup kalkamayan hastalarda bu grafi ile az 

miktardaki pnömoperitorıeumu gösterilebilmektcdir. 

Gastrointestinal kanal perforasyonlarında, ayakta elde 

olunan düz röntgenogramlarda diyafragma altlarında serbest 

hava görülür. Az miktardaki serbest hava, diyafragrna altları 

görülecek şekilde çekilen göğüs röntgönegramında ve yan 

dekübitis röntgenogramlarında, karaciğer ile karın duvarı 

arasında toplanarak daha ıyı görülebilir. Lürnenli organ 

perf orasyc)rıunu takiben pnömoperi toneumun, Wil 1 iams ve 

Hartzell ayakta çekilen grafide %76, sol lateral dekübitis 

grafisinde ise yaklaşık %90 oranında g6sterilebileceijinden 

bahsetmektedirler(l06). Sol diyafragma altındaki az 

miktardaki serbest hava, fundus ve splenik fleksuradaki gaz 

silperpozisyonları nedeniyle iyi seçilemez (60,79,54). Büyük 

miktardaki gaz, diyafragma altında biriktiOirıde "Cupola 

bulgusu" olarak adlandırılır. 

varlı§ında ise, gaz abdomenin 

bulgusu"). 

Aşırı mayi koleksiyonu 

ortasında birikir("Football 
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Periton kavitesinde serbest havayı taklit eden durumlar 

ınevcut olup "psödo-pnömoperitoneumn adını alır. Perforasyonu 

düşündürüp gereksiz laparotomiye neden olan bu .. durumlar; 

Chilaiditi sendromu, subdiyafragmatik · lokalizasyonda yağ 

varlığı, curvilineer pulnıoner kollaps, lümenli organ 

distansiyonları, omentumda yağ ve subfrenik absedir. 

Bunlardan en sık rastlanılanı Chilaiditi sendromudur (101). 

A::ı.7rıca postlaparotornili hastaların %60 1 ında pnörnoperitoneum 

mevcut olup, çoğunda hava birkaç günde absorhe olur. 

Ayakta çekilen, supin ve dekübitis abdornen grafilerinin 

barsak obstrüksiyon tanısındaki değeri tartışılmazdır. 

Mekanik obstrüksiyon tanısı, obstrüksiyon üstünde gaz ve sıvı 

dolu distandü ansların gösterilmesi temeline dayanır. 

Obstrüksiyon distalinde gaz yada barsak içeriği eğer mevcutsa 

miktar olarak azdır. Aşırı distansiyon durumunda mekanik 

obstrüksiyon tanısı kolay olup, genellikle birden çok hava 

sıvı seviyesi vardır. Barsakta büyük miktarda sıvının 

bulunması ileustan ziyade mekanik barsak tıkanıklı~ını 

düşündürür. Barsakta gaz miktarı az, sıvı distansiyonu daha 

fctzla ise görünüm :ı•umuşak doku dansitesindeki kitleleri 

andırır. Eava-sıvı seviyelerinin çoğu kolonda olup, ince 

barsaktaki sıvı seviyelerinin varlı~ı akut abdomen tanı8ına 

nadiren katkıda bulunmaktadır. Çünkü ince barsak.ta hava-sıvı 

seviyelerine mekanik ve paralitik ileustan başka 

gastı-oenterit, mezenter arter trombüsü, konjestif kalp 

:yetmez 1 iği, jejurıurn di vertikülozisi, üremi ve hipokal emi 

neden olabilmekte, bazen normalde de görülebilmektedir. 

Gawnil ve Nice 26 adete kadar olan sıvı seviyelerinin normal 

vakalarda da görülebilece§ini g6stermişlerdir(39}. 

Sadece direkt abdomen grafisi ile tanısı konulabilen 

birkaç tip kolon obstrüksiyonu vardır. Tüm kolon dilate 

oldu{ıunda ve belirgin olarak görülen atııalı ~eklindeki ans 
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pelvisten üst abdomene doğru uzandığında, sigmoid volvulus 

tanısı için spesifik olarak kabul edilebilir. Çekal volvulus 

sigmoid volvulustan daha az görülür. Direkt grafide aşırı 

dilate hava ve sıvı dolu kolon ansları-sağ alt kadrandan orta 

ve sol üst kadrana doğru uzanıp, ince barsaktada dilatasyon 

görülür. Ancak çekum distalinde gaz görülmez. 

Akut kolesistitli hastalarda iki önemli bulgu direkt 

batın grafilerinde görülebilir. Bunlar; sağ üst kadrandaki 

hidropik keseye ait kitle görünümü ile amfizematöz 

kolesistitteki kese duvarı lümeni gazının görülmesidir. Akut 

kolesistitte en önemli neden duktus sistikusun safra taşı ile 

tıkanması olduğundan, safra taşları görülmese de sağ üst 

kadrandaki oval yada yuvarlak hidropsa ait kitle görünümü 

tanıya katkıda bulunur. 

İmpakte safra taşları da nadiren direkt grafilerde 

görülür. Safra taşı tıkanıklığının röntgen bulguları; ince 

barsakta tıkanma bulguları, safra kesesinde ve safra 

kanallarında gaz ile ektopik lokalizasyonlu kalsifiye safra 

taşJarının görülmesidir. Nadiren üç bulgu birarada birlikte 

bulunur. Safra taşı fistülünde ve ohstrüksiyonunda morbidite 

ve mortalite oranı ise oldukça yüksektir (80). 

Akut apendisitli hastaların yaklaşık %50'sinde direkt 

abdomen grafisi normaldir(37). Radyolojik bulgular genellikle 

norıspesifik olup, sadece indirekt bulgular görülebilir(41,91) 

Direkt grafideki en önemli bulgu kalsifiye fekalitin 

görülmesidir. Sa§ üst kadran a§rılı ve direkt grafisinde 

apendikülit görülen 17 hastalık bir çalışmada, tüm olgularda 

akut apendisit tanısı konulmuş olup, bunlardan 12'sinde 

gangren ve perforasyon ortaya çıktığı belirtilmektedir(34). 

Apendikülitler ise tipik olarak oval ve laminalı şekilde 

gdrülürler. 

l 
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Direkt abdomen grafisinde görülen apendisite ait diğer 

indirekt bulgular; çekumda paralitik ileus('"'typhlitis""), 

terminal ileumda hava sıvı seviyeleri ve kolonda distansiyon 

olmaksızın jeneralize ince barsak dilatasyonudur. Akut 

apendisitli 100 olguluk 

%50 oranında görülürken, 

bir 

200 

çalışmada çekumda sıvı seviyesi 

normal şahsın direk aLdomen 

grafisinde sağ alt kadranda %18 oranında sıvı seviyesinin 

görüldLlijü bildirilıniştir(41). 

c- AKUT BATIN TANISINDA KONTRAST MADDE KULLANIMI 

Akut abdomen şüphesi olan hastalarda direkt abdoıııen 

grafileri ile tanıya varılamadığında kontrastlı tetkiklere 

başvurulmaktadır. intestinal perforasyon şüpheli olgularda, 

US bulguları yetersiz olan akut apendisit şüphesinde, 

paralitik ve mekanik ileusların ayırıcı tanısında, 

invajinasyonlu olguların tanı ve redüksiyonu için kontrast 

madde kullanılmaktadır. 

üst abdomen ağrısı şiddetli olan hastalarda 

bulgular belirsiz ve direkt grafilerde gaz mevcut 

perforasyonu ekarte etmek için nazogastrik bir tüp 

klinik 

değilse, 

takılıp, 

içine 100 nıl hava enjekte edilir. Hasta soJ lateral dekübitis 

pozis:ronda 10 dakika bekledikten sonra grafiler alınır. Bu 

teknikle pasajdan periton kavitesine hava geçişi kolaylaşır. 

özellikle 50 yaşından büyük yaşlı hastalarda çekum 

civarındaki bir çok hastalık apendisiti taklit etmektedir. 

Bu hastalarda US bulguları :yetersizse, baryumlu kolon tetkiki 

uygulanabilir. Eğer apendiks lümeni baryumla dolmuş ise 

apendiks normal olarak kabul edi1ir(26), Terminal ileum veya 

çekumda heı·hangi bir patoloji mevcut değilse, apendiksin 

dolmamasının di:'.ı;•agnostik bir değeri yoktur. Ancak apendiks 

dalmayıp, terminal ileuma yada ı;·ekum tepesine bası mevcutsa 

apendisitis dUştintilebilir (83). 
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Paralitik ileus ve mekanik obstrüksiyon ayırıcı 

tanısında dijital rektal muayene, rektal tüb yerleştirilmesi 

ve sigmoidoskopi gibi 

:yöntemler ile tanıya 

yöntemler uygulanabilir. Eğer bu 

tetkike varılamamışsa baryumlu 

başvurulabilir. Verilen baryum tıkanma olmaksızın desendan 

kolonda dilate barsaklar boyunca rahatça ilerliyorsa, 

obstrüksiyon tanısı ekarte olur. 

İntususepsiyondan şüphelenilen hastalarda erken dönemde 

baryumlu tetkik uygulanabilir. Ancak 24 saat geçmişse barsak 

nekrozu ve perforasron gelişebileceğinden kontrendil~edir. 

Baryumlu tetkikte kolon distandü kesiminde polipoid defekt 

görünüm dikkati çekip, buna yaylı halka görünümü ( "coiled-

spring'') denir. Baryum invajine segment içine girdi§inde ise, 

bir mantar içinde kök { "stem inside nıushroom") görünümü 

ortaya çıkar. Baryum boşaltıldıktan sonra bu görünümler daha 

iyi seçilebilmektedir(104). 

E- AKUT ABDOMEN HASTALIKLARI VE İNCELEME YÖNTEMLERİ 

1- AKUT KOLESİST±T 

Akut kolesistit en sık 5-6, dekatta görülüp, kadın-erkek 

göriilme oranı 1 :3 dür. Safra kesel erinde taş olan hcı.staların 

:yaklaşık toSO' sinde semptomlar minimaldir yada hiç yoktur. 

Kolesistit genellikle kolelitiyazis komplikasyonları sonucu 

hastaların 1/3'ünde oluşur(52). Semptomlar %80-95 kese 

boynunun veya duktus sistikusun safra taşı ile tıkanması 

sonucu ortaya çıkar, %5-10 neden akalkuloz kolesistittir(21). 

Akut koJesistit patogenezisinde nedenleri konsantre safranın 

kimyasal irritaHyonu, bakteriyel 

sekresyonlarının reflüsü oluşturur. 

safra kesesi duvar mukozasında 

infeksiyon 

İltihabi 

gelişmeye 

ile pankreas 

değişiklikler 

ba.şlar. Eğer 

tedaYiye başlarımazsa değişiklikler duvardaki tüm taLakalara 

ilerle:r, nekroz, gangren ve perforasyon gelişir. iltihab 

komşu peritoneal yüzeylere de yayılır ve perikolesistik 

abseler olu.şabilir(92). 
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a- İNCELEME YÖNTEMLERİ 

Safra kesesinin modern tekniklerle görüntülenmesinde 

ultrasonografi primer tetkik olup, direkt rad:yografiler, oral 

kolesistografi, radyonüklid kolesintigrafi, 

tomografi ve magnetik resonans görüntülemenin 

azdır. 

1- ORAL KOLESİSTOGRAFİ 

bilgisa:yarlı 

rolü daha 

Safra kesesinin görevi safrayı konsantre ve depo 

etmektir.Kese duvarının konsantrasyon yeteneği duvarın 

iltihabında bozulur. Bu nedenle oral kolesistografide kesenin 

yetersiz opasifikasyonu, di~er nedenler ekarte edilirse, 

kolesistitin röntgen bulgusu olarak kabül edilebilir(98). 

2- İNTRAVENöZ KOLANJ±YOGRAF± 

Intraverıöz yolla kontrast madde vererek safra yollarını 

ve safra kesesini röntgenolojik olarak göstermek mümkündür.· 

Akut kolesistit şüphesinde kese dolarsa kolesistit ekarte 

edilebilir. Taş veya ödem nedeniyl·e duktus sistikus 

obstrüksiyonu mevcut.::1a kese dolmaz • 

3- ENDOSKOP±K RETROGRAD KOLEDOKO-PANKREATOGRAFİ (ERKP) 

Fiberoptik bir erıdoslcopla vater papillası kanüle edilir 

ve apak madde verilir. Nedeni bilinmeyen ve tekrarlayan 

sarılıklar ile pankreas hastalığından şüphelenildi~i zaman 

endikedir ( 98) . 

4- KOLESiNT±GRAFi 

Radyofarmasötik olarak Tc ile işaretli iminodiasetik 

asit deriveleri kullanJlır, En sık kullanılan ajan HIDA' dır. 

