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IV 

ÖZET 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESi ÇOCUK YOGUN BAKlM 
ÜNİTESİNDE KARlN İÇİ BASlNÇ ARTIŞI VE ABDDMİNAL 
KOMP ARTMAN SENDROMU SlKLIGININ BELİRLENMESİ 

intraabdominal hipertansiyon (İAH) özellikle ağır travma ve yoğun bakım 

hastalarında görülür ve karın içi basıncının ~ ı2 mmHg olmasıdır. Abdominal 

kampartman sendromu (AKS) ise karın içi basıncının ~ 20 mmHg olması ile beraber 

organ disfonksiyonunun görüldüğü bir sendromdur. Gelişmesi morbidite ve martaliteyi 

arttırmaktadır. Karın içi basınç artışına yol açacak durumları engellemek her zaman 

mümkün olmasa da tanısını erken koyup tedavi etmek önemlidir. 

Amaç: Çalışmamızın amacı çocuk yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) karın içi basınç 

artışının sıklığını, etkileyen faktörleri ve organ fonksiyonları üzerindeki etkilerini 

belirlemektir. 

Çalışmanın yürütüldüğü yer: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 

Yöntem ve Gereçler: Bu çalışma; ı Ağustos- 3ı Aralık 20 ı O tarihleri arasında İTF 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalardan 

randamize olarak seçilen 40 hasta ile yürütüldü. Hastaların YBÜ'ye yatışlarının birinci, 

üçüncü ve yedinci günlerinde karın içi basınçları ölçüldü. Epidemiyolojik özellikleri, 

karın içi basınç artışına neden olabilecek risk faktörlerinin varlığı ve ölçüm günlerindeki 

klinik durumları değerlendirildi. Karın içi basınçları mesane yöntemi ile ölçüldü. Bu 

yöntem için hastaya takılı olan idrar (foley) sondası üçlü musluk aracılığı ile basınç ölçer 

sete takıldı ve basınç ölçer set monitore bağlandı. Üçlü musluğun boş kalan ucundan 

hastanın tartısı kadar serum fizyolojik (maksimum ı O ml) verilip monitörden basınç 

okundu. İşlem sonunda foley sonda basınç ölçer setten ayrılarak tekrar idrar torbasına 

bağlandı. 

Bulgular: Çalışmaya yaşları O ile ı 8 arasında değişen toplam 40 çocuk hasta alındı. 

Hastaların yaş ortalaması 4,80±4,79 (median= 3,50) yıldı. Hastaların% 47,5'i (n: ı9) kız 

ve o/o 52,5'i (n: 2ı) erkekti. Çalışmaya alınan 40 hastanın ı ı 'inde (% 27,5) karın içi 
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basıncı 2:: 12 mmHg saptandı. Hiçbir hastada karın içi basıncı 20 mmHg ve üzerinde 

değildi. Araştırmaya alınan 40 hastadan 34 hasta(% 85) üçüncü günde, ll hasta(% 27 ,5) 

ise yedinci günde yoğun bakırnda yatmaya devam etmekteydi. En sık YBÜ'ye yatış 

nedeni nörolojik problemierdi (% 37,5). Çalışmada iki hastabatın operasyonu geçirmişti 

ve her ikisinde de intra abdorrıinal hipertansiyon saptandı. İAH gelişen hastaların % 

27,2' sinde sepsis saptandı. Sepsis en sık tespit edilen risk faktörüydü. Hastalar arasında 

organ fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla bakılan vücut ısısı, kalp tepe atımı, 

solunum sayısı, Fi02, elektrolitler ve kan değerlerinin KİB < 12 mmHg olan ve KİB 2:: 12 

mmHg olan hastalar arasında farklılık göstermediği saptandı. Ancak PvCOı, PIP ve 

PEEP değerleri karın içi basıncı yüksek olan grupta daha yüksek saptandı. 

Sonuç: İAH ve AKS sadece erişkin ve cerrahi YBÜ'lerinin sorunu değildir. Çocuk 

YBÜ'lerinde de sıklıkla gözlenmektedir. İAH nedenleri arasında erişkin hastalar için 

primer abdamirral nedenler ön plana çıkarken çocuk hastalarda nörolojik problemler ve 

sepsis gibi sekonder nedenler daha sık gözlenmektedir. Yoğun sıvı resüsitasyonu hem 

karın içi basınç artışı için risk faktörü hem de altta yatan hastalığın tedavisinde yer alan 

önleyici faktör olabilmektedir. Bu yüzden kritik hastalarda sıvı dengesi yakından 

izlenmelidir. İAH gelişen hastaların ventilasyon-perfüzyon oranları bozulmakta ve bu 

hastalar daha yüksek PIP ve PEEP değerlerine ihtiyaç duymaktadırlar. 

