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GİRİŞ 

İnfantil hipertrofik piler stenozu (İHPS) 

dönemlerinde ortaya çıkan, projektil kusma ve 

hayatın erken 

kilo kaybı ile 

karakterize olan ve ölümle sonuçlanabilen bir anomalidir. 

Yenidoğanın beslenmesini ve normal gelişimini engelleyen 

bu durumun ameliyat öncesi kesin tanısı için daha önceden 

uygulanan radyografi tekniklerine nazaran daha kolay 

uygulanabilen, daha kesin sonuçlar verebilen, iyonize radyasyona 

maruz kalınmaması nedeniyle hekim ve hasta için daha sağlıklı ve 

basit bir yöntem olan ultrasonografik inceleme, günümüzde tercih 

edilmektedir. 

Ultrasonografi ile elde edilen bulgular piler uzunluğu , 

pilor çapı ve piler kası kalınlığı gibi kriterler ölçülerek 

değerlendirilmekte ve daha çok hekimin deneyimi ile orantılı 

olarak kalitatif değerlendirme yapılmaktadır. Bu da ultrasonografi 

bulgularının güvenilirliğini tartışmalı 

daha güvenilir bir değerlendirme 

kılmaktadır. 

için piler 

Bu nedenle 

hacminin 

hesaplanmasına yönelik volümetrik bir kriter ortaya atılmıştır. Bu 

şekilde birkaç kriter aynı anda kullanıldığından, volümetrik 

hesaplamanın ameliyat öncesi İHPS tanısını kesin olarak ortaya 

koyabileceği fikri oluşmuştur. 
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Bu çalışmanın amacı 1HPS şüphesi olan olguların pilor 

ultrasonografilerinde volümetrik hesaplamanın tanı değerinin 

ve güvenilirliğinin araştırılmasıdır. 
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GENEL BİLGİLER 

Pi1or Anatomi.si 

Piler kısmı midenin duodenumla birleşme bölümüdür . 

Pi lor ' un geniş olan proksimal parçası a.ııtrum pyıoricum olarak 

adlandırılır. Midenin duodenurna açıldığı delik ostiwıı py1oricwıı 

adını alır ve 12. göğüs omuru veya 1 . bel omuru hizasında olup, 

biraz da orta çizginin sağına rastlar . ön yüzü karaciğerin 

dörtgen lobuna (ıobus quadratus) rastlar ve bununla karın 

duvarından ayrılır. Burası daralmış olup halka şeklinde bir 

kabarıklık ve sertlik gösterir ki, içinde m. spb.:incter pyıori 

denilen sirküler düz kas iplikleri bulunur. 

Pilor arteri yel kanlarunasını a . gastrica dext:ra ve a. 

gastroep:ipıoica dextra 'dan sağlar. Pilorun venleri ise v. 

gastrica dextra ve v . gastroepipıoica dextra 'ya, bunlar da v. 

hepatica'ya dökülür. 

Pilorun sempatik innervasyonu truncus coe1iacus , 

parasempatik innervasyonu ise n . vagus tarafından sağlanır (17, 

30) • 

(Resim 1 ,2 ). 
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Rasim 1 . Mide va pilorun ön yüz görünümü (Sobotta'dan) (62 ) 

p 

Resim 2. Mide ve pilorun iç yüz görünümü (Grant'tan) (24) 

E:mbryoloj i !ntraut erin hayatın 4 . haftasında veya 5 . 

haftasının başlangıcında , özofagus taslağının hemen altında , 

p rimitif barsak boru-
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sunda iğ biçiminde bir genişleme meydana gelir. Burada mide 

teşekkül eder . Mide taslağı , önünde bulunan kalp taslağından 

septum transversum ile ayrılmıştır. Mide taslağının arka kısmı, 

ön kısmına nazaran daha çabuk ve daha fazla büyür . Bundan dolayı 

midenin ön kenarı, arka kenara oranla daha kısa kalır ve mide , 

arka tarafı şişkin, asimetrik bir torba şeklini alır. Arka 

tarafın fazla büyümesi sonucunda midenin serbest olan aşağı, 

yani piler kısmı öne kayar ve karnın arka duvarından uzaklaşır. 

Yukarı, yani kardia kısmının öne doğru gitmesine septum 

transversum engel olur. Bu dönemde mide, orta çizgi üzerinde 

sagittal durumda bulunur ve biri sağa diğeri de sola bakan iki 

yüz gösterir. Midenin arka kenarı , yani büyük kurvaturu, dorsal 

mezenterium aracılığı ile karnın arka duvarına, ön kenarı, yani 

küçük kurvaturu, ventral mezenterium aracılığı ile karnın ön 

duvarına bağlıdır. Bir taraftan midenin arka kısmının fazla 

büyümesi, diğer taraftan ventral mezenterium içinde sağ tarafa 

ve yukarıya doğru gelişmekte olan karaciğerin basıncı sonucunda 

mide orta çizgi üzerindeki sagittal durumunu uzun süre koruyamaz 

ve küçük kurvatur sağa , büyük kurvatur da sola dönmeye başlar. 

Bu şekilde midenin önce sağa bakan yüzü arkaya ve sola bakan 

yüzü öne gelir. Aynı zamanda kardia kısmı sola ve pi lor kısmı 

sağa doğru kayar . Bu şekilde mide taslağı çok küçük olmakla 

beraber, şekil ve durum bakımından, embryonal hayatın 7. 

haftasında eriş kin insan midesine benzer hal alır ( 4 5) . (Resim 

3) 
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Pilor Fizyolojisi 

Resim 3 . Mide ve pilorun 
gelişmesi (Odar ' dan) 
(45) 

1-Mesogastrium 
2-1\orta 3-Mide 
5-Mesogastrium 
6-Primitif 
7- Primitif 
8-Duodenum 

ventrale 
4-Dalak 
dorsale 

pankreas 
karaciğer 

9-
A. mesenterjcasup.10-
Mesenterium 11- Ductus 
vitellointestinalis 12-
Caecum 13- Kalın 
bar saklar 

Pilor midenin karıştırma işlevinde önemli bir rol 

oynar. Midenin antrum kısmında 20 saniyede bir oluşan ve 50-70 

cm. su basıncı uygulayan kuvvetli peristaltik dalgaların 

uzantısı olarak kabul edilen karıştırıcı dalgalar vasıtasıyla 

antrumdaki mide içeriğinden büyük parçalar koparılır. E'ilor bu 

dalgalara karşı sadece 5 cm.lik su basıncı uygular ki, bu ancak 

peristaltik dalgaların etkisi ortadan kalktığında mide 

içeriğinin duodenuma geçişini engelleyebilecek bir kuvvet tir. 

ı>ilor açıklığının çok küçük olması nedeniyle de, peristaltizm 

esnasında ancak bir kaç milimetrelik antrum içeriği duodenuma 

geçebilir. Dolayısıyla kimusun büyük kısmı tekrar mide korpusuna 

iti lir. Bu şekilde oluşan reflü ile ortaya çıkan yeni 

peristaltik dalgalar mide içinde karıştırma işlevindeki en 

önemli rolü oynar . Böylece 
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mide yavaş yavaş boşalmaya başlar . Dalgalar başlangıçta 

incisura angularis hizasında kuvvetlenerek antruma doğru 

Boşalma ilerledikçe, peristaltik dalgalar yayılırlar. 

gittikçe mide korpusunun yukarı kısımlarından başlar ve 

burada depolanmış olan gıdaların alt kısımlarından 

kopardıkları parçaların antrumdaki kimusla karışmasına 

yardım ederler. 