Akut kolesistitte duktus sistikus obstrüksi:yonu görülür. 

Karaci§erin normal oldu§u durumlarda safra kesesinin 

görülememesi akut kolesistite, kronik kolesistite veya 

kolesistit olmadan duktus sistikus obstrüksiyonuna bağlı 

olabilir. iki yada dört saat ve boşaltma yeme§inden sonra 

alınan gecikmiş sintigramlHrda safra kesesi görülemiyorsa 

akut kolesistit veya duktus sistikus obstrüksiyonu tanısı 

konabilir(98). 
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5- BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 

Bilgisayarlı tomografinin safra kesesi patolojilerindeki 

tanı de§eri ultrasonografiye yakın olmakla birlikte, tetkikin 

pahalı olması, X-ışını zararı ve genel durumu kötü olan 

hastalarda işlemin zorlu§u 

ultrasonografik tetkikin 

bulgularının kesin olmadı~ı 

nedeniyle 

yapılması, 

durumlarda 

hastaya öncelikle 

ise 

ultrasonografi 

bilgisayarlı 

tomografi tetkiki önerilmektedir. Ayrıca intravenöz kontrast 

madde verilmesinden sonra, kese boynundaki kıvrımlar ve aşırı 

hiperdens arterya sistika yanlışlıkla safra 

de§erlendirilebilir (53,98). 

6- MANYETIK REZONANS GöRONTULEME (MRG) 

taşı olarak 

Normal safra kesesinin MRG görüntüsü hastanın açlık 

durumuna göre değişmektedir. örneğin 14 saatten daha fazla aç 

olan şahısın normal kesesi, konsantre safra nedeniyle Tl 

a~ırlıklı lcesitlerde hiperintens, dilüe safra varlığında ise 

hipointenstir{45). 

7- AKUT KOLESİSTİT TANISINDA ULTRASONOGRAFİ 

CS lle akut kolesistit tanısı kolaylıkla konulabilir 

veya kronik kolesistitten %95-99 doğrulukla ayırdedilebilir 

117,19,62). Değişik çalışmalarda akut kolesistit tanısında 

CS nin sensitivitesi yaklaşık olarak %85-95, spesifitesi ise 

%64-100 olarak bulunmuştur(7,21). OLstrtiksiyon rıedeniyle 

-distandü olan safra kesesi US mu.3.:yenesinde kolaylıkla 

görülebilir. 

i- US tanı kriterleri 

Akut taşlı kolesistit VS tanı kriterleri ~rimer ve 

sekonder olmak üzere başlıca iki grupta incelenir(96). 

Primer US bulguları 

1- İntraluminal taş görülmesi 

2- Pozitif 1 'Sonografik Murphy '' bıılgtısu 
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Sekonder US bulgula~ı : 

1- Kese duvarının normalden kalın olması 

2- Duvarda hipoekoik halo görülmesi 

3- Perikolesistik effüzyon varlığı 

4- İntraluminal psödomembran görülmesi 

5- Duvar mukozasının intakt olmaması 

6- Perikolesistik abse varlığı 

7- Diffüz peritoneal effüzyon olması 

8- 1 'Perfore hole'' bulgusu 

9- Kesenln normalden büyük olması 

Safra stazı yada kesenin pil ile dolu olması durumlarında 

ise safra saydamlığırıı (transparency) kaybeder. Bu görünüme 

''dirty bile'' denir(105), Akalkuloz kolesistit durumlarında 

kesede hiç taş görülmez. 

Akut kolesistit ıçin en duyarlı kriter, safra taşları 

ile birlikte fokal safra kesesi hassasiyetinin bulunmasıdır 

'' Sonografik murphy bulgusu 1 ' ( 77 1 , Bu bulgunun varlığında 

transdüser ile sağ üst kadrana tıafifçe bası uygularıdığında 

hasta ağrı nedeniyle nefesini tutar. Palpasyon ile sağ üst 

kadranda ağrının varlığı 

kese lokalizasyonunda olup 

tespit edilebilir, Ancak ağrının 

olmadığı hususunda kesin fil:iı· 

vermez. Sonografik murphy bulgusu, .ağrının safra kesesi 

lokalizasyonunda mı yoksa abdominal kavit.ede herhangi bir 

alarıda mı oldu~11nu göstermesi aç-ısından klinik murphJ:' 

bulgusundan daha değerlidir. .ıı.kut kolesistitte sonografik 

murphy pozitifliği %98.8 dir. Ralls ve arkadaşları yaptılcları 

çalışmada ı~olelitiyazis ve sonografik murph}:' pozitifliğinin 

birlikte olduğu durumda akut kolesistit için beklenen pozitif 

tahmini değeri ~692 olarak elde etmişlerdir (77). Aynı de{ıer 

kese boynunu yada kistik kanalı tıkayan taş durumlarında da 

yüksek bulunmuştur. 

Sekonder US bulguları akut kolesistit için spesifik 

olmayıp, di~er bir çok tıastalık durumlarında da görülebilir. 
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Akut kolesistitli olguların yaklaşık %50-75'inde diffüz duvar 

kalınlı§ı bulunup, kronik kolesistitlilerde görülme oranı 

~~25'den daha azdır(81). Duvar kalınlığı normalde 2-3 rnrn 

olup, 3 mm üzeri patolojik olarak kabul edilir(32-33). Son 

çalışmalarda ''striyalı'' diffüz duvar kalınlaşmasının akut 

kolesisti.t için spesifik olduğu ileri sürülmekte ıse de, 

araştırmacıların bir kısmı aynı görüşte olmayıp nonspesifik 

bulgu olduğunda ısrar etmektedirler (16,J2,42,97). 

Safra kesesi duvarında iltihabi ödem sonucu oluşmuş 

hipoekoik ince bir halo, akut lcolesistite eşlik edebilir ve 

perikolesistik mayi varlığına işaret 

duvar 

eder{56,59). 

düzensiz 

l,ese 

olarak duvarında ülserasyon varlı~ında 

izlenebilir(56). Desquame mukoza nedeniyle intı-aluminal 

merııbranöz septcılar oluşabilir ve lıu bulgu akut kolesistit 

için spesifik olarak kabul edilmektedir(l6,102). 

Perikolesistit ma:yi lesser sakda en sık olmak üzere 

Morrison po~u ve diğer peritoneal boşluklarda mayi 

gi:iri,-i J ebi l .i r. Gene 1 l ikl e safra ]~esesi perforasyonu ve abse 

formasyonu gibi komplikasyonlara eşlik eder. Ancak akut 

pankreatit gibj durumlarda da gôrülebilir(70), Lesser sakda 

en sık olmak Uzere Morrison poşu ve diğer peritoneal 

boşluklarda mayi gi:irtilebilir. Lesser saktaki mayi gastrokolik 

ve gastrosplenik ligamentin her iki tarafında uzandı~ında, 

şekli nedeniyle PS de kelelıek kafüıdı şeklinde ''Bu.tt.erf l::ı_, 

sign'' g5rültir (lOS). 

ii- Akut kolesistit komplikasyonları 

PERİKOLESİSTİK ABSE 

Peri kol esist.ik abse, akut kol esisti t komplikasyonlarından 

olup, bu olguların %~.1-19.S'inde raslanır{l,30,44,46,61,93, 

94). !,ese komşuluğunda yada kese::ı.1i 9evrele:ı,ren kitle şeklinde 

izlenip, bulunduğu 1ok.a1izas:ı.·ona göre adlandırılır(95J (şekil 

1) • 
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( I) Gııllbl.;.dder Bed Groııp 

(1)Loc,hed Ab<;(. .. S'> (2)Complica~d Absı::.ss (3J Col"l,.,.~iı:at:rıs Ab sc<'sç 

Gal lbl.kkle, W;JI 

( ll) lntram ural Group ( ID) lrıtra perilorıeal Group 

ü~~/jfl) 
/vl-dd,r 

Ga!lolad:s er W;ı 11 

Şekil 1. Perikolesistik absenin US görünümleri (95). 

Safra kesesi yata§ında görtilen abseler; safra kesesi 

karaci§er komşulu§unda lokalize ise ''lokalize abse'', kese 

yakın1nda karaci§er abseside oluşmuşsa ''kompli~e abse'', 

kese duvarındaki abse ile kese içeri arasında akıntı var ve 

bu ilişki pozisyon de§işikliiji ile gözlenebiliyorsa 

'' kommunike abse'' 

lokalize ve kese 

adı 

duvcırı 

\'erilir, Abse kese duvarında 

abse duvarını oluşturuyorsa 

1 'intramural'', abse kesenin periton tarafında lokalize ise 

''intraperitoneal'' abse olarak adlandırılır. 

Perikolesistik abse akut kolesistitin sık rastlanmayan 

komplikasyonlarından olup, acil cerrahi girişim endikasyonunu 

gösterir. Bu durum akut kolesistit ve komplikasyonlarının 

tanısında US nin son derecede vazgeçilmez bir ybntern oldu~unu 

göstermektedir (11,71), 
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SAFRA KESESİ AMPİYEMİ 

Bu hastalarda safra kesesinde aşırı pil olup kese duvarı 

kalın görülür, Lokalize peritoneal mayi eşlik edebilir. Kese 

içerisinde intraluminal ekolar da görülebilir. 

GANGRENÖZ KOLESİSTİT 

Akut kolesistitin gangrenöz şekli %2-38 oranında 

görülür. Sonografik olarak bulgular ve semptomlar akut 

kolesistiti düşündürüyorsa, asimetrik kalın ve kenarı 

düzensiz belirgin duvar tespit edilmişse, gangrene gidiş akla 

gelmelidir. Fibrinöz bantlar, eksuda, nekroz ve kese 

mukozasındaki ·döküntüler intraluminal membranların oluşmasına 

neden olur. Postoperatif olarak gangrenöz kolesistit olduğu 

ispatlanmış hastaların %50'sinde, bu bulgulardan bir yada 

ikisinin oldu§u görülmüştür. Bazen akut nongangrenöz 

kolesistitten ayırımı mümkün olmayabilir. Nongangrenöz 

kolesistitte olan %0.5-6 mortalite oranı bunlarda %22'nin 

üzerine çıkmaktadır(52). Bulgular gangrenöz kolesistit lehine 

ise, acil cerrahi girişim endikasyonu vardır. Aksine 

nongangrenöz kolesistitte başlangıçta antibiyotik tedavisi 

yapılır ve gerekirse cerrahi seçilebilir, Sonuç olarak akut 

g:ı.ngrenöz kolesistit tanısında da US değerli bir yöntemdir 

(40) ,Akut nongangrenöz kolesistitte sonografik murphy 

pozitifli§i %95 üzerinde olup, gangrenöz kolesistitte bu oran 

%33 tür. Abdominal ağrılı ve akut kolesistit US bulguları 

mevcut olan bir olguda, Sonografik murphy'nin yoklu~u 

gangrenöz kolesistiti akla getirmelidir (88). 

KESE PERFORASYONU 

Akut kolesisti t 1 i vakaların 965-1 O' nunda perforasyon 

oluşup, mortalite oranı %19-24 'dür(93). Perforasyon en sık 

kan be~lenmesinin az olduğu fundu~ta meydana gelip, 

genellikle değişik büyüklük ve ekodaki perikolesistik abseler 

ile sonu~lanır, Neimeier'e göre kese perforasyonu safra 

perit.onitli akut perfo:rasyon, perikolesistik abse ile sınırlı 

subakut perforasyon ve safra fistüllü kronik perforasyon 

olmak üzere 3 tip olnp, en sık rastlananı 2. tiptir 

(69,90,46). 
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AMFİZEMATöZ KOLES±ST±T 

Hese içerisinde gaz üreten bakteriler varlı§ında 

amfizematöz kolesistit gelişebilir. Gangren ve perforasyon bu 

olgularda sıktır{66). Amfizematöz kolesistitin US görünümü 

mevcut olan gaz miktarına ve gazın lokalizasyonuna göre 

değişir. Taş ise genellikle yoktur. ±ntraluminal gaz 

sernisirküler yada ark şeklinde görülür(!~). Bu gaz görünümü 

kese duvarı kalsifikasyonunu taklit ettiğinden tanıyı 

desteklemek için direkt abdomen grafisi alınmalıdır(71). 