Anahtar kelimeler: Çocuk yoğun bakım ünitesi, karın içi basınç, intra abdamirral 

basınç, intra abdominal basınç artışı, abdominal kampartman sendromu 
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ABSTRACT 

DETERMINATION OF PREV ALENCE OF ELEVATED INTRA-ABDOMINAL 

PRESSURE AND ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME IN PEDIATRIC 

INTENSIVE CARE UNIT OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE 

Intra-abdominal hypertension (lAH), especially seen in severe trauma and intensive 

care unit patients is defined as the intra-abdominal pressure be ing 2:12 mmHg. 

Abdominal compartment syndrome (ACS) is a syndrome characterized by the intra

abdominal pressure being 2: 20 mmHg, accompanied with organ failure. These conditions 

raise morbidity and mortality. Though it may not always be possible toprevent the events 

causing elevated intra-abdominal pressure, establishing an early diagnosis followed by 

proper treatment is im portant 

Objective: The aim of our study was to determine the prevalence of elevated intra

abdominal pressure in pediatric intensive care unit, the factors influencing it, and its 

effects on organ functions. 

Setting: Pediatric Intensive Care Unit (ICU), Department of Pediatrics of Istanbul 

F aculty of Medicine, Istanbul University. 

Materials and Methods: This study was performed with 40 patients who were randornly 

chosen from patients admitted to Pediatric ICU of Istanbul Faculty of Medicine between 

1 st of August and 31 st of December, in 2010. Patients' intra-abdominal pressures were 

measured at first , third and seventh of admission to ICU. Epidemiological features, the 

risk factors that may lead to an elevated intra-abdominal pressure and their elinical status 

on measurement days were evaluated. Intra-abdominal pressure was measured by the 

bladder technique, in which the urinary catheter of the patient was attached to a 

manometer set by a stopcock and the manometer set was connected to a monitor. Serum 

physiologic as much as the patient weight (a maximum of 10 ml) was injected through 

the free end of stopcock and the pressure was read in the monitor. At the end of the 

procedure, urinary catheter was detached from the manometer set and again attached to 

the urine bag. 
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Results: Totally 40 pediatric patients O to 18 ages were included to the study. The mean 

age was 4,80±4,79 (median= 3,50). 47.5% (n= 19) of the patients was female and 52,5% 

(n= 21) was male. ll of 40 patients (27,5 %) showed elevated intra-abdominal pressure 

of ~ 12 mmHg. There was no patient having an intra-abdominal pressure above 20 

mmHg. Of the 40 patients evaluated in the study, 34 patients (85 %) at third day, and ll 

patients (27.5%) on seventh day were still staying in the ICU. The most comman cause of 

ICU admission was neurological problems (37,5 %). Two patients had undergone 

abdeminal surgery and both were found to have elevated intra-abdominal pressure. Sepsis 

was detected at 27,2 %of the patients who developed elevated IAP, which was also the 

most commonly observed risk factor. No statistically significant difference between the 

patients whose IAP ~ 12 mmHg and IAP < 12 mmHg was determined in fever, heart 

beat, respiration rate, FiOı, electrolytes and blood values which were scope of organ 

functions. Y et, readings of PvC02, PIP and PEEP were higher in the group with elevated 

intra-abdominal pressure. 

Conclusion: Elevated IAP and ACS is not only a problem of adult and surgical I CU s. In 

fact, it is also commonly seen in pediatric ICU s. While primary abdominal causes are 

mo re prominent in adult patients for development of elevated IAP, in pediatric patients 

such secondary causes as neurological problems and sepsis are more commonly 

observed. Aggressive fluid resuscitation might be a risk factor for elevated IAP which 

may also be a preventive factor in the treatment of underlying disease. Thus, fluid 

balance should be monitored closely in critically ill patients. The ventilation-perfusion 

rates of the patients with elevated IAP are deteriorated, upon which these patients need 

higher PIP and PEEP values. 

Key words: Pediatric intensive care unit, intra-abdominal pressure, elevated intra

abdominal pressure, abdominal compartment syndrome 
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I- GİRİŞ 

Karın boşluğu; toraks ve pelvik boşluk arasında yer almaktadır ve etrafı çok 

katmanlı karın duvarı ile çevrilidir. Karın içi organlarını dış etkenlerden koruyan, 

anatomik pozisyonlarını sağlamlaştıran çok katmanlı karın duvarı aynı zamanda karın 

boşluğunun belirli bir basıncının olmasını ve bu basıncın sabit bir değerde korunmasını 

da sağlar (1 ). 

Normal karın içi basıncı atmosfer basıncına eşit veya bunun biraz altındadır. 

Karın içi basıncın tanımlanan seviyenin üstünde olması ( erişkinlerde ı 2 mmHg üzeri 

iken çocuklarda ve obezlerde bu değer değişebilir) intraabdominal hipertansiyon olarak 

tanımlanır. Karın içi basınç artışı, hem karın içi organları hem de diğer sistemleri 

olumsuz etkiler. KİB 'in uzun süre yüksek kalması birçok organın fonksiyon 

bozukluğuna ve yetmezliğine neden olur (2,3,4). Erken tanınmaz ise abdominal 

korupartman sendromu (AKS) ile sonuçlanır (2,3,4). 