Midedeki gıda hacmi ne kadar fazla olursa midenin 

boşalma sürati de o kadar fazla olur. Yine gastrin hormonu 

piler kası üzerinde gevşetici etki yaparak boşalmayı 

hızlandırır. Ayrıca doğal olarak kimusun kıvamı düşük 

oldukça pi lor geçişi de Eazlalaşır. Buna karşın duodenumdan 

başlayan enterogastrik refleks, yağlı gıdaların fazlalığı ve 

pilor sfinkterinin kasılmalarında herhangi bir nedenle 

ortaya çıkan artma mide boşalmasını yavaşlatır (25, 68). 

İnt'antil Hipertrofik Pilor Stenozunun Fizyopatolojisi 

Pilorun sirküler kas liflerinde belirgin 

hipertrofi, doğumsal 

bulgudur.Kasl ardaki 

katılmasıyla midenin 

pi lor stenozuna özgü 

bu hipertrofiye spazmın 

pilor ağzında daralma veya 

tıkanma meydana gelir (4) . (Resim 4) 

bir 

da 

tam 
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Resim 4 . İBPS' nun şematik görfınllmU 

Hipertrof ik Pilor Stenozu (İHPS) daha çok 

bebeklerde ve nadir olarak erişkinlerde ortaya çıkan ve mide 

içeriğinin duodenuma geçişini engelleyen patolojik bir durumdur 

(26 , 27). Bebeklik dönemine ait ölüm sonrası bulgular 250 yıldan 

daha uzun bir süre önce tanımlanmıştır. Son 100 sene içinde 

hastalığın sıklığı, belirtileri, tanısı ve tedavisi üzerine pek 

çok araştırma yapılmış olmasına karşın, 

henüz yeterli bilgi mevcut değildir 

oluşmasında değişik faktörlerin etkili 

tırıcılar tarafından ileri sürülmüştür. 

etyopatogenezi hakkında 

(8, 42). Bu olayın 

olduğu çeşitli araş-

O'Neill (48), İHPS'nun etyopatogenezinde gastrin 

hormonunun rolü olabileceğini söylemektedir. 

Benson (8), ailelerinde pilor stenozu görülen 

bebeklerin % 6. 9 •unda da İHPS görüldüğünü bildirmiştir. 

Araştırıcı İHPS ' lu annelerin çocuklarında İHPS riskinin 4 kat 

daha fazla olduğunu belirtmiştir. 
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Rains'e göre (52) olguların %7 'sinde ailesel bir yatkınlık 

mevcut olup, bu ailelerde anne ya da babadan herhangi birinde 

geçirilmiş bir hipertrofik pilor stenozu ameliyatı hikayesi 

vardır ve bu durum ıso olasılıkla anneye bağlıdır. Bu 

ailelerde erkek kardeşte İHPS riski 'UO iken, kız kardeşte 

sadece %2'dir. 

Cinquetti de (15) İHPS'nun etyolojisinde ailesel yatkınlık 

olabileceğini bildirmiştir. 

Gündüz ise (26), İHPS' nun genetik mutasyon sonucu oluştuğu 

konusunda kuvvetli bulgular olan bir grup hastalıktan biri 

olduğunu bildirmiştir. Yazara göre sağlam anne-babadan doğan 

ikiz bebeklerde İHPS'na rastlama riski ı3 .2'dir. 

Parker'a göre (49), İHPS'nda ailesel tutulum oS ' ten azdır. 

~akat insidans ikiz bebeklerde daha fazladır. 

Bayle ve ark. (5), İHPS 'lu hastaların pilor biopsilerinde 

Auerbach myenterik pleksusta dejenerasyon tespit etmişlerdir. 

Dieler ve ark. (16), yaptıkları elektron mikroskopisi 

araştırmasında bazı İHPS olgularında düz kas hücre 

anomalilerinin fazla olduğunu, buna karşın bazılarında da 

myenterik pleksusta önemli aksonal değişiklikler olduğunu 

bulmuşlardır. Bu nedenle araştırıcılar, İHPS' nun kas ve sinir 

kökenli olarak iki tipi olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Levin ise (35), etyolojide hipergastrinemi ve hiperasidi-
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teyi sorumlu tutmaktadır. 

İHPS bazen başka patolojik oluşumlarla birlikte de görüle

bilir (l, 29, 31, 38) . 

İHPS bazı patolojik durumlardan sonra sekonder olarak da 

ortaya çıkabilir. Loizon ve ark. ( 36), 30 aylık bir çocukta 

hamartomaya bağlı pilor stenozu bildirmişlerdir. Yine Sanna ve 

ark. ( 5 81 İHPS' nu stimüle eden bir hiperplastik polip olgusu 

bildirmişlerdir. Latchaw ve ark. da (32), 3 olgu üzerinde 

yaptıkları incelemede nasojejunal tüplerin İHPS' na yol açtığını 

görmüşlerdir. O' Neill ( 48), pilor dublikasyonu ve ek topik 

pankreasın da İHPS 'nu stimüle edebileceğini savunmaktadır. 

Ayrıca İHPS özefageal atrezi, trakeo-özefageal fistül, 

Hirschsprung hastalığı ile birlikte görüldüğü gibi, bu olgularda 

genitoüriner anomalilerin sık olduğu da ileri sürülmüştür. 

İHPS 

(41, 43, 51). 

Sıklık 

daha az olarak yetişkinlerde de görülebilir 

Hastalığa rastlama sıklığı ile ilgili araştırmalarda bir 

çok araştırıcı farklı değerler elde etmiştir. 

Murtagh (42), Avrupa ' nın çeşitli ülkelerinde son 10 yılda 

yapılan araştırmalarda İHPS'na rastlama sıklığının 2-2.5/1000 

civarında olduğunu bildirmiş, buna karşın bu oranın İrlanda ve 

İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde 3.4 ile 8 . 8/1000 arasında 

değiştiğini, 



11 

ancak bu ileri derecedeki farklılığın yöresel özelliklere 

bağlı olmadığını bildirmiştir. 

Mason ( 40), hastalığa her 1000 canlı doğumda 2. 72 

sıklığında rastlandığını bildirmiştir. 

Carneiro'ya göre ise (13) bu sıklık 5500 doğumda ı 

oranındadır. 

Tam ve Chan ise (67) hastalığa ilerleyen yıllarda 

daha sık rastlandığını ileri sürmüşlerdir. Araştırıcılar 1976-

78 seneleri arasında sıklığın 1.54/1000, 1986-88 seneleri 

arasında ise 2.22/1000 olarak bulunduğunu açıklamışlardır. 

Rokke ve ark. (56) yaptıkları araştırmada İHPS sıklığının 1000 

yenidoğanda 1.5 + l olduğunu bildirmişlerdir. 

Levin ise (35), bu değerin 1000 yenidoğanda 1.6 olduğunu 

bildirmiştir.Reyes'e göre (54), bu oran 4/lOOO'dir. 

Parker ise (49), hastalık insidansını 1/500 olarak 

açıklamıştır.Hastalık erkek bebeklerde kızlara oranla belirgin 

bir şekilde t'azla olarak görülmektedir. Chiou ve ark. (14) , 4 

yıl boyunca elde ettikleri 24 İHPS olgusunda erkek/kız 

oranının 11/1 olduğunu 
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bildirmişlerdir. Araştırıcılar hastalığın ilk erkek çocukta 

rastlama oranını ise ı 46 olarak açıklamışlardır. 