AKALKULOZ KOLES±ST±T 

Akut kolesistitli olguların yaklaşık %5-l0'nunda görülen 

nadir bir durum olup, genellikle uzun süre yo§un bakım 

ünitesinde yatan, ağır operasyon veya travma geçiren, yanık 

yada sepsisli hastalarda,. narkotik ba§ımlılar, konjestif lcalp 

yetmezliği, arteriosklerozis, poliarterits nodoza, Sistemik 

lupus eritematozus gibi hastalıklarda, debilize ve diyalıetli 

hastaların safra keselerinde mikroorganizmaların üremesi ile 

ortaya çıkar. Gangren ve nekrozis sıklığı son derecede 

yüksektir(21,84,). Ultrasonografi ve sintigrafi gibi non

invaziv yöntemlerle akalkuloz kolesistit tanısına lcesin 

olarak varılaroamaktadır(52), US muayenesinde kese içinde 

taş görülmı2yip, rnur-phy bulgusu müsbettir, Ağrıya neden 

olabilecek bir bulguya rastlanmadığında ve yukarda bahsedilen 

predispozan durumların varl1~ında akla akalkuloz kolesistit 

gelmelidir(G7), 

11- AKUT APEND±S±T±S 

Akut apendisitis tüm yaş gruplarında en sık rastlanan 

akut karın nedenidir, Hastaların yaklaşık %20-30 'unda klinik 

bulgular yetersiz yada yanıltıcıdır. Bu hastalarda sadece 

klinik buJgularla acil tanıya varmak mümkün değildir. Yakın 

zamanlara kadar direkt abdominal grafi ve bar;yumlu kolon 
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incelemeleri akut appendisit 

yöntemleri idi. Ancak gerçek 

tanısında primer inceleme 

zamanlı US rezolüsyonundaki 

ilerlemeler sayesinde ve dereceli ,kompresyon metodunu 

kullanarak, iltihaplı apendiksin direkt olarak görüntülenmesi 

ve akut apendisit tanısını koymak mümkün olmuştur. 

Akut apendisitli hastaların prognozunu etkileyen en 

önemli faktör erken tanıdır. Klinik bulguları genellikle 

belirsiz yada minimal olan yaşlı hastalarda erken tanının 

önemi daha da artmaktadır. Akut apendisit tedavisi yapılan 

4500 hastalık bir seride preoperatif ,yanlış tanı oranı %18 

olarak bulunmuştur(lO). Bu hastaların %8.3'ünde abdominal 

a§rı ve semptomların nedenini açıklamak için gereksiz 

laparotomiye başvurulmuştur. 

olmayan iltihap durumunda 

formasyonlu olgularda ise 

Mortalite oranı 

%0.1, perforasyon 

%13 olarak elde 

gangrenöz 

ve abse 

edilmiştir. 

nedeniyle, 

sırasıyla 

cerrahi girişimin gecikmesi 

y~şlarda perforasyon sıklı§ı 

Teşhisin zorlu§u ve 

'soc-uk1arda ve ileri 

%40-93 ve ~37-67 oranında gelişrnekted.:i.r(3,55,73,). r;lir.ik 

d o ğ r u 1 u k oranı ~" 7 O - 7 8 o l u p , tanı ile 

gereksiz 

r,r eope ra ti f 

laparcıtcııni 

teşhis 

oranı %20-25'e ulaşmaktadır(6). 

Görüntüleme yöntemleri ile 

erkenden tanınması artık 

perforasy6na giden apendisitin 

kolaylıkla mümkün olmaktadır. 

özellikle ultrasonografi ile 

'.\,95' lere Yc:rarı tüm 

( 2 4 , 8 5 ) • 

a- PATOGENEZ 

.i\kut apendisit, 

ortaya çıkar (103). 

sıklık sırasına göre 

doğruluk 

apendiks 

Lümende 

fekalit, 

:yapılan 

oranından 

son çalışıııal;::ırda 

bahsedil mektedi 1-

lümeninin tıkanması sonucu 

tıkanmaya neden olan oJuşuııılar 

lenfoid hiperplazi, yabancı 

cısını ve pc.ı.razittir. Tıkanma distalirıde sıvı artımı sonucu 

distarıdü kapalı bir sucuk görünümü oluşur. Besle:yici 

clanıaı-larda trombüs ve infarktları, iltihabi süre.ç takip eder. 
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Obstrüksiyon distalindeki duvar distansiyon nedeniyle gergin 

ve ince olup, mukozada ülserler meydana gelir. İnflamasyon 

seroza ve komşu peritona, omentuma, mezoapendiks ve çekum 

ucuna kadar uzanır. Sonunda perfora~yon, buna bağlı olarak 

lokalize abse formasyonu veya jeneralize peritonit ortaya 

çıkar ( 96). 

b- İNCELEME YÖNTEMLERİ 

1- BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

Bilgisayarlı tomografi .şüpheli 

olgularında, genellikle 72 saatten 

apendisit 

daha fazla 

perforas:yonu 

semptomları 

devam eden ve sa§ alt kadranında ele gelen kitlesi olan 

hastalarda uygulanan değerli bir yöntemdir (8,14,38,47,48, 

35,99,72). Normalde komplike olmayan akut apendisit 

durumlarında erken operasyon endikas:yonu vardır. Plastron 

veya perikolesistik abse şüphesinde oral ve İV Kontrast madde 

verilerek inceleme yapılmalıdır(63). BT ile bazen tal sif iye 

apenaikülitlerde gUrülebilmektedir(B) 

2- ULTRASONOGRAFİ 

Akut aperıdisitterı şüphelenilen hastalarda, dereceli 

kompr~syon metodıınu kullanarak US ile akut apendisit tanısı 

bü:-,.·ü),; oranda konulabilir. Dereceli kompresyon metodunu ilk 

defa Puayll:'rt uy9ul2rnış olup, ince.lrc>nıe::•de yüksek rezo.lüf;':ı_7cınlu 

lineeı· t:ı:-ansdüser kullanmıştır(74). Derec-eli konıpresyon sağ 

alt kadranda aşağıdan yııkarıya, sa~dan sola taranır ve 

hafiften ıJrta dereceye kadar 

Bu yöntemle ortamı kapatan 

transdüserle bastırarak yapılır. 

barsaklar ile ona ait gazlar 

kenara itilir ve iltilıaplı komprese olmayan apendiks ortaya 

çıkar. Derece.l.:i kompresyon metodunda genellikle 5-7.5 MHz 

lineer transdüserler kullanılmalıdır. Ancak transdliser seçinıi 

hastanın lcilosuna gtire yapılmalı, obez hasta.larda düşük MHz 

li transdüserler seçi.lınelidir. Tetkik yaltlaşık 20 dakika 

kada~ sürmeli ve transdüs~r yavaşça hareket ettirilmelidir. 
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Taramalar ağrının maksimum oldu§u lokalizasyondan başlayarak 

transver ve longitidunal planda hafif bastırarak yapılmalı, 

çekum, psoas kası, eksternal ilyak arter ve venin görüldü§ü 

ortam, appendiksin en sık g0rüldü~il alan oldu§undan özellikle 

incelenmelidir (Şekil 2). 

Apendiks beklenen lokalizasyonunda görillemedi~irıde hasta 

pozisyonu değiştirilmeli, oblik planda incelenme 

yapılmalıdır. Aksi halde retroçekal apendisitte oldu~u gibi 

yanlış negatif (FN) sonuca varılabilir. Yanlış negatiflikle 

sonuçlanan diğer bir durumda obez hastalardır. Bu hastalarda 

komprcsyonurı bi rzız daha artırılarak · incele.menin yapılması 

uygundur. 

i- US tanı kriterleri : 

Normal apendiks dereceli 

Nadiren erişkinlerde 6 mm yada 

kompresyona ragmen görülmez. 

daha küçük çapta oldu0unda 

görüJdüğü belirtilmektedir, Ancak bu durumun akut apendisitin 

erken s2fJ-ıc.1sırıda da ol UŞ<'~bileceği ve kendi l i;'.ıinden 

gerileyebileceği ifade edilmektedir. Yapılan bir çalışmada 91 

llast 2dan (i' sJ rıda spontan regres:ı:'on tespit edi lmişt.ir ( 7 4) . 

?\pcndiks bü:ı:_•ül: l i.iğü ne ol ursa ol sun 1 ümer.inde apendik.ül itin 

görtilmesi ise akut apenaisit. tanısını koydurur. 

Değişil: yazarlara göre iltihaplı apendiks boyutları 

desis,:mel:tedi r .. ;ncak ç,oğunJ ul:l a e.r işl:indE::! çap 7mm, çocuklarda 

6mm , duvar kalınlığı ıse 3 mm üzerinde olduğunda alrnt 

apc,ıdisit ola.r21.k kabt;l edilmekt.E!dir. Gangrenöz safhada bu çap 

22 mm ye kadar ulaşmaktadır(13}. 
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Akut apcndisitin. en sık g6rüldti~il alanın 

anatomik şeması. a= iJyak arter, v= ilyak ven, m.o,e.= 

muskulus ob.likus eksternus, m.o.i= muskulus obli.kus internus 

m.t.a,= muskulus transversus abdominis, pm = İleopsoas kası, 

m.r.= rektus kası, k,i= krista ilyaka, A= adipoz doku. 
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Akut apendisit genellikle tipik" target görünüm"ündedir. 

Transvers kesitlerde yuvarlak yada oval görülen, ortasında 

hipoekoik distandü lümen, çevresinde hiperekoik mukoza ve 

submukoza tabakası, en dışta hipoekoik rnuskülaris cksterna 

tabakası olan görünüme tipik target görünümü denir. 

Longitidunal kesitlerde ise ucu kapalı tübüler, sosise 

benzer görünümdedir. 

Akut apendisitte görünüm olayın safhalarına göre 

de§işmektedir. Erken safhada iltihap mukoza ve submukozada 

sınırlı olduğundan, lümen sıvı ile gerilmiş görünümdedir. 

Süre ilerledikçe olay rnuskülaris tabakasını da içerir ve 

scrozaya kadar ilerler (Süpüratif apendisit). Tipik apendisit 

görünümü bu saflıc,da ol ur. İl ti hap serozaya ul aştı§ırıda 

apendisitin dışında ekojen bir balo oluşur (Periapendisit). 

Bu safhada barsaklar arasında lokalize anekoik 

periapendiküler mayi görülebilir. Bunun nedeni pcrforasyon 

oluşmasa da bakterilerin zedelenmiş duvar dışına çıkmasıdır 

(75). Progresyon ilerleyip dolaşım bozukluğu ortaya çıkınca, 

apEmdiks gergin, kalın duvarlı ve hipoekoik bir-görünüm alır. 

Bu gör[inüm perforasyona gidişi gösterir ( Gan9rcni:iz 

apcndisit). Apendiksin sınırı düzensizleşmiş, distarıdü 

görüntimde, mukoza ekojeniteside seçilemi:yor, komşu ans 

çevresinde cı.nekoik mayi mevcut ve o lokalizasyonda a~:ırı gaz 

apendiks delinmiştir (perfore apendisit), Başlangıçta 

apendiks üzerinde perforasyon yeri seçilebilmesine ı-ağmerı, 

plastron veya abse oluştuğunda kendisi de görülmeyebilir. 

Perforasyon sonucu oluşan jencralize peritonit halinde batın 

diğer alanJarında lokalize abse odakları tespit edilebilir. 
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111- BARSAK TIKANMALARI 

Gastrointestinal lümeninde bulunan maddelerin geçişi bir 

patoloji nedeniyle engellenecek olursa, barsak tıkanması 

(ileus) meydana gelir. Barsak tıkanmalarının %80'i ince 

harsakta gelişir. Her yaşta görülebilirse de çocuklarda ve 

gençlerde az rastlanırken, sıklık orta yaşlarda artar. 

Barsak tıkanması mekanik (dinamik) ve paralitik 

(adinamik) olarak ikiye ayrılır. Mekanik tıkanmada barsak 

lürneninin herhangi bir nedenle akut olarak tıkanması sonucu 

b2rsak içeriği distale doğru iletilemez. Basit tıkanma ve 

strangulasyon olmak üzere mekanik t ıkanınacJa kendi içinde 

ikiye ayrılır. Basit tıkanmada sadece barsak geçişinde bir 

engel olmasına karşın, 

segmentinin kan akımında 

strarıgulasyonda 

da bozukluk 

tıkanan lıarsak 

vardır. Paralitik 

tıkanmada ise, barsak içeri~i barsak paralizisi nedeniyle 

distale doğru ilerleyemez, Barsak tıkanmaları obstrüksiyonun 

yerine göre proksimal ınce barsak, distal ınce barsak ve 

kalın barsak olarak da gruplandırılabilir. 

a- MEKANİK İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON 

İnsan vücudunda lümeni bulunan tüm organlarda geçerli 

olan faktörler burada da geçerlidir. Bunlar; lümene özgü 

nedenler( safra taşı ileusu, gıda bolüsleri gibi) duvara bzgü 

nedenler (konjenital atrezi, tüm5r gibi) veya duvar dışı 

nedenler (strangüle fıtık, yapışıklıklar nedeniyle tıkanma, 

volvillüs ) olabilir. Neoplazmlar Chron gibi kronik 

iltihabi hastalıklar, antikoagulan tedavi uygulanan 

hastalaı·da barsak duvarı içine alan kanamalara ba{ılı 

darlıklar ışın tedavisi sonucu ise tıkanmalar gelişebilir. 

Yapışıklık, brid, tümörlerin basısı ve travmatik faktörler de 

tıkanmalara neden olur, 
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Çocuklarda en sık rastlanan ileus nedenleri sırasıyla 

fıtık (%38), piler stenozu (%15) ve intususepsiyondur ( ?ol5). 

Erişkinde ise en sık fıtık (%41), yapışıklıklar P,291 ve 

intususepsiyon (%12) ileus nedenidir. 

Tıkanma proksimalde olduğunda üst, jejunum ve::ı_,a ileumda 

olduğunda orta, distal kolonda tıkanma olduğunda ı.se tüm 

batında distansiyon görülür. İnce barsağın proksimal 

böJümünde ortaya çıkan tıkanmcılar, distal bölümdekilere 

oranla daha az distansiyona yol açar ancak daha fazla kusmaya 

neden olurlar. 

Strangüle olan vakalarda görülen iskemik de~işiklikler 

feçes veya yabancı bir cısmırı de cı]ayı hJzlandırması ile, 

barsak duvarında ülser 

perforasyonlar gelişebilir. 

getirmesi sonucu meydana 

Kolonun stenozan bir kanser 

nedeniyle akut olarak tıkanması sonucu, ileoçekal valv kapalı 

oldu§unda, proksimalde distansiyon gelişir ve bu distansiyon 

sonucu ilerlemiş val<alarda çekum adeta patlayabilir. 

:-ıastada ileoçekal valv fonksiyone ise ince kır sakta 

distansiyon gelişmez ve az bir gerginlik oluşur. Bu durumda 

kalın barsak kapalı lümen özelliği taşıdığından ileri 

derecede gerilerek delinebilir. ±leoçekal valvde yetersizlik 

cılan hastalarda is~ kalın barsak tıkandı§ı zaman ince barsa)~ 

distansiyonuna ait belirtiler ortaya çıkar. 

Barsak tJ ];:anmasının J.kjnci tipi olan ileuslar, 

intestinal peristaltizmin paralizisi veya yeterli olmaması 

şeklirıde tanımlanabilir, Genellikle 

irritasyon yapan bir olayı (laparotomi, 

intraperitoneal 

sepsis) takip ede.:_·, 

lıazen düşük kardi:fak atım hacmi durumlarında, bazen de 

ekstraabdominal bir olaydan (omurga kırıkları,retroperitoneal 

kanamalar) sonra göı·ülebilir. 

İnce barsak obstrüksiyonlarının en sık nedeni 

postoperatif yapışıklıltlardır. Di§er rıedenler; eksternal yada 

internal herniler, Chron hastalığı, serozayı tutan 
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metastazlar, radyasyon enteriti, safra taşı ileusu, volvulus 

ile benign yada malign tümörlerdir. 

Mekanik kolon obstrüksiyonunun en sık nedeni primer 

kolon J~anserleridir, Divertikülitis, slgmoid volvulus, kolon 

dışı pelvik ~eoplazrnları, fekalit etyolojideki diğer 

nedenlerdir, 

Kalın barsak tıkanıklığında direkt grafilerin tanı 

değeri oldukça yüksek olup, obstrüksiyon seviyesine kadar 

dilate segmentler görülebilir, ±leoçekal valv açık olduğunda 

ince barsaklarda da dilatasyon izlenebilir. tleoçekal valv 

yeterli oiduğunda ince barsakta gaz birikimi bazen görülmez. 

Bu önemli bir problemin olduğunu düşündürür. Çünkü intestinal 

içerik antegrad olarak ileoçekal valv boyunca ilerler ve 

kolondaki distansiyonun artmasına neden olur, Obstrüksiyon 

seviyesi ile ileoçekal valv arasında kapalı ans obstrüksiyonu 

oluşur ve çek.al perforasyon 

dekompr~syon ihtiyacı vardır (76), 

b- PARALİTİK ±LEUS 

tehdidi nedenirle acil 

Paralitik ileus ile mekanik tıkanma vakalarını 

radyo! oj il; ol arak birbir inden cı'.).'"J rdet.mek çoğu zaman mümkün 

de§ildir. Paralitik i)eusa özgü radyolojik bulgulardan 

başlıcası, gaz birikimine ba§lı olarak gelişen distansiyonun 

birden fazla organda olması, midede, ince barsakta ve kolonda 

bir bakıma eşit oluşmasıdır. Paralitik ve mekanik tıkanma 

birbirinden ayrılabilir. Başlıca ayırıcı tanı kolon alt 

kesimindeki obstrüksiyon ile yapılır. Dijital rektal muayene, 

rektal tüb yerleştirilmesi ve sigmoidoskopi ile ayırım 

kolaylıkla yapılabilir, 

c- PSöDO-OBSTRUKS±YON 

Organik bir neden olmadan mekanik ileus belirti ve 

şikayetlerinin olması halidir, Genelde ince barsak ve kalın 

barşak tıkanıklığı şeltlinde görülmesine karşılık bazen tüm 

gastrointestinal sistemde motilite bozuklukları ortaya 

ı;;ıkmaktadı r. Kolcırılarda görülen şekline "Ogi 1 vie I s sendromu " 
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denir. Etyolojisi aydınlıQa - kavuşmamıştır. Genellikle 

idyopatik olup, bazen skleroderma, 

amiloidoz, hipotiroidizm, diyabet 

hastalıklarda görülmektedir. Tanı 

dermatomyoz~s, lupus, 

ve •parkinson gibi 

genelde laparotomilerden 

sonra mekanik bir neden bulunamaması sonucunda konulmaktadır. 

d- ±NVAJ±NASYON (±ntususepsiyon) 

±nvajinasyon genellikle proksimal bir kesiminin 

(intussusceptum) distal barsak kesimi (intussuscepiens) 

içerisine girmesi sonucu oluşur. Genellikle 3ay ile 11 ay 

arasında erkek çocuklarda daha sık olarak ortaya çıkar. 

En sık çocuklarda (%94) görülüp erişkinlerde nadirdir (%6) 

(18,76). 

Çocuklarda %95 idyopatik olarak ortaya 

Lokalizasyonu genellikle ±leoçekaldir. Hastaların 

çıkar. 

%5'inde 

Meckel divertikülü, polip, barsak lenfoması, viral 

enfeksiyonlara sekonder lenfoid hiperplazi, enterojen 

kistler, duplikasyon, sütür granulomu, apendisit inflemasyonu 

Herıoch-Schönlein purpurası nedendir. Bir yaş altında %50, 2 

yaş altında %75 görülür. %90 ileokoliktir. 

Erişkinlerde %80 spesifik neden bellidir. Benign tümör 

(1/3), malign tümör (1/5) oranda görülür. En sık ileoileal 

(%40) lokalizasyonda olup,%20 1 si idyopatik nedenlidir (104). 

e- İNCELEME YÖNTEMLER± 

1- B±LG±SAYARLI TOMOGRAFİ 

±ntestinal obstrüksiyonlu olgularda CT ile· dilate hava 

sıvı seviyesi içeren anslar 

olan kitle gösterilebilir, 

ve nadiren obstrüksiyon nedeni 

Ancak spesifik tanıda sınırlı 

olduğundan ve uygulanması zor olduğundan rutinde 

kullanılmamaktadır. ±nvajinasyon düşünülen olgularda ise 

obstrüksiyon bulgularına ek olarak, 

elde olunan abdominal tomografik 

oral kontrast verilerek 

kesitlerde "multiple 

konsantrik rings" görülebilir. Bu görünümler tek tek 

nonspesifik olmasına rağmen birlikte görüldüklerinde 

invajinasyon tanısında oldukça değerlidir. 
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2- ULTRASONOGRAFİ 

Barsak tıkanıklı~ı tanısı klasik olarak anamnez ve 

radyografik bulgularla genellikle kolayca konulabilir. Ancak 

fizik bulgular ve anamnez tıkanıklı~ı düşündürmesine raOmen, 

barsaklar hava içermeyip sadece- sıvı ile dolu ise 

obstrüksiyon tanısına varmak oldukça zordu~. Distandü, sıvı 

dolu anslar direkt abdomen grafisinde kolaylıkla atlanabilir. 

Genellikle asit veya müphem abdominal dansiteler şeklinde 

görülüp yalancı kitleleri andırabilir. Bu gibi durumlarda, 

atipik klinik ve radyografik bulgular varlığında 

ultrasonografi yapılması son derecede faydalıdır{22). 

US ile distandü, obstrükte barsağa ait sıvı dolu 

ansları değerlendirmek oldukça· kolaydır. Hatta distandü 

jejunum, ileurn ve kolonu'·birbirinden ayırdetrnek mümkündür, 

US bu bakımdan CT ve baryumlu çalışmalara üstündür (22). 

Duodenumda klavye "keyboard" yada seyyar merdiven 

"stepladder" konfigürasyon dikkati çekmekte olup, pankreasa 

komşu sonolusent tübüler yapı şeklinde izlenir. Jejunumda ise 

valvula konniventesler görülebilir. ±leum duvarı ise düzgün 

haustral olarak izlenir.'Asendan ve 

sakkülasyonlar yol gösterir, 

ekojen tübüler yapı şeklinde 

rektumda ise rektal valvler 

transvers kolonda 

Desendan kolon ise sınırları 

görülü~. Rektosigmoid ve 

dikkati çeker. U±S ile distandü 

ansların ince barsak yada kolona ait olup 

varsa tıkanmaya neden kitle ile çevresel 

değerlendirilebilmektedir. 

olmadığı, eğer 

mayi varlığı, 

Transvers us kesitlerinde, bir yada daha çok hiperekoik 

santral ve hipoekoik çevre ile sınırlanmış hDoughnut sign", 

"Bull 1 s eye", "target-like","konsantrik ring" olarak 

adlandırılan ve invanjinasyon için tipik ancak nonspesifik 

oluşumlar görülür (25,68,100), Bu paternler intususeptum ve 

intususepiense ait görünümler olup, longitidunal · kesitlerde 

içiçe geçmiş şekilde izlenir(Şekil 3). ±nvajinasyonun 

boyutları invajine segmentlerin sayısı ve büyüklükleri ile 

1 
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doğru orantılıdır. Tıkanma proksirnalinde distandü sıvı dolu 

anslar ve ans çevresi effüzyonlarda izlenir. 

- ·- ·- ■ - ·- ·- ■ ~ ·:-- ·- • ~ .. , .. 

'.\ 
\ 

a 

Şekil 3. tntususepsiyonun longitudunal ve - transver US 

kesitleri. a-Erken dönemde, b-gecikmiş dönemdeki görünüm~ 

Tra.nsvers kesitteki" konsantrik ring" görünümü 3 adet 

konsantrik silindirden oluşur. Santraldeki yuvarla~ı lümen ve 

ödemli intususeptumun duvarı, ortadaki yuvarlağı rnezentere 



29 

ait yağr dıştaki yuvarlağı ise intususeptuma ait kıvrım ile 

intususepiens oluşturur (21) .Sağ lomber lokalizasyonda büyük 

hiperekoik merkez ve hipoekoik-ekojen paternli oval mikst 

yapı varlığında iieoçekal intususepsiyon düşünülmelidir 

( 89). Hiperekoik merkezin büyük olmasının nedeni invajine 

mezenteri ve çekal yağı içermesidir(4). Büyük hiperekoik 

merkezde küçük hipoekoik nodül görüldüğünde tümör yada 

büyümüş lenfadenopati akla gelmelidir (100). 

Her vakada US görünümü değişik olabilir. Bu durum 

genellikle intususeptum nedenlerine bağlıdır (5). Henoch-

olgularda invajine segmentte Schönlein purpurası olan 

hipoekoik geniş kanama odakları beklenen tipik görünümü 

oluşturmayabilir. Tümöre bağlı bir invajinasyon olgusunda 
' 

duvar beklendiği gibi düzgün olarak izlenmez. Ayrıca ince 

barsaklara ait invajine segmentlerin büyüklükleri , invajine 

kolon segmentlerinden daha küçük olup, target görünümden daha 

çok hipoekoik bir kitle şeklinde izlenebilir. 