Yine Sharma ve ark . 

araştırmada hastaların 

bildirmişlerdir. 

(61), 58 Hintli çocukta yaptıkları 

ı 34 . 5 'inin ilk doğum olduğunu 

Bumin ' e gör e i se (12) , erkek/kız oranı 6/l ' dir ve daha ziyade 

ilk doğumlarda rastlanmaktadır. 

Rains (52) ile Swenson da (65), bu durumun genellikle ilk 

doğumlarda ortaya çıktığını bildirmişlerdir . 

Carneir o (13) , 5 yıl içinde izlediği 15 bebekte erkek/k1z 

oranını 6 . 5/l olarak bulmuştur. 

Rokke ve ark . ise (56) , inceledikleri 123 hastada bu oranı 4/1 

olarak saptamışlardır . 

Ben son da ( 8) , benzer şekilde erkek/ kız oranını 4 /1 olarak 

bulmuştur . 

Ludtke ve ark . (37 ) ıo yıl boyunca tespit ettikleri 314 

İHPS ' lu olguda erkek/kız oranının 3 . 9/1 olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Parker (49) , ABD ' de olguların ı 80-85 ' ini erkek bebeklerin 

oluşturduğunu bildirmiştir . 
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Belirtiler va klinik bulgular 

İHPS'nun tanısı ve özellikle benzer belirtiler gösteren 

gastroözofageal reflU, akalazya, özellikle hiatus hernisine bağlı 

olarak ortaya çıkan özofagusun kardioakalazyası, daha seyrek 

olarak da intrakranial hemoraji, duodenum atrezisi, geniş barsak 

tıkanmaları (örneğin volvulus neonatarum), süte karşı duyarlılık, 

merkezi sinir sistemi hastalıkları gibi durumlardan ayırt 

edilebilmesi uygulanacak tedavi yönteminin de belirlenmesini 

sağ'lar ( 23, 4 8, 52) . !HPS ı:anısı konduktan sonra tedavi şekli, 

bazı olgularda medikal , büyük çoğunluğunda ise cerrahi 

müdahaledir (2, 3, 6, 19, 39, 46, 52) . 

Bebeğin beslenmesine ameliyattan hemen sonra 

başlanabilir ve kusma bir müddet daha devam etmesine rağmen 

ağırlığının arttığı görülür ve midenin boşalma hızı hem 

çocuklukta, hem de erişkinlikte normal bireylerden farklılık 

göstermez (22, 53, 70, 71). 

İHPS'nun ilk belirtileri genellikle 2. ile 8. haftalarda 

ortaya çıkar (42). Seyrek olarak daha erken, hatta doğumla 

birlikte belirti veren olgular da bildirilmiştir (52) . Yine 

belirtilerin ilk kez 5. ayda dahi görülebildiği olgular mevcuttur 

(8). Kusma ve gözle izlenebilen gastrik peristaltizm en sık 

görülen belirtilerdir (11, 27, 54, 59). (Resim 5). 

Bazı olgularda hipertrofi ve spazmla sertleşen piloru 

dıştan palpe etmek mümkündür.İlk haftada ortaya çıkan belirtiler 

birkaç hafta içinde gerileyebilir, ya da artarak devam eder ( 4, 

11, 20, 33, 44, 54). Ayrıca aç karına çalkantı sesi (clapotage) 

alınabilir ( 12) . 
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Rasim 5. Görülebilir peristaltizm (Rains •ten) (52 ) 

İHPS' nun ilk belirtisi safrasız projektil kusmadır. 

Bazen şiddetli kusma neticesinde mide mukozasının yırtılmasına 

ba~lı olarak kan da görülebilir. (7, 8, 27, 42). 

Finkelstein ve ark. (18) , kontrol grubu ile karşılaştırarak 

yaptıkları araştırmada, 

içeriği hacminin İHPS 

İHPS' lu olgulardan aspire ettikleri mide 

olmayan olgulardan belirgin bir şekilde 

fazla olduğunu bildirmişlerdir . 

Shanbhogue ve ark. (60), İHPS olgularının serum 

elektrolit ve kapiller kan gazları seviyelerini normal bireylerle 

karşılaştırmışlar ve erken tanı için istatistiksel olarak anlamlı 

bir sonuç bulamamışlardır. 

Breivik ve ark. (10) kusma belirtisinin en çok 

rastlanan bulgu olduğunu ve inceledikleri 40 hastanın % 92.5 'inde 

gördüklerini 
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bildirmişlerdir. 

Chiou ve ark (14), 24 İHE'S olgusunun tamamında 

projektil kusma olduğunu ve bunun hastalağın majör bulgusu olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Murtagh (42) , bazı bebeklerde 48 saat içinde tam bir 

tıkanma olduğunu ve şiddetli kusmanın başladığını, diğerlerinde ise 

kusmanın zamanla şiddetlendiğini bildirmiştir. 

Kusma nedeniyle olgularda kilo kaybı , dehidratasyon ve 

hipokloremik alkaloz ortaya çıkar. Bu bulguların şiddeti kusmanın 

sayısı ve miktarına bağlıdır (8 , 9, 27 , 28 , 54) . 

İHPS ' nda patognomonik bulgu, pilorun lokalizasyonuna 

uyan palpabl bir kitledir. Bu kitleye "olive (zeyti n) " adı v e rilir 

(69). (Resim 6) . 

/' 1 \ \ 
-'--"----'-----'--'---'-....:... - - -

Resim 6. !HPS'nun bel irtileri (Leger ' den} (33) 
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Forman ve ark. (21) , pilorik kitlenin olguların 

ısa ' i nde palpe edi lebildiğini ve bu bulgunun ameliyat endikasyonu 

için yeterli olduğunu bildirmişlerdir . 

Benson (8), olive belırtisinin, palpe eden hekimin 

d e neyimine de bağlı olarak, olguların % 70 ' i ile % 90 ' ında tespit 

edilebildiğini bildirilmiştir. 

Murtagh ise (42), olive palpasyonu oranının ı 40 ile 

ııoo arasında değiştiğini söylemektedir. 

Rollins ve ark . (57 ) inceledikleri 100 olguda n 38 ' inde 

test beslenmesi sonrasında o l ive tespit ettiklerini 

bildirmişlerdir . 

Sharma ve ark. ise ( 61) 58 olgunun • 89 ' unda pal pabl 

kitle saptamışlardır. 

Chiou ve ark. ( 14) , palpabl pilorik kitle oranının 'i> 

6 6 . 7 olduğunu bildirmişlerdir . 

Breaux ve ark . (9), alkaloz görülen vakalarda, 

alka l otik olmayanlara göre daha fazla palpabl pilorik kitle 

saptandığını ve bu oranın % 82 / % 97 olduğunu belirtmişlerdir. 

Chiou ve ark . (14), gastri k peristaltik dalgaların 'iı 

41 . 7 oranında saptandığını bildirmiştir. 
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İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozunda Radyolojik Bulgular 

Olgularda olive• in palpasyonu çok büyük olasılıkla 

cerrahi müdahaleye karar vermek için yeterlidir ve ayrıca 

radyolojik tetkike gerek duyulmamaktadır (59, 63). Tümörün palpe 

edilemedil_ji olgularda önceleri direk batın grafileri ve baryumlu 

üst G!S grafileri kullanılmıştır (8 , 42, 59). (Resim 7). 