Sonuç olarak US'de görülen invajine segnıentlerin 

lokalizasyon ve büyüklükleri, intususepsiyonun kolon ile ince 

barsağın hangi segmentlerinde olduğu hakkında· bize bilgi 

verir. Bu ise invajinasyon tanısında US'nin ne kadar değerli 

bir yöntem olduğunu göstermektedir. 

lV- LüMENLİ ORGAN PERFORASYONLARI 

Perforasyonun en sık nedeni peptik ülserlerdir. 

Duodenal ülser perforasyonuna mide ü1serlerinden daha sık 

rastlanır ve erkek hastalarda 4. dekatta daha fazla görülür. 

Perforasyon ön yüzdeki ülserlerde akut abdomene, arka yüzdeki 

ülserlerde ise lokal abse oluşumuna neden olur 1981 • 

malign Gastrointestinal sistemdeki 

proçesler sık görülmeyen 

oluşturur. Ayrıca malign 

diğer 

tümörün 

ve divertikül 

perforasyon nedenlerini 

proksimalinde oluşan 

obstrüksiyonun intraintestinal basınç artımına neden olması 

sonucu duvarda nekroz ve perforasyon gelişebilir (98). 

f 
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1- ULTRASONOGRAFİ 

Lümenli organ perforasyonlarında oluşan barsak çevresi 

mayi koleksiyonu ile abse ve abdomendeki serbest hava 

ultrasonografi ile gBsterilebilir (15)·. 

Abdomendeki serbest hava değerlendirilmesindeki-- US tanı 

kriterleri 2 grupta incelenir. 

Primer US tanı kriterleri 

1- Parazit eko paterni ("interference echo patern") 

2- Yerdeğiştirme bulgusu ("Shifting phenomenon") 

Sekonder US tanı kriterleri : 

1- Subfrenik ve/veya subhepatik sıvı koleksiyonları 

2- Safra kesesi duvarı kalınlaşması (4mm den kalın) 

3- Abdomende iltihabi kitle varlığı 

Parazit eko paternı karaciğer düzeyi ile pariyetal 

periton arasında hava varlığında, eko geçişinin kesilmesi 

olarak tarif edilir. Bu eko patern nedeni ile alttaki 

oluşumlar gösterilemez. Havanın fazla olduğu durumlarda 

karaciğer lokalizasyonundan sol dekübitise doğru lateralden 

inceleme yapıldığında karaciğer gösterilemez. Hasta pozisyonu 

nu değiştirdiğinde abdomendeki serbest havada yerdeğiştirir 

(Shifting phenomen,:ın). Abdomende sertest havayı taklit eden 

Chilaiditi sendromu, gaz oluşturan subfrenik abse yada 

subfrenik hematom gibi durumlarda parazit eko paterni pozitif 

olmasına rağmen yerdeğiştirme bulgusu negatiftir ( 31). Bu 

nedenle abdomendeki serbest havanın değerlendirilmesinde bu 

iki bulgunun birlikte olması gerekmektedir. 

Lümenli organ perforasyonlarında primer kriterlere eşlik 

eden diğer bulgular; subfrenik veya subhepatik sıvı 

koleksiyonları, safra kesesi duvarında 4mm den büyük 

kalınlaşma, perforasyon lokalizasyonunda iltihabi kitledir, 

US ile elde olunan primer kriterler abdominal kavitede 

serbest havanın değerlendirilmesinde radyografiden daha 



sensitiftir. Ayrıca sekonder bulgular radyografide genellikle 

gösterilemez. Bu yönden de US radyografiden daha fazla 'bilgi 

verir. 

Akut apendisit, akut kolesistit ve akut intestinal 

obstrüksiyon _gibi sık rastlanan nedenlerden başka, batındaki 

karaciğer, dalak, böbrekler,· uterus, overler, barsaklar, 

vasküler yapılar, omentum ve mezenter gibi organ ve 

oluşumlara ait birçok neden akut abdomene neden olabilir, 

Bunlardan travmatik yada postoperatif olmayan ve daha az 

sıklıkta rastlanan akut koledok obstrüksiyonu, hidatid kist 

rüptürü, ektopik gebelik rüptürü, intraabdominal abse gibi 

acil operasyon gerektiren ve klasik röntgen yöntemlerinin 

çoğu zaman yetersiz kaldığı akut batın hastalıklarının 

tanısında US 1 nin tanı değerinden bahsedilecektir, 

V- KOLEDOKOLİTİYAZİS 

US ile intrahepatik ve ekstrahepatik safra kanalı 

dilatasyonlarını ve nedenlerini göstermede oldukça değerli 

bir yöntem olup, bugün dilatasyon nedeni ve seviyesi de 

tespit edilebilmektedir, Akut semptomları olan bir olguda 

c.ıbstrüksiyon oluşturan en sık neden koledokolitiyazistir, İlk 

çalışmalarda US'nin biliyer taşlardaki -sensitivitesinin %13-

55 gibi düşük oranlarda olduğu belirtilmesine rağmen, son 

zamanlarda bu oran %75-80 !ere kadar yükselmiştir (27). 

Biliyer obstrüksiyon ensık koledokun distalinde gerçekleşir. 

CT 1 nin koledokolitiyazis tanısında yaklaşık ',80-90 

doğruluk oranına sahip olmasına rağmen, hastaların çoğunda, 

US tetkiki ilk 

Hastalarda 3.5 ve 

görüntüleme 

5 MHzlik 

yöntemini 

sektör 

oluşturur 

yada 

1961. 

konveks 

transdüserlerin kullanılması, antral ve duodenal gazı en aza 

indirmek için semierekt (yaklaşık 60 derece) sağ posteriyor 

oblik pozisyonda incelemenin yapılması, kanalın distalini 

değerlendirmemizi kolaylaştıracaktır (51). Koledokun 

ı 
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proksimal kesiminin incelenmesi için sol posteriyor oblik 

pozisyonda incelemenin yapılması ileri sürülmektedir (50). 

US ile cerrahi ve medikal sarılık ayırımıda büyük oranda 

yapılabilir. Obstrüksiyon semptomları ortaya çıktığında 

ekstrahepatik safra yollarının genişlemiş olduğu- %70 oranında 

gösterilebilir. Daha sonra intrahepatik - safra kanalları 

genişler (49,50,86). 

Koledoktaki taşların %75-80'ni DS'de gösterebiliriz. 

Distal lokalizasyonda olanların ise %90'nını görebiliriz 

(27,50). Ancak koledokolitiyazisli olguların %30'unda safra 

kanalı dilatasyonu olmayabilir. Bu durumda US'rıin sensitivite 

oranı %12-60 arasına düşmektedir (20,50,). 

Vl- ABDOMİNAL ABSE KOLEKSİYONLARI 

Abseler yerleştikleri lokalizasyonlara göre intra ve 

ekstraperitoneal olarak sınıflandırılabilir. Ekstraperitoneal 

abselerin büyük çoğunluğunu postoperatif nedenler oluşturup, 

genellikle yüzeyel lokalizasyonda yerleşmişlerdir. 

Absenin eko :yapısı koleksiyonun süresi, debris miktarı 

ve gazın vaı·lığı yada yoklnSJurıa göre değişir. Abse ekv.su 

aneokik , hipoekoik, semisolid, ve gaz habbecikleri içermesi 

nedeni:t·le hiperekoik yapıda olabilir. Gaz kabarcıkları abse 

ı,avitesinin üst kesiminde yoğun ekolar şeklinde izlenir. 

Eğer c:,b.se int raperitoneal :fada retroperi tonea 1 

gelişmişse, konturlarını organ yüze:yleri, periton :rada 

fasiyalar oluşturur. Çevreledi~i olftşumlara göre abse 

konturları; kapsüler, regüler yada düzensiz olarak görülür. 

kolesistitte perforasyon oluştuğunda karaciğer, duodenum ve 

kolon gibi komşu organlar ile sınırlanmış perivesikal 

intraperitoneal abseler tespit edilebilir, Appendiks abseleri 

ilyak fossada genellikle 

şeklinde izlenebilir (29). 

düzgün sınırlı koleksiyonlar 
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Vll- EKTOPİK GEBELİK RUPTURO 

Ektopik gebelik tüm gebeliklerin %0.5-1 1 ini oluşturup, 

anne ölüm oranı SoS-7.5 arasında seyreder. Bu yüksek mortalite 

oranının nedeni ektopik gebelik olgularının çoğunda 

ameliyattan önce tanı koyulamamasıdır ·(65). 

Ektopik gebeliğin US görünümü haftasına, rüptüre olup 

olmamasına, akut veya kronik intraperitoneal kanamaya ve 

periton boşluğundaki kanın miktarına göre değişir. Adneksiyal 

bölgede trofoblastik kılıflı ve sınırları düzgiln bir kese, 

solid ve kistik mikst bir kitle yada homojen solid bir kitle 

şeklinde orta:ra çıkabilir. Bazen hiçbir kitle görülmeyeb.i.lir 

(57). Ektopik gebelik kitlesinin over kistine veya pelvik 

apseye göre US'de daha fazla 

bilinmektedir. Ektopik gebelik 

internal 

rüptürü 

yankı verdiği 

gastrointestinal 

acilleri taklit eder. Rüptür sonucu oluşan intraperitoneal 

hematı:,m genellikle pelvik lcıkalizasyonda US ile kolaylıkla 

t.anınc:ıbi 1 ir. Bn nedenle akut abdomen düşünülen olgularda US 

muayenesi pel\-isi de içermelidir (36). 

Vlll- HİDATİK KİST ROPTORO 

Eki nokokküs granulozus larvalarının 

,:kinot(,kkozis vakalarının çoijunda klinik 

oluşturc1uğu hepatik 

bulgular olmayıp, 

radyolojilc incelemede sa§ üst kadranda kalsifikasyon 

görülebilir. r,ürük kistler ise bası semptomu oluşturabilir. 

Ayrıca kistlerin %5-15'inde infeksiyon, biliyer dallara 

rüptür ve yayılma izlenebilir ve biliyer kolik ile sarılık 

bulgularıda ortaya çıkabilir. US' de ekstra ve intrahepatik 

safra kanalları dilate olup, düzgün hipoekoik gölge oluşturan 

birçok ekojen yapılarda görülebilir. Dilate kanallara komşu 

multikistik kitlenin ~arlı~ı ise ekinokok kistinin safra 

yollarına penetre oldu§unu akla getirir(9). 
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lX- AKUT PANKREATİT 

En sık neden safra taşının pankreatik kanalı tıkaması 

olup, ani başlangıçlı ağrıya neden olur. Pankreasın aşırı 

hasarı nedeniyle ağrı daha şiddetlenir. ±kinci sıklıkta neden 

ise alkol alışkanlı§ıdır. Akut pankreatit hastasında sırta 

vuran ağrı dışında lokalizc ileusta oluşabilir. Pankrcatit 

nedeni safra yolları hastalı~ına yada travmaya ba§lı ıse 

lokalize (%48), alkolizm ile ilgili ise jeneralize (%5~) 

olarak pankreası tutar, 

Patolojik olarak ödematciz ve nekrotizan olarak iki 

grupta incelenir. Nekrotizanlarda genellikle hetl!O!"ajik ve 

süpüratif olarak iJ~iye ayrılır. Hemorajikte ya'] nekrozu ve 

lıemoraji slipür&tifte ise bakteriyel infeksiyorı mevcuttur. 

ödematöz pankreatitte mortalite oranı%4, nekrotizanda ise 

tB0-90 dır. 

11S' de pankreasta hipc,e:koik di.ffüz yada lokal büyüme ile 

dilate pankreatik kanal g6rülebilir. Ayrıca ekstrapankreatik 

hip0~ı~oi]~ kitle ile sıvı koleksiyonları ve yakın veya uzak 

l0l:aliz2syonda psödokist fonııasyo:.ları i::lerıelıilir 

Sıvı koleltsiyonları en çok Jes~cr s~ı~ta görülü:._· 

infc,kle olduğu düşünülür ( 58), 

ı;omşuluk enfeksiyonu, peptik ülser, akut apendisit ve 

altut kolesistite ait perforasyonlar sonucu pankreatik abse 

oluşabilir. rs görünümü debris yoğunln9una görs:: düzensiz ve 

kalın duvarlı, gaz varlı§ında ise ekojen olarak görülebilir. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

servis ve polikliniklerine başvurup, 

genel cerrahi anabilim dalı hekimlerinin muayenesi sonucu 

akut batın ön tanısı alan hastalara abdominal US tetkiki 

yapıldı. Travmaya bağlı yada postoperatif oluşan akut batın 

olguları ise çalışmamıza dahil edilmedi. 