Resim 7. Baryumlu 
(Leonidas'tan) (34) 

üst GİS grafilerinde İHPS bulguları 

Scholz 'a göre (59) , direk batın grafilerinde İHE'S 

bulguları: 

1- Genişlemiş mide, 

2- Deni peristaltizm, 

3- Benekli ve köpüklü mide içeril_ji , 

4- Mide antrumu duvarında kalınlaşma , 

5 - Barsak gazlarında azalmadır. 
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Baryumlu üst G!S radyografilerinde ise, 

1- Mide boşalmasında gecikme, 

2- İp işareti, 

3- Uzamış piler kanalının yukarıya doğru konkav şekil alması, 

4- Tren rayı işareti, 

5- Omuz işareti , 

6- Meme başı işareti , 

7- Gaga işareti, 

8- Şemsiye işareti görülür. 

Benson'a göre (8) , bunlara ek olarak piler kanalında uzama 

ve daralma vardır ve başarılı bir baryumlu radyografik inceleme 

özofagus taramasını da içermelidir. Zira özofageal reflü 

olgularında da kusma ve kilo kaybı görüldüğünden ayırıcı tanıya 

yönelmek gerekir. aynı şekilde baryumun midede tutulumu da yeterli 

derecede tanımlayıcı değildir. 

Chiou ve ark. (14), sırt üstü (supin) abdominal röntgende 

18 olgunun 17'sinde (% 94. 4) karakteristik görüntüler elde 

edildiğini ve midedeki hava seviyesinin 2. bel omurundan aşağıya 

kadar indiğini, bunun da en belirgin kriter olduğunu 

bildirmişlerdir . 

O'Neill (48), baryumlu radyografilerde, antrum seviyesine 

kadar inen küçük bir nasogastrik kateter kullanarak baryumu yavaş 

yavaş vermiş ve pilorun daralma ve uzamasının bu yöntemle daha iyi 

tespit edilebildiğini ileri sürmüştür. Kontrastlı ortamda 

antrumpilor bileşiğinin "omuz" görüntüsü verdiğini bildiren yazar, 

duodenumun da dilate olduğunu göstermiştir. İlk incelemeden bir 

müddet sonra tetki 
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kin yenilenmesiyle pilor kasının kalınlaştığını görmek de , yazara 

göre, böylece mümkün olacaktır. (Resim 8). 

i9areti (O'Neill'den) 

Parker (49) , ultrasonografi bulgularının İHPS için çok iyi 

olmasına karşın, kusma ile ilgili diğer patolojik durumlarda 

yeterli olmadığını söylemektedir. Yazara göre böyle olgularda üst 

gastrointestinal seriler kullanılmalıdır. üst gastrointestinal 

seriler pediatrik sonografi konusunda yeterli deneyimi olmayan 

radyologların bulgularını sağlamlaştırmak için veya ultrasonografi 

bulgularının normal veya eki vokal olduğu durumlarda da 

kul ıanılabilir . İHPS ' lu olan veya olmayan pek çok infantta çeşitli 

derecelerde pilorospazm mevcuttur. Genel olarak baryum antropilorik 

bölgeyi ı ila 10 dakikada, fakat bazı olgularda 20-25 dakikada 

geçer. Spazm 1HPS için belirleyici değildir, fakat hem ultrasonda, 

hem de baryum incelemelerinde görüntü verebilir. Spazmın ağır 

olduğu durumlarda hasta supin pozisyona getirilmeli ve karnına 

sa~dan sola doğru basılmalıdır. Böylece İHPS 'nda 
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pilorik kas kitlesi baryumla dolu olan midenin distal gövdesine doğru 

itilecek ve tanı koymaya izin verecektir. Çok nadir olarak 

antikolinerjik verilebilir. İHPS ' nun radyografik bulguları olgudan 

olguya değişiklik göstermez. 

Murtagh'a göre (42), baryum incelemesi tanıda yardımcı 

olabilir fakat her zaman kesin tanıya götürmez. Radyografik görüntüler 

piler kanalının daraldığı ve uzadığını, kanalın kalınlaşmış mukoza 

nedeni ile parsiyel blokajını ve duodenal takke ve pilorik antrumun 

tümör tarafından oluşturulan ya "mantar" ya da "omuz" görüntüsü 

nedeniyle ortaya çıkan çentikleşmeyi içerir. 

Swenson da (65), radyolojik olarak tanı koymanın zor 

olduğunu, zira materyelin pilordan geçişinin zaman periodlarına göre 

değişkenlik gösterdiğini söylemektedir. 

İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozunda Ultrasonografi Bulgttları 

Ultrasonik bulgular morfolojik ve fonksiyonel olarak iki 

başlık altında toplanabilir . Morfolojik bulgular pilor kasının 

ölçümleri ve pilorun görünümü ile ilgilidir. Normalde piler kasının 

kalınlığı 2-2,5 mm. olmalıdır. Kas kalınlığının 4 mm., transvers 

çapının 15 mm. ve kanal uzunluğunun 18 mm. veya fazla olması İHPS 

lehine bulgulardır (69). Literatürde bu sayılara yakın birçok değer 

bildirilmiştir (49, 57). Normal kanal uzunluğu 14 mm den azdır.Pilor 

kasının kalınlığı, uzunluğu ve piler kanalı uzunluğu longitudinal 

kesitlerde ölçülmelidir. Hipertrofik pi lor kasının antrumda 

oluşturduğu "ultra 
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sonik serviks " işareti ve röntgen bulgusunun analoğu 

olan "ultrasonik tren rayı" işaretleri ise diğer 

morf o l ojik bulgulardır (49, 69) . (Resim 9 12) 

Resim 9 . Normal pilorun ultrasonogra~ik görüntüsü 

görüntüsü 
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Resim 11. İBPS'nun transvers yönde ultrasonogra~ik görüntüsü 

Resim 12. Pasaj esnasında İBPS'nun transvers yönde ultrasonografik 
görüntüsü (pasaj sırasındaki mide içeriğinin gösterdiği 
hiperekojenite ve alc:uatik parlaklık) 
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Parker (49), rutin olarak nasogastrik tüp yerleştirilerek, 

mideden hava ve yiyecek kalıntıları boşaltıldıktan sonra, dekstroz 

veya herhangi bir benzer izomolar sıvı karışımları ile pilorun 

ultrasonografide daha kolay görüldüğünü bildirmiştir. Yazar tetkik 

yöntemini şöyle açıklamaktadır: 

Hasta supin pozisyonda iken sağ böbreğin üst kutbu görülür 

ve prob xiphoid çıkıntıya doğru hareket ettirilir. Bu çizgi boyunca 

piler genellikle ortaya çıkar. Piler görüntüleri hem transvers, hem 

de longitudinal projeksiyonlarda incelenmelidir. Deneyimli bir 

hekim pilor duvarının kalınlığını kalitatif olarak değerlendirerek 

tanı koyabilir. Fakat araştırıcıların büyük çoğunluğunun genel 

görüşü pilor duvar kalınlığı, uzunluğu ve lümen kanalı uzunluğunun 

kantitatif olarak hesaplanması gerektiği görüşündedir. Transvers 

kesitlerde pi lor "hamur topağı" şeklinde görüntü verir. Su görüntü 

bazen asimetrik olmasına rağmen, iyi bir pozisyonda genellikle 

simetriktir. Hipertrofik kasın ekolusentlik derecesi transvers 

kesitlerde üniform değildir. Tipik olarak uzak ve yakın alanlar bu 

kısımlara nazaran daha hiperekojeniktir. Longitudinal kesitlerde 

ekojenik santral mukozanın her iki kenarı da aynı kalınlıkta 

olmalıdır. Antrum ve pilor kası arasındaki sınır, genellikle tespit 

edilebilir ve baryum incelemeleri ile ultrasonografik bulgular 

arasında pek fark yoktur. Yazar ayrıca en iyi görüntülemenin 5 

mHz.lik problarla yapılabildiğini bildirmiştir. 