Çalışmamızda, US departmanında ve genel cerrahi 

kliniğinde bulunan TOSHIBA Sonol<:iyer-L SAL 77 D cihazı, buna 

ait 7. 5 MIIz lineer, 3. 75 MHz konveks transcJ.üser ile aynı 

marka printeri, ayrıca aynı marka sonolayer-V SAL 38 B cihazı 

ile 3.75MHz konveks, 3~1Hz lineer transdüseri ve cihaza monte 

polaroid fc.ıtograf makinesi kullanıldı. 

YÖNTEM 

US ile incelemede, taramalar interkostalden başlayarak 

pclvis alt kesimine kadar yapıldı. Plevral sinüsler ve 

subdiyafragmatik alanlar dahil olmak üzere batın solid ve 

lümenli tüm organları, visseral yapılar ve anatomik 

buşluklar, supin, pron, oblik ve semi-erekt pozisyonlarda 

incelendi. Aşırı gazlı hastalarda nazogastrik kompresyon ve 

diğer yöntemler ile gaz giderildikten sonra, kooperas:yonu 

bozuk hastalarda lez;ı_·onun gözden kaçmasını önlemek ve lezyon 

büyüklüğündeki ilerleme veya gerilemeyi kontrol etmek için, 

US muuyenesi tekrar yapıldı. 

Akut kolesistitte değerli olan "sonografik rnurphy 

bulgusu", akut apendisitte değerli olan "dereceli kompres;ı_1on 

yöntemi" uygulananlarda, barsakt.:ı. görülen gazın lümen 

içeriğine mi yoksa duvara mı ait olduğunu belirlemek ıçırı, 

trocınsdüser lokalizasyonu sabitken hastayı yan yatırarak 
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inceleme yapıldı. Koledokolitiyaziste ise 

görmek için semi-erekt posteriyor dekübitis 

distal taşları 

inceleme gibi 

özel yöntemler, hasta ön 

bulgulara göre uygulandı. 

Akut apendisite ait 

tanısına ve uıtrasonografik 

sucuk ve komşu lokalize mayı 

görünümü mesane dolu iken bası nedeniyle görülememekte, aynı 

şekilde jinekolojik menşeli patolojilerde douglasta olan az 

miktardaki mayi mesane boşken izlenememektedir. Bu nedenle 

özellikle pelvik patoloji düşünülen hastalarda, mesane dolu 

iken ve boşaltıldıktan sonra ultrasonografik muayenesi 

yapıldı. Hemen tüm olgularda, ayakta boş batın grafisi, 

kanda lökosit sayısı, hemoglobin, hematokrit, nıakroskopik ve 

mikroskopik rutin idrar incelemesi yapıldı. Criner taşı 

ekarte etmek için yatarak boş batın grafisi elde edildi. 

Nadir olarak bilgisayarlı tomografi :yöntemlerine başvuruldu 

ve US bulguları desteklendi, 

US bulguları ile cerrahi patolojik ve klinik takip 

sonucu elde olurıan kesin sonuçlar karşılaştırılarak 

değerlendirmeler yapılmış olup, US muayene yönteminin· 

s8nsitivitesi, spesifitesi ve doğruluk oranları en sık 

rastlanan hastalıklar ile akut abdomen tanılı tüm hastalarda 

hesaplandı. 
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BULGULAR 

Ocak 1992 ile kasım 1992 tarihleri arasında akut abdomen 

ağrısı şikayeti ile hastenemiz acil servis ve 

polikliniklerine başvuran , genel cerrahi kıdemli asistanı ve 

uzmanlarının muayenesi sonucu akut abdomen ön tanısı alan 

ardıl 110 hastaya, rutin laboratuar tetkikleri ve direkt 

grafileri elde edildikten 

uygulandı. 

sonra abdominal us tetkiki 

Hastaların ortalama yaşı 32 olup, en küçüğü 6 aylık, en 

büyüğü 80 yaşında idi. Tüm hastaların 64'ünü(%58) kadın, 

4B'ini(%43} i~e erkekler oluşturdu. En sık görülen akut 

apendisit ve komplikasyonlarında ortalama yaş 23 olup, 

%32'sini 10 yaşından küçükler, %29'unu ise 15-40 yaş arası 

doğurganlık çağındaki kadınlar oluşturdu. Akut kolesistitli 

hastaların yaş ortalaması 53 olup, intestinal obstrüksiyonu 

olan hastalarda ortalama yaş 3~ olarak bulundu. 

Akut ahdomen bn tanılı 110 hastadan 57'sinde (%51.B) 

akut abdomen kesin tanısı konulmuş olup, 27'sinde (%24,5) 

akut apendisit, ll'inde (%10) akut kolesistit, 9'unda (%8.1) 

akut intestinal obstrüksiyon, 4'ünde (%3.6) akut koledokal 

obstrüksiyon, 3'ünde (~U.8) lümenli organ perforasyonu ile 

birer olguda (?,.Q,9)ektopik gebelik rüptürü, akut pankreatit 

ve hidatid kist ile sonuçlandı (tablo 1). 

Çalı~mamızda akut abdomen bn tanılı tüm hastalarda en 

sık görülen acil hastalık 27 olgu P'&24.5) ile akut 

apendisittir, Akut apendisit şüphesi olan toplam 37 ha~tadan 

US mayenesi ile 25'inde doğru pozitif (T+l, 9'unda doğru 

negatif (T-), l'inde yanlış pozitif 

negatif (F-) sonuç elde edildi. US 

(F+l ve 2'sinde yanlış 

ile akut apendisit 

tanısındaki sensitivite, spesifite, pozitif tahmini değer 

(PTD), negatif tahmini değer (NTDJ ve tüm doğruluk oranları 
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sırasıyle %92, %90, %96, %81, ve %91 olarak elde edildi 

( Tablo 2). US muayenesi ile akut apendisit patolojik 

progresyonu da tespit edilmiş olup, hastaların genellikle 

gangrenöz safhada olduğu ortaya çıktı·. 

Toplam 27 Akut apendisitli olguda, US bulgularından 

"tipik target görünümü" 7 olguda (%25), apendikülit 4 olguda 

(S.ol4), çifte görünüm 2 olguda (9o7), çevresel mayi 5 olguda 

(~.;18) bulundu. Transvers kesitte ortalama çap ve duvar 

kalınlığı sırasıyle 12 mm ile 5.8 mm elde edildi (Tablo 3), 

Plastron, 13 olgu (%48) ile en sık rastlanan akut apendisit 

komplikas:yonunu oluşturmuş olup, 2 · olguda periapendiküler 

abse, 1 olguda ise jeneralize peritonit hali tespit edildi. 

Akut abdomen hastalıklarından akut kolesistit, 11 olgu 

(%10) ile ikinci sıklıkta görülen acil hastalığı oluşturdu. 

_;.kut kolesistit şüphesi olan toplam 15 hastada doğru pozitif 

olgu sayısı 11, doğru negatif olgu sayısı 4 olarak elde 

edilmiş olup, yanlış pozitif ve yanlış negatif olgumuz 

olmadı. Bu sonuçlara göre akut kolesistitteki doğru tanı 

oranı %100 bulundu (Tablo 2), 

Akut kolesistilli 15 olguda elde edilen US bulgularından 

duvar kalınlığı ve sonografik murhpy bulgusu 11 olguda (~o73), 

duvarda hipoekoik halo ve safra kesesinde taş 9 olguda {?560), 

h.idrops hali 6 olguda (~ı40), mukoza düzensizliği 5 olguda 

(%33), safra çamuru 4 olguda, peritoneal effüzyon 3 olguda ve 

nıembranöz septalar ile "perfore hole" bulgusu birer olguda 

gösterildi. Sonografik murhpy bulgusu pozitif olan 11 

hastanın 9'unda safra kesesinde lokalize, 2'sinde ise diffüz 

olarak değerlendirildi. Peritoneal effüzyonlu 3 olgudan 

2'sinde mayinin lesser sakta, l 1 inde ise morrison poşunda 

olduğu görüldü (Tablo 4). 

Akut kolesistit komplikasyonlarından perikolesistik abse 

3 olguda, gangren ve perforasyon hali ise birer olguda tespil 

edildi, Uç olguda toplam 6 adet perikolesistik abse olup, 
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bunlardan 3 tanesi safra kesesi yatağında, birer tanesi de 

intramural ve intraperitoneal lokalizasyonlar<la görüldü, 

Safra kesesi yatağındaki abselerin 2 tanesi lokalize 1 tanesi 

ise kommünike tip olarak değerıe·ndirildi. Toplam 6 

perikolesistik absenin 4'ü anekoik, 2'si ise hipoekoik olarak 

görüldü (Tablo 5). 

İntestinal obstrüksiyon şüphesi olan 13 hastadan 9' unda 

P'&8. 1) tanı kesinleşmiş olup, 8 olguda doğru pozitif, 4 

olguda doğru negatif, 1 olguda ise yanlış negatif tanı 

konuldu. Bu grup hastalıkta sensitivite, spesifite, pozitif 

tahmini değer, negatif tahmini değer ve tüm doğruluk oranları 

sırasıyle %88, %100, %100, %80 ve %92 olarak elde edildi 

(Tablo 2). 

İntestinal obstrüksiyon tanılı 9 hastanın 5'inde mekanik 

intestinal obstrüksiyon tespit edilmiş olup, bunlardan 4' nün 

nedeni brid ileustu. Dört aylık hamile olan 1 olguda ise 

komplet ileus mevcut olup, neden fetüse ait bası idi. Bir 

müddet sonra kendiliğinden aı:;1.ldı. Aynı hastanın önceki 

hamileliklerinde de açılıp kapanan irıkomplet ileus durumunun 

C)lduğu öğrenildi. 

İ ntususepsi:yon ( invajinasyon) nedenli 

obstrüksiyon cılgu sayımız 4 olup, bunlardan 3'ü 

ise erişl:inde görlildü. Yetmişbir yaşındaki 

.i.ntestinal 

çocukta, 1 1 i 

erişkinde 

ileoc;ekal valv proksimalind~ki 2 cm ebadındaki saplı polip 

invajinasyonun nedeni olarak değerlerıdirildi. invajinasyonlu 

8 yaşındaki bir olguda Henoch-Schönlein purpurasına bağlı 

intestinal kanama invajinasyona yol açmıştı, Diğer olgularda 

belirli bir neden yoktu {tablo 6), 

özellikle invajinasyonlularda olmak üzere intestirıal 

obstrüksi:yonl u olgularda obstrüksiyon seviyesi, invajine 

segnıent sayısı, barsak dilatasyonunun derecesi, çevresel mayi 

varlığı ve altta yatan neden hakkında US muayenesi ile bilgi 

edinmek mümkün olmaktadır. Çalışmamızda 5 olguda çevresel 
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mayi gösterilmiş olup, intususepsiyonlu hastalarda ortalama 

invajine segment sayısı 2 olarak elde edildi. intestinal 

obstrüksiyonlu 1 hastada az, 1 hastada aşırı, 5 hastada ise 

orta derecede barsak dilatasyonu tesp1t edilmiştir. Ayrıca US 

muayenesinde intususepsiyonlu hastalardan 3'ünde invajinasyon 

seviyesinin ileo-rektal, l'inde ise ileo-çekal olduğu 

belirlendi. 

Akut koledokal obstrüksiyon tanısı 4 olguda (%3.6) 

konulmuş c>lup, hepsinde obstrüksiyon nedeni 

koledokolitiyazisdi. Olgulardan 3'ünde intrahepatik ve 

ekstrahepatik safra yolları dil~te olup, distal 

lokalizasyonda en büyüğü 22 mm olan tıkayıcı taş mevcuttu. 

Bir olguda ::ı~aklaşık 10 mm ebadında taş koledok orta kesiminde 

görülmüş olup, ekstrahepatik safra yolları dilate olmasına 

ra~men intrahepatik safra yollarında dilatasyon görülmedi. 

Olguların hiçbirinde birden fazla taş görülmemiş olup, 

buJgularınuz operasyon ile doğrulandı. 

Akut abdomen hastalarından lümenli organ perforasyon 

şüphesi ola.n 5 

Şüpheli iki olgu 

olgudan 3'ünde 

ise us 

(%2.7) kesin 

ile norma.1 

tanı 

olarak 

konuldu. 

olarak 

de~erlendirildi. Perforasyonlu 3 olgudan 2'sini peptik ülser 

perforasyonu, l'ini ise intestinal perforasyon oluşturdu 

(Tablo 1). İntestinal perforasyon nedeninin "multiple jejunal 

perforasyon" olduQu, operasyon esnasında pariyetal 

peritondaki nodüllerden alınan biyopsi materyalinin i~e 

''nekrotizan granülornatöz iltihap gSsteren tüberküloz"a ait 

olduğu tespit edildi. US muayenesinde olgı.ıların hepsinde 

abdomende aşırı gaz ve ans çevresi mayi oldu~u gözlendi. 

A1· rıca olgularda "interf erence echo paterni II ile II schifting 

phenomenon" bulguları ile batında serbest gaz varlı~ı 

değerlendirildi. 

Akut abdomen durumlarından ektopik gebelik rüptürü 1 

olguda tespit edildi. Mezanter arter trombozu düşünülen 
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hastada yapılan US muayenesi sonucu, sağda pelvik hematom ile 

barsak çevresinde mayi görüldü. Hastada ayrıca kandaki B-HCG 

değeri ektopik gebelik lehine bulundu. Yapılan-operasyonda 

batından 500 cc kan boşaltılması, sağ ligamentum latumdan 

alınan biyopsi materyalinde trofoblastik villüslerin varlığı 

ektopik gebelik rüptürü olduğunu gösterdi. 

Akut abdomen dışı hastalık tanısı alan hasta sayısı 31 

(%18.1) olup, 22 (%20} olgu normal olarak değerlendirildi. Bu 

gruptaki en sık akut abdomeni taklit eden patoloji 14 olgu 

(%12.7) ile kronik kolesistit oldu. Ayrıca beşer olguda 

( r~4. 5 l ürolojik ve· jinekolojik hastalıklar, 

(%1.8) kronik pankreatit ve aktif duodenal 

olguda (%0.9) akut gastroenterit, karaciğer 

mezenter lenfadenit tanısına konuldu (Tablo 7). 

ikişer olguda 

ulkus, birer 

absesi ve 

US muayenesi sonucu kronik kolesistit tanılı hastaların 

hepsinde k~se lümeninde taş mevcut olup, ortalama çapları 2 

cm civarında idi. Sonografik murhpy bulgusu genellikle 

n~gatifti yada şüpheli pozitifti. Olgularda akut kolesistit 

sekonder bulgularından hiçbiri de tespit edilmedi. 

Akut abdomeni taklit eden 5 ürolojik hastalıktan böbrek 

taşı'2 olguda, üreter taşı, kronik piyelo~efrit ve prostatit 

birer olguda tespit edildi. Do§urganlık ça~ındaki kadınlarda 

akut batını, özellikle akut apendisiti taklit eden 

jinekolojik hastalıklardan mittelschmerz blr olguda bulunmuş 

olup, 1 olguda ever kisti, birer olguda overde kiste neden 

olan uterus CA ve kronik endometrit olduğu ortaya çıktı. 

Probe küretaj, servikal ve 

biyopsisi gibi tetkikler US 

kullanıldı. 

vajinal smear, uterus kavite 

bulguları sonucuna göre tanıda 

Toplam 110 olgudan 38'inde olgular klinik takibe 

alınmış, 31 olguda medikal tedavi, 35 olguda ise cerrahi 

girişim uygulanmıştır. Klinik takibe alınan olguların 

ı;oğunu 13 olgu ile akut apendisit komplikasyonlarından 

plastron oluşturmuş olup, bu olgulardan ll'ine klinik takip, 

l'ine ise cerrahi tedavi uygulandıCEk.1). 
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Tablo 1: AKUT ABDOMEN TANILI 57 OLGUNUN HASTALIKLARA 
GÖRE DAĞILIMI 

{n=57) (110 Hastanın% 51.B'i) 

HASTALIK n {n=57)% n=ll0PI, 

Akut Apendisit 27 47.3 24.5 

Akut Koı ·.esistit 11 19.0 ıo.o 

Akut ±ntestinal Obstrüksiyon 9 15.7 a.ı 

Akut Koledok Obstrüksiyonu 4 7.0 3.6 

Peptik tllser Perforasyonu 2 3.5 ı.a 

--
İntestinal Perforasyon 1 ı.7 0.9 

_r 

Akut Pankreatit 1 1.7 0.9 1 

i Ektopik Gebelik Rüptürü 1 1.7 0.9 
-

Hidatid Kist Rüptürü 1 1.7 0.9 
- . ··- . 

1 TOPLAM 57 100.0 51.8 
. -- - _,:==!J 

Tablo 2 : AKUT ABDOMEN TANILI HASTALARIN 
İSTAT±ST±K DEĞERLERİ 

1 
(T++T-}"'100 

ı 
T+*lOO T-*100 T+*lOO T-*100 
T++F- T-+F+ T++F+ T-+F- T++T-+F ... +F-

" HASTALIK SENSİTİV SPES±F±TE PTD NTD TÜM DOGR. 
·--·--

A.APENDİ. ~ö92. 5 %90 9.;96 !?o8l 9.;91 
(n=37) 

A.KOLESİS %100 9ol00 s-..ıoo 9~100 %100 
Cn=lS) 

M.±NT.OBS 9088 %100 %100 9;,80 S'ı92 

(n=13} 

TUM AIWT 
ABDOMEN 9&94 %95 %98 9o87 9ô95 
(n=79) 
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Tablo 3: AKUT APENDİSİT TANILI 27 HASTANIN 
US BULGULARI 

BULGU HASTA % BULGU HASTA 
SAYISI(n) SAYISI(n) 

target görünüm 7 25 KOMPLİKASYON 

apendikülit 4 14 plastron 13 

çifte görünüm 2 7 periapendi. abse 2 

çevresel mayi 5 18 jenera. peritonit 1 

ortalama çap {tr} 12 mm 

ortalama duvar kal. 5.8 mm 

Tablo 4: AKUT KOLESİST±T TANILI 11 HASTANIN 
US BULGULARI 

BULGU HASTA % BULGU HASTA 
SAYISI(n) SAYISI(n) 

jduvar kalın. 11 73 us rnurphy 11 
lok. { 9) 

jhipoek. halo 9 ~60 dif, ( 2 l 

mukoza düzensiz 5 33 peritoneal eff, 3 
less. sak ( 2) 

membranöz septa 1 6.6 morrison ( l) 

taş 9 60 KOMPLİ l{ASYON 

~amur 4 26 perikol, abse 3 

hidrops 6 40 gangren l 

"perfore hole" 1 6.6 perforasyon 1 

% 

48 

7 

3.5 

~-~ 

73 

20 

20 

6.6 

6.6 



Tablo 5 

LOKAL±ZASYONU 

44 

PER±KOLES±ST±K ABSE US BULGULARI 
(n=6) 

n % EKOSU n 

SAFRA KESESİ YATAĞI 3 50 H±POEKOİK 2 
lokalize ( 2 ) 
kormnunike ( 1 ) ANEKOİK 4 
komplike { - ) 

±NTRAMURAL 1 16 

±NTRAPER±TONEAL 1 16 

Tablo 6 

BULGU 

MEKANİK ±NTEST±NAL OBSTRUKS±YONLU 
9 HASTANIN US BULGULARI 

HASTA % BULGU HASTA 

.1'6 

33 

66 

SAYISI(n) SAYISI(n) 

±LEUS 5 55 İNVAJ±NASYON 4 

komplet (1) çocuk ( 3) 
(bası nedenli) erişkin {l) 

inkomplet ( 4 ) 
(brid nedenli) ort.inv,seg.sayısı 2 

,barsak dilat. az 1 çevresel mayi 5 

l orta 5 

l 
büyük 1 

o, 
'<, 

45 

22 

55 
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Tablo 7 AKUT ABDOMEN DIŞI TANI AL~N 53 OLGUNUN 
HASTALIKLARA GÖRE DAGILIMI 

(n=53) (110 Hastanın %48,l'i) 
I! 

HASTALIK n (n=57)% n==ll0)%1 
-

Kronik Kolesistit 14 26.4 12.7 

Urolojik Hastalıklar 5 9.4 4.5 
Renal Taş 

..., 

1 

... 

1 

Ureterde Taş 1 
Kronik Piyeloncfrit 1 

' Prostat it 1 1 

1 
Jinekolojik Hastalıklar 5 9,4 4, 5 -ı 

Kist 2 1 
1 1 
i Uterus CA 1 

Mittelschimerz 1 
Rronik Endometrit 1 

Aktif Duodenal Ulcus 2 3.7 1.8 

1 
Kronik Pankreatit 2 3.7 1.8 

'I 
Akut Gastroenterit 1 1,8 0.9 

1 

; 

Karaciğer Absesi 1 1.a 0.9 
' 

Mezenter Lenf adenit 1 1.a 0.9 
ıı 

· Normal 22 41.5 0.9 1 

lr TOPı:;;; -- - ıl 
....... --- -- - --- ·-·-· 

53 100.0 48,1 
b .. ·--· .. -.. -~. - ... -••• .. R••~•• ,._ .. 



OLGULARIMIZDAN ÖRNEKLER 

örnek ı . Akut taşlı kolesistit. 25 mm çapında safra 
taşı,10 mm çapında duvar kalınlığı ve hipoekoik hala ile 
duvarda intramural hipoekoik abse görülmektedir. 

örnek 2. Safra kesesi perforasyonu. Kese komşuluğunda 
intramural, kommunike ve intraperitoneal abseler ile 
duvarda defekt görülmektedir . 
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örnek 3 . Safra kesesi ampiyemi . Kese ekojen iltihap i l e 

do l u o l up , kal ın auvarda hipoekoik balo mevcut . 

örnek 4 . ~ u ~ o ko l i i:azis . Sara kes esin 

proksima l in e ta 

görülmektedi r . 

me cut ol up , ko l edok 

ve Y. o edol· 

genişlemiş 
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örnek 5 . Hamileli~e ba~lı ileus. Fetüs başı komşuluQunda 
dilate kolon görünümü izlenmektedir . 

örnek 6 . ~olu - r e ktul invajinasyon . 8 aylık ç uc ukta 
transvers l; s kesi tinde "mu l tiple k o nsantr ik ı: ings '' 
görünümü ,·€: çı:: v rese l mayi göı-ülnıektecliı- . 
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örnek 7 . örnek 6'daki ınvajine seg.cnt~erin longıtidunal 
US görünümü . 

örnek 8 • . ~J·ut gc:ıngrenöz apeı J::.site ait tra, s rs e 
longitidunal ·s k e s tleri.Tıkayıc ~ ·k.::ılit g ·· rülme kte, 
mukoza dü -g ür izlene memek edir . 
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örnek 9 . Plastru . apendısit . T~ sve~s v~ longitidunal US 
görürıu r ·· • 

örnek ı o . Ektopik gebelik rüptürüne ait pelvik sa~ 
kesiminJe he ma~om. 
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TARTIŞMA 

Akut abdomen ön tanılı hastalarda sadece fizik muayene, 

klinik bulgular, rutin laboratuar tetkikleri ve direkt 

radyografik yöntemler kullanılarak elde edilen doğru tanı 

oranları %70-78 olup, gereksiz laparotomi oranları %20-25 

arasında bulunmaktadır (6). Cerrahi girişimin gecikmesi ve 

tanı konulamaması gibi durumlarda %37-93 oranında hayatı 

tehdit eden komplikasyonlar gelişmektedir {3,55,79), 

Görüntüleme yöntemlerindeki 

zamanlarda akut abdomen tanısı 

gelişmeler 

daha kolay 

sayesinde son 

hale gelmiştir, 

Manyetik rezonans görüntülemenin yeni, her yerde bulunamaması 

ve pahalı bir teknik olması nedeniyle kullanımı henüz 

sınırlıdır. Bilgisayarlı tomografi ise travmatik akut batın 

olgularında değerli bir tanı yöntemi olmakla birlikte, x

ışını zararı ve pahalı olması, hastayı mobilize etme ve 

kooperasyon ihtiyacı gibi nedenlerle rutin kullanıma 

girmemiştir (43,64). Ancak US,. kolay uygulanabilirliği ve 

ucuz olması, gereğinde hasta yatağında muayenenin 

yapılabilmesi nedeniyle, diğer görüntüleme yöntemlerinden 

daha yaygın kullanılmaktadır. Ancak diğer görüntüleme 

yöntemlerine göre dezavantajı, incelemenin bizzat tecrübeli 

ultrasonografist tarafından yapılmasındaki zorunluluktur. 

Akut abdomen şüphesi olan 110 olguluk çalışmamızda US 

ile tüm doğruluk oranı %95 olarak elde edildi (tablo 2). 

önceden yapılan çalışmalarda buna benzer oranlar elde edildi 

(87), Akut batın tanılı hastalardaki doğru pozitif olgu 

sayısı 54, doğru negatif olgu sayısı ise 21 olarak bulundu. 