Chiou ve arkadaşları (14), dört yıl boyunca müracaat eden 

24 İHPS ' lu çocukta yaptıkları araştırmalarda pilor kas kalınlığının 

İHPS tanısında pilor kası uzunluğundan daha belirleyici olduğunu 

bildirmişlerdir. 
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Sperandeo ve a.rkadaşlarına göre de (63), 

ultrasonografik incelemede geleneksel olarak kullanılan pilor 

uzunluğu, çapı ve kas kalınlığı kriterleri arasında en 

doğrusunun kas kalınlığı olduğunu söylemişlerdir. 

Philippin ve Zieger (50), 149 hastada retrospektif 

olarak ultrasonografik tanı 

çalışmışlardır. Değişik kriterler 

bulunan 90 hasta üzerinden 

kriterlerini belirlemeye 

için normal aralıklar, İHPS 

hesaplanmıştır. Belirtilerin 

kronolojik yaş ile aralarında herhangi bir belirti 

bulunmamıştır. ROC analizi yapılmış ve çap için en alt değeri 14 

mm. bulunmuş olup duyarlığı <ı, 76.9, özgünlüğü <ı, 97.8 olarak 

hesaplanmıştır. Kanal uzunluğu için duyarlık 'O 80.3, özgünlük • 

100 olarak bulunmuştur. En alt değeri 4 mm. olarak 

değerlendirilen kas duvarı kalınlığının duyarlılığı ~ 84.4, 

özgünlüğü ise ~ 95.5 olarak bulunmuştur. Bir çok parametrelerin 

kombinasyonu sonuçları etkilememiştir. 

Riccabona (55), ret:rospektif olarak 1HPS' nun cerrahi 

müdahale gerektirip gerektirmediğini araştırmak için sonografik 

kriterleri tespit etmek amacıyla 27 hastanın sonografik ve 

klinik bulgularını sunmuştur. Sonografi ile araştırılan 

hastaların klinik ve serolojik bulguları farklı bulunmamıştır. 

İlk muayenede, ki bu, ilk semptomun yaklaşık 3 gün sonrası 

yapıl.mıştır, 

çoğunluğunda 

cerrahi müdahale gerektiren hastaların 

I-20 mm den uzun bir kanal (sejestorius), 

büyük 

II-Kas lehine belirgin bir şekilde artan kas/lümen oranı 

( ı /2 den fazla) 

III-Orta üst midede patolojik "hedef işaret" (18 mm den 

fazla), IV- Real-time sonografi incelemesinde mideden 

duodenuma pasaj ol-
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maması gibi bulgular görülmüştür . 

Huddy (28) , 46 İHes olgusu arasından ultrasonografik olarak 

incelediği 34 hastanın 4 /23 •ünde hatalı poziti f , 1/11 • inde ise 

hatalı negatif sonuç elde ettiğini açıklamıştır. 

Spevak ve ark . ( 64), İHes • nun sonografik bulgularında 

kasın hipoekoik olarak tanımlandığını , ancak kendi 

araştırma larında aslında birbirinin aynı olmayan ekolar tespit 

ettıklerini bildirmişlerdir.eilor kasının transvers plandaki 

incelemesi nde yakın ve uzak alanlarda daha ekojenik, buna karşın 

kenarlarda daha az ekojenik olduğunu bildirmişlerdir. Yine orta 

çizgi longitudinal düzlem sonogramlarında kas , karaciğer gibi 

bir eko vermiştir. Araştırıcılar kas liflerine dik ve kas 

liflerine paralel şekilde iki planda ekojeniteyi incelemişler ve 

transvers planda 60 olgunun 59'unda c~ 98) birbirinin aynı 

olmayan ekojenite tespit etmişlerdir. Orta çizgi longitudinal 

planda tüm olgularda karaciğerden biraz daha az ekojenıte 

bulunmuştur . Araştırıcılar ekojenitenin 

dalgalarının sirküler kas liflerinin yönü ile 

ultrasonografi 

ilişkili olarak 

değiştiğini göstermişlerdir. Bu fenomen anızotropik etki olarak 

bilinmektedir. Araştırma sonucunda bu farklı ekojenıtenin 

hipertrofik pilor kasının, anizotropik etki nedeniyle meydana 

gelen karakteristik bir ultrasonografik bulgu olduğu ortaya 

çıkmıştır . 

E'orman ve ark. (21), ultrasonografi incelemelerinin 

tarafından iyonize radyasyon kullanılmaması, hasta ve ailesi 

daha kolay kabul l enilmesi ve radyoopak madde 

nedeniyle, pilorik kitle tespit edilmemiş, ancak 

olan o l gularda kullanılma-

kullanılmaması 

tHes şüphesi 
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sı gereken ilk yöntem olduğunu söylemişlerdir. Araştırıcılar 

inceledikleri 101 olgunun 78 ' inde ( % 77 l klinik olarak İHPS 

tanımlandığını, 23 olguda ise gastroözofageal reflü, 

gastroenterit, barsak malrotasyonu veya volvulus , Wolman 

hastalığı veya konjenital adrenal hiperplazi saptandığını 

bildirmişlerdir. Araştırma sonucunda pilor kalınlığı İHPS olan 

olgularda 4. 5 ( + 1) mm. , diğer olgularda ise 2 . 3 ( + O. 6) mm . 

olarak, pilor uzunluğu ise İHPS olgularında 19.2 (+ 2.4) mm. ve 

diğer olgularda da 12.1 (+ 1 . 8) mm. olarak bulurunuş olup, ara

daki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. 

Araştırıcılar bazı durumlarda bu kriterlerin herhangi bir 

tanesinin saptanamaması durumunda , İHPS tanısının zorlaştığını 

ve böyle olgularda GİS grafilerinin tanı için çok faydalı 

olduğunu bildirmişlerdir. 

O'Neill de (48), olguların % 95'inde üst GİS 

grafileri ile ultrasonografik bulguların birbirleriyle aynı 

olduğunu söylemektedir. 

O'Keeffe ve arkadaşları (47), kusma ve regurjitasyon 

şikayetleri ile gelen 145 bebekte yaptıkları araştırmada pilor 

kası kalınlığını ölçmüşler ve bu belirtilere rağmen 2 mm.den 

küçük değerleri normal kabul ederken, 2-3 mm. arasında ölçülen 

kas kalınlığının bir anormalliği bildirmesine karşın İHPS için 

spesifik bir bulgu olmadığını, buna karşın pilor kası 3 mm. den 

kalın olan olguların tamamının İHPS olarak tanındığını 

bildirmişlerdir. 