Bir olguda yanlış pozitif, 3 olguda ise yanlış negatif tanıya 

varıldı, Yanlış pozitif tanı alan olgu, batında yaygın 
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ağrısı olan 70 yaşında bir hasta olup, US muayenesinde 

batında aşırı gaz mevcuttu ve sağ alt kadran tam olarak 

deijerlendirilememişti. Muhtemelen akut apendisitte en sık 

yanılmaya neden olan barsağa ait görünüm yanlış tanıya neden 

oldu {2). 

US ile yanlış negatif tanı konulan hastalardan 2'si, 

akut apendisit şüphesi olan olgulardı. Olgulardan birisi 32 

ya~ında olup aşırı şişmandı ve 7,5 MHz lik lineer 

transdüserimiz incelemede yetersiz kaldı. Onüç haftalık 

hamile olan diğer olguda bası nedeniyle pelvik alan tam 

olarak değerlendirilemedi. Yanlış negatiflikle sonuçlanan 

diğer olgumuz 71 yaşında olup, intestinal obstrüksiyon 5n 

tanısı ile tetkik edildi, Cerrahi-patoloji sonucunda 

ileumdaki 2 cm çaplı polipin invajinasyona neden olduğu 

ortaya çıktı. 

Retroçekal apendiks, obezite, hamilelik ve dolu mesanede 

oldu{Ju gibi pelvik bası durumlarında US muayenesinde akut 

apendisit tanısında yanılgılar ortaya çıkabilmektedir. Bu 

gibi durumlarda incelemenin tekrarlanması ve mesane boşken 

yapılması önerilmektedir (2), 

US muayene bulgularının klinik ve laboratuar bulgulardan 

çoğu zaman daha değerli olduğu görüldü. Akut apendisit 

şüphesi olan bir olguda US muayenesi sonucu normal olarak 

değerlendirilmesine rağmen operasyona alınmış, 

tanı.sının doğru olduğu ortaya çıkmıştır. 

sonuçta US 

Akut batın ön tanılı tüm hastalarda US muayenesinde tüm 

hatın, pelvik ve diyafragma komşuluklar.1. sabırla taranmalı, 

j nc-P.1 Pme süresi orta.lama 20 dakika olmalıdır, Böyle bir 

inceleme ile doğru tanı oranı yükselecek, eşlik eden diğer 

patolojiler gözden kaçmayacaktır. 70 yaşında sağ üst kadran 

a0rısı olan akut kolesistit ön tanılı hastaya yapılan US 

incelemesinde, akut kolesistit ile uyumlu bulgular ile 

birlikte perikolesistik abse varlığı gösterilmiş, batın diğer 
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alanlarının taranması esnasında sağ pelvik lokalizasyonda 

akut apendisit komplikasyonlarından plastronun olduğu tespit 

edilmiştir. 

Toplam 110 olguluk çalışmada, US'nin genellikle 

patolojinin varlığını, progresyon derecesini ile safhasını 

büyük oranda tespit ettiği, US bulgularının cerrahi-patolojik 

sonu<'; lar la uyumlu olduğu· bulundu. Akut kolesistit için 

spesifik olan membranöz septa ile perforasyon için 

patognomonik olarak kabul edilen· ''perfore hole" bulgusu 

olgularımızda gösterildi. İnvajinasyonlu hastaların hemen 

hepsinde intususepsiyonun ince barsak ve kolondaki seviyesi 

US ile tespit edilebilmekte olup, US tanıları operasyon 

sonuçları ile doğrulanmıştır. 

progresyon safhası ve 

Ayrıca akut apendisit 

komplikasyonlarının 

değerlendirilmesinde US bulguları ile patoloji sonuçlarının 

genellikle uyumlu oldu~u görüldü. 

Akut abdomen hastalıklarından lümenli organ 

perforasyonlarında görülen intraperitoneal mayi ile, batın 

içi serbest hava dışında US'de belirgin bir bulgunun olmaması 

tanıda perforasyonu akla getirm~ş, ancak lokalizasyon ve tipi 

hakkında bilgi vermemektedir. Bu nedenle peptik ülser 

perforasyonu olan 2, jejunum perforasyonu olan 1 olguda kesin 

tanıya varılamadı·. US bulguları ile sa.dece lürnenli organ 

perforasyonu olarak değerlendirildi. 

obstrüksiyon olan 4 hastanın İnkomplet intestinal 

tanısında US genellikle yetersiz kalmıştır. Bunun nedeni 

barsak dilatasyonunun az yada orta derecede olması ve 

spesifik bir bulgunun olmaması olarak açıklanabilir. Hamile 

olan 1 olgumuzda olduğu gibi basıya bağlı oluşan ileuslarda 

hasta anamnezinin ö-nemi artmaktadır. 

İntususepsiyon olgularında 

genellikle ~multiple konsantrik 

invajine segmentler 

ring" görünümünde olup 

kolayca tanınabilmektedir. Ancak aşırı ödemli olgular ile, 
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kitle nedenli invajinasyonlarda sınırları düzensiz konsantrik 

ring görünümü yada hipoekoik kitle gibi atipik şekillerde 

ortaya çıkmakta ve tanıda yanılgıya neden olabilmektedir 

(5). Bu gibi olgularda barsaklardaki dilatasyon ve çevresel 

mayı tanıya yardımcı olmaktadır. 

Akut abdomen ön tanılı 110 olgudan 3'ünü hamile kadınlar 

oluşturmuş olup, US ile kronik kolesistit, ileus ve süpüratif 

apendisit tanısı aldılar. Süpüratif apendisit dışında diğer 

olgularda US ile doğru tanı konuldu. Fetüsün pelvik alana 

basısı nedeniyle bu olgularda US incelemesi daha dikkatli 

yapılmalıdır. 

Akut batın tanısı ile akut batın dışı ayırıcı tanıda 

US'nin önemi büyüktür. Akut batın tanısı olan hastaya acil 

cerrahi uygulanması gerekmekte olup, geç kalındığı yada tanı 

konulamadığı durumlarda mortalite oranı artmaktadır. Akut 

batın dışı tanı konulduğunda yada hasta normal olarak 

değerlendirildiğinde, gereksiz laparotomi yapılmayacak 

morbidite oranıda oldukça azalacaktır. Akut abdomen dışı 

tanılarda us bulgularının yönlendirmesi ile, ileri tetkik 

istenmesi ve tanıya varılmasında da us önemli rol 

oynamaktadır. 

Akut abdomen dışı toplam 31 olgunun çoğunda US ile kesin 

tanı konuldu. Ancak özellikle jinekolojik hastalıklarda kesin 

tanıya ileri tetkiklerle varılabildi. örneğin akut apendisit 

düşünülen ancak US muayenesi 

değerlendirilen 1 olguda yapılan 

sonucu 

probe 

normal 

küretaj 

olarak 

sonucu 

patolojik sonuç Naboth kistleri ve kronik endometrit olarak 

geldi. Yine batında ağrısı olan ve US'de sağ overde 3 cm 

çapında kist görülen bir olguda yapıl_an endometriyum 

biyopsisi sonucunda yassı hücreli uterus CA tanısı konuldu. 

Akut kolesistit ön tanılı bir olguda ise US normal olarak 

değerlendirildi. Aynı hastanın baryumlu mide tetkikinde aktif 

<luodenal ulkus olduğu tespit edildi. 
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SONUÇLAR 

1- Akut batın hastalıklarında fizik muayene, direkt 

grafiler ve laboratuar bulguları ile tanı koyma oranı %70-78 

olmasına karşılık, US incelemesi ile bu oran %95'e 

çıkmaktadır. 

2- %20-25'lere varan gereksiz laparotomi ile morbidite 

ve mortalite oranı US incelemesi ile oldukça azalmaktadır. 

3- US ile lezyonun medikal tedaviye cevabı 

izlenebilmektedir. 

4- US ile invajine barsak segmentlerinin lokalizasyonu, 

safra kesesi duvarındaki küçük bir abse, kesedeki 

perforasyona ait delik, akut apendisitin patolojik progresyon 

safhası ve apendikülit, barsaklar 

gösterilebilmektedir. 

arasındaki minimal mayiler 

5- US ile akut batın 

konulabilmektedir, 

dışı 

6- US ile birden fazla mevcut 

edilebilmektedir. 

7- US muayenesi akut batın ön 

spesifik tanılarda 

olan patoloji tespit 

tanısında vazgeçilmez bir 

uygulanması gerekir. 

yöntem olup, 

tanılı 

rutin 

hastaların 

olarak 
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ÖZET 

Ocak 1992 ile kasım 1992 tarihleri arasında akut abdomen 

ağrısı şikayeti ile hastenemiz acil servis ve 

polikliniklerine başvurup akut abdomen ön tanısı alan ardıl 

110 hastaya abdominal US tetkiki uygulandı, Hastaların 

57'sinde (%51.8) akut abdomen kesin tanısı konulmuş olup, 

21•sinde (%24.5) akut apendisit, ll'inde (%10) akut 

kolesistit, 9'unda (%8.1) akut intestinal obstrüksiyon, 

4'ünde (%3.6) akut koledokal obstrüksiyon, 3'ünde (%1,8) i~i 

boş lümenli organ perforasyonu ile birer olguda (%0,9)ektopik 

gebelik rüptürü, akut pankreatit ve hidatid kist ile 

sonuçlanmıştır, 

Akut abdomen ön tanılı 110 hastada tüm doğruluk oranı 

%95 olarak elde edilmiş olup, olguların 3l'inde akut batın 

dışı hastalıklar tespit edilmiştir, US ve klinik takip sonucu 

22 olgu normal olarak değerlendirilmiştir, 

US muayenesi akut batın ön tanılı hastaların tanısında 

vazgeçilmez bir yöntem olup, tüm akut abdemen olgularında 

rutin olarak uygulanması gerekir. 



SUMMARY 

Applying to emergency clinic and policlinics of our 

hospital with complaints of abdominal pain ın the dates 

between January 1992 and November 1992, and diagnosed acut 

abdominal pain, 110 patients were, consecutively, performed. 

abdominal ultrasound examination. Of all patients, 57 were 

diagnosed certain acut abdornen (51.8%); 9, acut intestinal 

obstruction (8.1%); 4, acut choledocal obstruction (3,6%); 3, 

intestinal perforation (1.8%); 

(0.9%); 1, acut pancreatitis 

(o. 9 9ci). 

1, ectopic pregnancy rupture 

(0.9%); and 1, hydatid cyst 

In 110 patients with suspected acut abdomen, total 

accuracy promotion was obtained as 95%, and non-acut abdomen 

diseases were determined in 31% of the cases. Asa result of 

ultrasound and clinical following, 22 patients were evaluated 

as normal, 

Ultrasound examination is an excellent method in 

diagnosis of the patients with acut abdomen, and should be 

performed routinly on those with acut abdomen. 
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AKUT BATIN ÖNTANILI 110 HASTANIN ULTRASONOGRAFİ VE 
CERRAHİ-PATOLOJİ SONUÇLARI 

YAŞ öN TANI US TANI UYGULANAN PATOLOJİ SONUÇ 
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6/12 İntes. İleorektal Cerrahi ileorektal -
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56 intest. Lümeıi.li Cerrahi Jej.per. Jejunal 
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97 Z.E 60 Akut k. Aku koled. Cerrahi Akut kole, -
E obstr. obstrüksi. obstrüksi. 

98 H.K 30 Akut Normal Klinik Normal -K apendi. takip 

99 N.ö 30 Akut Plastron Cerrahi Akut Akut apen, 
K apendi. apendis, (plastron) 

i 
48 İntest. · Normal Klinik Normal 100 -

ıs,A K obstrü. takip 
! 

Normal Cerrahi Akut 101 19 Akut Akut ap. 
ıo,K K apendi. (süpür. l apendisit 

102 58 Akut Akut apen. Cerrahi Akut ap. Akut apen. 
ıu,T K apendi. (perfora,) (perfo.) ( perfora. ) 
i 

Pelvik Cerrahi 103 49 Mezent. Trofobl. Ektopik g. 
H,G K art.tr. hematom villüs rüptürü 

1 O,, 80 Akut Akut kale, Cerrahi Akut kale, -F,Ö K kalesi. obstrüksi. obstrüksi, 

101) lK Akut Normal Klinik Akut -T.B E apendi. takip gastroent. 

lOb 70 Akut Akut kale. Medikal Akut -T,M E kalesi, (abse) kolesistit 

10'' 49 Akut Plastron Medikal Akut apen. -c.s E apendi, (plastron) 

lOB 11 Akut Akut Cerrahi Akut ap, Akut 
ö.ç E apendi. apendi. ( lenf hl apendisit 

101 10 Akut Plastron Medikal Akut apen, 
E apendi. - (plastron) A,D 

11 il 8 intest. ±leo-kolik Cerrahi ±le-kolik -
ıM,K E obstrü. invajinas, invajinas. 