Westra ve ark. (71) ise, kusma hikayesi olan, 7 gün 

ila 1 8 haftalık, İRPS şüphesi bulunan, 33 erkek ve 17 kız, 47 

olguda ultrasonografide tanıyı pilor hacmini (PH) ölçerek 

koymuşlardır. Araştırıcılar pilor çapını (PÇ) ve uzunluğunu (PU) 

ölçerek 
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PH=l/4 x PÇ'x PU 

formülü ile pi lor hacmini hesaplamışlardır. 47 olgunun 22 

tanesine (2 kız, 20 erkek) İHPS, 25' ine ise reflU tanısı 

konmuştur. Pilor çapı, uzunluğu, hacmi ve kas kalınlığı tam 

olarak ölçülebilen 12 olgu sadece ultrasonografik olarak 

tanınırken, bu kriterlerin bir arada elde edilemediği 10 

olguya baryum incelemeleri ile tanı konmuştur. Araştırma 

sonunda tHPS olarak tanınan 22 olgunun elde edilen değerleri, 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde diğer iki gruptan yüksek 

olarak bulunmuştur. Bu çalışmada kontrol grubu pi lor hacmi 

ortalama 0 . 65 mL. (0 . 2-l.3 mL . aralığında) iken, reflü 

grubunda 0 . 86 ınL . (0.4-1.3 mL . aralığında) ve İHPS grubunda 

ise 3 .13 mL. ( 1. 4-5. 1 mL. aralığında) olarak hesaplanmıştır. 

(Resim 13 -14). 

Resim 13. Transvers yönde pilor çapının hesaplanması 
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Resim 14. Longitudinal yönde pilor uzunluğu ve kas 

kalınlığının ölçülmesi 

Swischuk ve Hayden Jr . (66) ise , ultrasonografide 2-

3 ırun. lik bir kas kalınlığının önemli bir bulgu olduğunu ve bu 

durumun ilerleyerek kısa zamanda hipertrofik piler stenozuna 

dönüştüğünü bildirmiştir. Yazar, ultrasonografi incelemelerinde, 

özellikle longitudinal görüntülemede , saat 6 ve 12 

pozisyonlarında, normal kasın, oluşan artifakt nedeniyle 

hipertrofik olarak görülebileceğine, yine antropilorik kanalın 

arkaya yönlenmesi halinde pilor stenozunun tanınamayacağına 

dikkat çekmiştir . (Resim 15) . 
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.. 8 c 

Rasim 15. Ultrasonografida kesit yönlerine göre görüntü 
sapması va normaı ultrasonografik görüntüleme 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda yaşları 17 ila 120 gün arasında 

değişen ve !HPS şüphesi olan 12'si kız, 38 ' i erkek 50 bebeğe 

ait ultrasonografik bulgular, 10 kişilik kontrol grubu ile 

karşılaştırılarak araştırılmıştır. Olguların 13 tanesinde 

klinik olarak 0 olive'' bulgusu mevcuttur. Hastaların 

ultrasonografik incelemeleri İstanbul üniversitesi, İstanbul 

Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı'nda yapılmıştır. 

Anne ve çocuk için rahat bir ortam sağlanarak, annenin 

bebeği incelemeden hemen önce 20 dakika süreyle emzirmesi 

istenmiştir. Ultrasonografi tetkikine alınan tüm bebekler, 

tok olmalarına dikkat edilerek, sırt üstü yatırılmış ve 

sırtlarının sol tarafından yastıkla desteklenerek oblik 

konumda pilor görüntüleri elde edilmiştir. Resim 16). 

İncelemede ALOHA marka SSD-63 tipi ultrasonografi cihazı ve 

7.5 mHz. prob kullanılmıştır. (Resim 17) 
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Resim 16. Hastanın pozisyonu 

Resim 17. AI.OHA marka, 
SSD-63 tipi 
ultrasonografi cihazı 

Hastaların uygun 
görüntüleri elde 
edildiğinde, transvers 
yönde pilor çapı (PÇ), 
longitudinal yönde de 
pilor uzunluğu (PUJ ve 
kas kalınlığı 
ölçülmüştür. Bu işlemden 
sonra pilor hacmi (PH) 
aşağı-
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daki formül ile elde edilmiştir. 

PH s 1/4 x (PÇ) 2 x PU 

Pilor hacminin 1. 4 cm• veya daha fazl a olarak 

hesaplandığı vakalar İHPS olgusu olarak değerlendirilmiştir . 

Pi lor hacmi ı . 3 cm• ve daha az olarak hesaplanan olgular ise 

sırtındaki yastık alınarak supin pozisyona getirildi kten sonra , 

ağlatılarak gastroözofageal reflü açısından bir kez daha 

değerlendirilmiştir . (Resim 18) 

Resim 18. 

incelenmesi 

Hastanın gastroözofageal reflü yönünden 

Kontrol grubunda ise pilor transvers çapı , uzunluğu 

ve kas kalınlığı ölçUmleri pilorun küçük olması ve duodenum ile 

mide arasında kaybolması nedeniyle tam olarak ölçülememiş ve bu 

olguların ancak 3 tanesinde volümetrik hesaplama 

yapılabilmiştir. Olgular takip edilmiş ve İHPS grubunda 

operasyon bulgularının, ultrasonografi bulgularını verifiye 

ettiği görülmüştür. 
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BULGULAR 

1- Araştırmam.ıza 12 ' si kız (% 24), 38 ' i erkek (% 76) 50 a

det İHPS şüpheli olgu ile kontrol grubu olarak 5 ' i kız, 5 ' i de 

erkek, 10 adet sağlıklı bebek dahil edilmiştir. 

2- TUm olguların 23 tanesinde <ı 46) piler hacmi 1400 

mm'' ten fazla olarak bulunmuş ve bu olguların tamamı İHPS olgusu 

olarak tanınmıştır . Piler hacmi kriterine göre İHPS olarak 

değerlendirilmeyen olgu sayısı 27 ' dir (% 54). 

3- Olguların en küçüğü ı 7 en büyüğü ise 120 günlük olup, 

tüm olgular ortalama 56.82 günlüktür. 

4- Bu olguların piler hacimleri 2123.7 mm'ile 4832.3 mm'a

rasında değişkenlik göstermiş olup, ortalama hacim 3366. 38 

mm'olarak hesaplanmıştır. 

5- Ultrasonografik olarak gastroözofegeal reflü görülen 

olgular ile İHPS şüphesi olup piler volümetrik değerleri 1400 

mm' 'ten az bulunarak normal kabul edilen olgular ve kontrol grubu 

olgularının üçü hariç, diğer hiçbirinde pi lor hacmi 

hesaplanamamıştır. 

6- İHPS tanısı konan olguların kız/erkek oranı 5/18 olarak 

saptanmıştır. 

7- Olguların 13 tanesinde klinik olarak oliv tespit edilmiş 

olup , bu olgulara ultrasonografik olarak da İHPS tanısı konmuş

tur. 

8- İHPS tanısı konan olguların 11 tanesinde (ı 48) değişik 
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aralıklarla pilor pasajı tespit edilirken, 12 olguda (% 52) pasaj 

saptanmamıştır. 

9- İHPS olarak değerlendirilen olgularda piler kası kalınlığı 

en az 3 mm. en fazla 7 mm. olarak bulunmuş olup, ortalama değer 

4.6 mm.dir. 

10- Aynı olgularda piler transvers çapı en az 13 mm. en fazla 

17 mm. olarak saptanmıştır. ortalama pilor çapı 15 . 3 mm. olarak 

hesaplanmıştır . 

11- Piler uzunlukları ise, bu olgularda, 15 mm. ile 24 mm. 

arasında değişmektedir. Ortalama değer 19.39 mm olarak 

bulunmuştur. 

12- İHPS olgularının tamamında kas kalınlığının fazlalığı 

ile orantılı olarak pilor kasında hipoekojenite saptanmıştır. Bu 

olay oliv tespit edilen hastalarda daha belirgindir. Buna karşın 

İHPS olmayan vakalarda bu hipoekojeniteye rastlanmamıştır. 

13- İHPS tanısı konan olguların hiçbirinin anne veya babasında 

İHPS hikayesi yoktur. 

14- İHPS tanısı konan olguların sadece iki tanesi ( 12 ve 23 

no.lu olgular) ailenin 2. çocuğu olup, diğerleri ilk bebeklerdir. 

Tablo ı. Kontrol grubunda volümetrik ölçüm yapılabilen olgular 

Olgu no Cinsiyet Yaf(gün) 

4 

7 

8 

E 

K 

K 

62 

73 

58 

Ultrason değerleri (mm) 

KK PU PÇ 

2 

2 

2 

10 

8 

5 

7 

9 

6 

KK: Kas kalınlığı PU: Piler uzunluğu PÇ: Piler çapı 

Pi lor 

hacmi ( PV) mm 3 

384. 6 

508.7 

141.3 
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Tablo 2. Ultrasogr&ri k olarak İBPS tanısı konan olgu1arın ö zellikleri 

Olgu Cnsyt Ya:t Oliv Pasaj Ultrason dğrlr(mm) Pi lor 

no (gün) KK PU PÇ hacmi 

(PV)mm' 

2 e 75 + 18 14 2769 . 5 

3 E 30 19 14 2924.8 

5 E 45 + + 7 17 16 3418 

6 E 70 + 3 15 14 2309 

7 E 26 4 20 15 3532 . 5 

9 E 120 + 5 19 18 4832.3 

10 K 44 + + 5 20 14 3077.2 

12 E 60 + 4 18 16 3617.2 

15 E 105 + 5 24 15 4239 

17 E 60 + 6 16 16 3215. 3 

18 E 21 + 5 24 15 4239 

21 E 60 + 5 20 15 3532.5 

23 E 75 + 5 20 17 4537.3 

24 K 24 + 5 19 14 2923.3 

25 K 37 4 18 14 2769 .1 

27 K 39 + 4 22 14 3384.9 

29 E 60 + 4 20 15 3532.5 

32 K 28 + 4 18 13 2389 . 2 

36 e 32 + 18 14 2769.4 

39 E 83 + + 5 21 16 4222 . 3 

42 E 120 + 5 20 13 2123 . 7 

45 E 78 4 21 15 3711 

46 E 17 + 5 19 15 3357 . 6 

1(1(: Kas kalınlığı PU: Pilor uzunluğu PÇ: Pilor çapı 



Bazı olgul.ara ait bulgular 
Olgu no. 36 (İHPS) 
Rasim 20 . Kas kalınlığı (4 mm. ) 

36 
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Resim 21. Pilor kas ka1ınlı~ı (4 mm. ) [Pasaj yok] 
Olgu no. 10 (İHPS) 

Resim 22. Pilor transvers kesitinde pasaj görüntüsü 
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01gu no. 14 (Gastroözofagea.l reflü 

Rasim 23. İHPS füphesi olup gastroözofageaı reflü tanısı 
konuıan olguda özofagus göruntüsü 

oıgu no. 8 (Normal-Kontrol) 
Rasim 24. Pilor uzun1uğu: 5 mm. Pilor çapı: 6 mm. 
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Resim 25. Transvers yönde kas kalınlığı (2 mm. ı 
oıgu no . 6 [Normal-Kontrol] 

Resim 26. Duodenumun transvers görüntüsü piloru taklit 
edebilir. Bu durumda hekimin deneyimi önem kazanır. 
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TARTIŞMA 

Bu çalışmada İHPS şüphesi olan olguların Ultrasonografik 

özellikleri araştırılmış ve pilor hacmi kriterine göre, 

ultrasonografinin 

tartışılmıştır. 

amel yat öncesi İHPS tanısındaki rolü 

Bazı araştırıcılara göre (8, 15 , 26 , 49, 52) İHPS 

etyopatogenezinde genetik özel liklerin rolü vardır. Buna karşın 

İHPS tanısı koyduğumuz olguların hiçbirinde ailesel bir 

yakınlık saptanmamıştır. 

ABD ve pek çok avrupa ülkesinde hastalık insidansı ile 

ilgili pek çok veri mevcutsa da ülkemizde sıklığa yönelik 

herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Literatürdeki pek çok araştırma ile uyumlu olarak ( 8 , 

12, 13, 14, 37, 49, 56, 61, 65) bizim olgularımızın da 

çoğunluğu erkek bebek olup (18/23), yine büyük çoğunluğu 

ailenin ilk çocuklarıdır (21/23). 

Literatürde İHPS ' nun eşlik ettiği veya sekonder olarak 

ortaya çıktığı durumlar bildirilmiştir (32, 36, 48, 58). Bizim 

olgularımızın 8 tanesinde de İHPS ' na eşlik eden hastalıklar 

görülmüştür. Bu hastalıklar Down sendromu, taşlı kolesisti t , 

konvülsiyon, herni , hemorrajik gastrit ve sepsis , el bileğinde 

apse ve sepsis , 24 saat idrar 
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yapamama ve total bilirubin seviyesinde yükselmedir. 

Her ne kadar Breivik ve ark . (10) yaptıkları araştırmada 

projektil kusma oranını % 92 . 5 olarak bildirmişlerse de, İHPS 

tanısı koyduğumuz olgularımızın tamamında projektil kusma 

mevcuttur ve bu durum Chiou ve ark . nın (14) bulgularına 

uymaktadır . 

Bensen (8) oliv belirtisinin İHPS olgularının % 70 ila % 90'ında , 

Forman ve ark. (21) % BO'inde , Murtagh (42) % 40 ila % lOO'ünde , 

Sharma ve ark. ( 61) % 89 'unda , Chiu ve ark. ise % 66 . 7 ' sinde 

görülebildiğini bildirmişlerdir. Bizim olgularımızda oliv oranı % 

57'dir. Bu nedenle sonuçlarımız Murtagh (42) ile uyumludur. 

Chiu ve ark. (14) gastrik peristaltik dalgaların % 41. 7 

oranında saptandığını bildirmişlerdir. Bizim olgularımız arasında 

ise gözle görülebilir epigastrik peristaltizm bulgusu 7 adet olup, 

tüm İHPS' lu olguların % 30 'unu teşkil etmektedir. Bu olgularda 

elde edilen pilor hacmi değerleri İHPS yönünde bulurunuştur . 

Bu tür istatistiksel verilerin, olgu sayısı arttıkça de

ğişkenlik gösterebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır . 

İHPS ' nun radyoloj ik tanısında direk batın grafileri ve 

üst GİS serileri kullanılmamıştır. Parker'ın belirttiği gibi (49), 

ultrasonografi bulgularının kusma ile ilgili diğer patolojik 

durumlarda yeterli olmadığı hallerde üst GİS serileri 

kullanılabilir. Ayrıca Forman ve ark.'nın da bildirdiği gibi (21) 

ultrasonografi incelemeleri uygulamada daha kolay, iyonize 

radyasyon kullanılmadığı için daha 
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güvenli ve hasta tarafından daha kolay kabullenilebilir olduğundan 

ve Reyes' in de belirttiği gibi ( 54) bebeğin baryumu aspire etme 

riski bulunduğundan bizim olgularımızda bu tür bir ek incelemeye 

gerek duyulmamıştır. İncelediğimiz 50 olgu arasında sadece 3 olguya 

gastroözofageal reflü tanısı konmuş, bu olgularla birlikte 

ultrasonografik olarak pilorun norm.al görüldüğü bütün olgularda 

İHPS olmadığı klinik olarak da verifiye edilmiştir . Yine Parker ' ın 

(49) belirttiği ultrasonik serviks işareti bazı olgularımızda 

görülmesine rağmen , ultrasonik tren rayı işaretlerine 

rastlanmamıştır. Ayrıca Parker ' ın (49) uyguladığı teknikte hastaya 

nazogastrik tüp yarleştirilerek, hava ve yiyecek kalıntıları 

boşaltıldıktan sonra, dekstroz veya herhangi bir benzer izomolar 

sıvı ile pilorun daha iyi görüntülenebileceği önerisi uygulama 

zorluğu ve hasta ailesi tarafından kolay kabul edilebilir bir 

yöntem olmaması nedeniyle uygulanmamıştır. 

Parker (49) ve Spevak (64) en iyi pilor 

görüntülerinin 

5 mHz.lik problarla yapılabildiğini belirtirken, Tuncel (69) hem 5 

hem de 7.5 mHz.lik probların kullanılabileceğini bildirmiştir. 

Bizim incelemelerimizde en iyi görüntülerin 7.5 mHz.lik yüksek 

rezolüsyonlu sektör problarla yapılabilmiş ve 5 mHz.lik problardan 

yeterli veri alınamamıştır. Bu durumun nedeni farklı 

teknolojilerdeki apareyler olabilir . 

İHPS tanısında ultrasonografinin etkinliği bazı kriterlere 

bağlıdır. Chiu ve ark . ile (14) Sperandeu ve ark. (63) en doğru 

kriterin kas kalınlığı olduğunu belirtmişlerdir. Bizim 

olgularımızda da hipertrofik pilor kası normal pilora göre belirgin 

derecede fazla değerler vermiş ve literatüre uyumlu olarak (49, 64) 

hipoekojen bir gö-
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rüntü ortaya koymuştur. Buna karşın O' Keeffe ve ark. (47) 

kalınlığının bir anomaliyi belirtmesine karşın İHPS 

spesifik bir bulgu olmadığını belirtmişlerdir . Westra ve 

kas 

için 

ark . 

(72) ve Forman ve ark. (21) kas kalınlığı yanında pilor uzunluğu 

ve pilor çapının da hesaplanmasının tanıyı daha kolaştıracağını 

söylemişlerdir . Birden fazla kriter kullanıldığından yanılma 

riskini azaltan bir yöntem olarak düşündüğümüz bu veriler 

sayesinde piler hacminin de hesaplanabilmesi İHPS tanısında bu 

kriterlerin tek tek kullanılmalarına nazaran daha doğru sonuçlar 

vereceği görüşündeyiz. 

Riccabona (55) , cerrahi müdahale gerektiren olgularda 

pilor uzunluğunun 20 mm. den fazla olduğunu bildirmiştir. Buna 

karşın bizim olgularımızda daha küçük değerler elde edilmesine 

karşın, volümetrik olarak İHPS tanısı konan olgular mevcuttur . 

Westra ve ark. (71), İHPS tanısı için pilor hacminin 

1400 mm 3 ten fazla olması gerektiğini bildirmişlerdir.Bizim 

bulgularımızda ise piler hacimlerinin en düşük değeri 2123. 7 

mm 3 olarak bulunmuştur. 

Gerek Westra (71) ve gerekse Forman (21) volümetrik 

hesaplama yapmak için gereken kriterlerin bir tanesinin dahi 

görülememesi durumunda İHPS tanısının zorlaşacağını , bu nedenle 

bu olgularda baryumlu radyografik incelemeler yapılması 

gerektiğini söylemişlerdir . Yaptığımız incelemelerde volümetrik 

hesaplama yapamadığımız hiç bir İHPS olgusu yoktur . Buna karşın 

İHPS olmayan ister şüpheli, isterse kontrol gurubu olgularında 

piloru görebilmek dahi oldukça zor olmuşve kontrol gurubundaki 

üç olgu hariç diğer olguların hiç birinde pi-
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lorun volümetrik hesaplaması yapılamamıştır . Pilor 

bulunabilen olgularda değerler belirgin derecede 

bulunmuştur (141 . 3 ila 508.7 mm3 arasında) . 

hacmi 

düşük 

Swischuk ve Hayden Jr. (66) ultrasonografide 

oluşabilecek görüntü hatalarına dikkat çekmişlerdir. Yaptığımız 

çalışmada bazı olgularda duodenumun dahi hipertrof ik pilor 

kasının transvers görüntüsünü taklit edebileceğini saptadık . Bu 

nedenle volümetrik çalışmalarda hekimin deneyimli olmasının 

önemini vurgulamak gerekir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada İHPS ' nun ameliyat öncesi ultrasonografi ile pilor 

volümetrik değerleri hesaplanmış ve tanı değeri 

araştırılmıştır. 

Araştırmaya İHPS şüphesi olan 50 bebek ile kontrol gurubu o

larak normal 10 bebek dahil edilmiştir. 

İHPS şüphesi olan gurupta 23 olguda pilor hacimleri 

2123.7 mm 3 ile 4832 . 3 mm 3 arasında değişkenlik göstermiş ve 

ortalama değer 3366 . 38 rnm 3 olarak bulunmuştur. Bu değer gerek 

kontrol gurubunda gerekse gastroözefageal ref lü gibi İHPS 

olmayan olgulardan belirgin şekilde yüksek olarak bulunmuştur. 

Araştırma sonunda ultrasonografik tanıların klinik 

bulgularla verifiye edilmesi, bu yöntemin İHPS ' nun ameliyat 

öncesi kesin tanısında çok büyük bir tanı değeri olduğunu 

göstermektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada projektil kusma ve kilo kaybı görülen ço

cuklarda İHPS şüphesi nedeniyle ultrasonografik olarak volümetrik 

hesaplama yapılmış ve gerçekten İHPS bulunan bebekler diğer 

olgulara nazaran belirgin şekilde yüksek değerler vermiştir . 50 

olgu arasında 23 tanesine (% 48) İHPS tanısı konmuş ve bu olgular 

klinik olarak da doğrulanmıştır. 

Konu ile ilgili literatür gözden geçiril erek elde 

ettiğimiz bulgularla karşılaştırılmış ve bulgularımızın lit eratür 

bulguları ile uyumlu olduğu görülmüştür. 
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İNGİLİZCE ÖZET 

to infantile hypertrophic pyloric stenosis Due 

suspection, in this research ultrasonographic volurnetric 

measurement has been applied to the children who have 

projectile vomiting and weight loss , and it is found out that 

babies with infantile hypertrophic pyloric stenosis have given 

particularly high results . Out of 50 cases, 23 (% 48) of them 

have been diagnosed with infantile hypertrophic pyloric 

stenosis and these also have been confirmed clinically. 

Literature related to the subject have been reviewed 

and compared with the findings accurnulated and these findings 

have been found in accordance with literature findings. 
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