Üstte toraks, altta pelvik boşluk çevresinde ise karın duvarı ile yarı esnek bir yapı 

olan karın boşluğu insan vücudundaki kompartmanlardan birisidir. Korupartman 

sendromu; sınırlı bir anatomik alanda basıncın artması ile dolaşımın bozulması sonucu 

bu alandaki dokuların kanlanmasının ve organ işlevlerinin olumsuz etkilenmesidir. 

Tanımlanan bu basınç artışı karın boşluğunda oluştuğunda abdominal korupartman 

sendromu adını alır (5). AKS; kardiyevasküler yetmezlik, solunum yetmezliği, renal 

bozukluk, gastrik ve hepatik bozukluklar gibi birçok organ hasarı ile karşımıza çıkan ve 

erken tanı ve doğru tedavi ile hızla düzelen klinik bir tablodur (2,3,4). AKS'nin ana 

özellikleri; karın distansiyonu ve artmış KİB ( erişkinlerde > 20 mmHg) ile birlikte 

hipoksi, hiperkarbi, idrar çıkışında azalma, kardiak debide düşme ve kafa içi basınç 

artışıdır (6). 

İAH veya AKS tek başına birer hastalık değildir ve her ikisi de multifaktöriyel 

gelişim gösterir ( 6). Sepsis, yanık, perİtonit gibi sistemik inflamatuvar yanıtın yüksek 

olduğu durumlarda sık görülmekle beraber, direkt karın içi hacmi artıran travma, 

tümör, karın içi hematom gibi durumlarda da görülmektedir (7). 

Yoğun bakım hastalarında artmış karın içi basınç, erken tanı konulmadığı zaman 

çoklu organ yetmezliği ile sonuçlanmaktadır. Çoklu organ yetmezliğinin gelişmesi, 

İAH'ye bağlı mortalite oranını artırmaktadır (8). Fizik muayene ve görüntüleme 

ı 



yöntemlerinin tanıda yeri kısıtlıdır (9,10). İAH tanısında en güvenilir yöntemler direkt 

veya indirekt yollarla karın içi basıncın ölçülmesidir. Direkt yolla ölçüm periton 

boşluğuna yerleştirilen bir katater ile yapılır ve komplikasyonları çok fazladır. indirekt 

yolla ölçümler ise vena kava inferior (IVC), mide veya mesane basıncının ölçümü ile 

yapılır. Karın içi basıncı dalaylı yoldan ölçülmüş olur (2,3 ). İAH tanısında altın standart 

ise basitliği, güvenilirliği ve maliyet azlığı nedeniyle mesane yöntemi ile aralıklı 

ölçümler yapılmasıdır (ll). 

İAH çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Oluşum hızına göre hiperakut, akut, 

subakut ve kronik olarak sınıflandırılmıştır. Hiperakut ve kronik olarak artan karın içi 

basınç AKS'ye neden olmaz. İAH, nedenine göre ise primer, sekonder ve tersiyer 

olarak sınıflandırılmıştır (12). Dünya Abdominal Kampartman Birliği 2006 yılında 

yeni bir evrelendirme ile tedavi yaklaşımlarını da belirlemiştir (13 ). 

İAH yönetiminin esasını erken tanı, organ perfüzyonlarını korumaya yönelik 

medikal tedavi yöntemlerinin uygulanması ve cerrahi tedavi kararının zamanında 

verilmesi oluşturmaktadır (9, 1 0). 

İAH ilk olarak 18.yüzyılda tanımlanmış olmasına rağmen tam olarak anlaşılması 

ve AKS'nin tanımlanması ancak son 20 yılda olmuştur (14,15). Günümüze kadar 

çalışmaların çoğu erişkin hastalarda yapılmıştır ve yayınlanmış en geniş araştırma 145 

hasta üzerindedir (16). 2006 yılında Amerika Bileşik Devletleri'nde yapılan bir 

araştırmada ise pediatristlerin % 25 'inin hiç İAH veya AKS olgusu görmediği, % 

24 'ünün mesane ölçüm yöntemini bilmediği ve % 33 'ünün tedavisini 

uygulayamayacağı gösterilmiştir (7). Pediatrik hastalarda insidansı tam olarak 

bilinmemektedir ( 16). 

Sonuç olarak; günümüzde yoğun bakımlarda İAH ve AKS gelişimine bağlı 

mortalite oranlarındaki yükseklik karın içi basınç artışının ciddi bir sorun olduğunu 

göstermektedir. Risk gruplarının yeterince bilinmemesi, tanı koymakta gecikme ve 

organ hasarı oluştuktan sonra tedaviye başlanması bu sorunun kaynağını 

oluşturmaktadır. Çocuk yoğun bakımlarda yapılmış araştırmalar ise çok daha kısıtlıdır. 

Bu çalışmadaki amacımız; çocuk yoğun bakım ünitesinde mesane yöntemi ile 

karın içi basınç artışı gelişen hastaları saptamak; İAH ve AKS insidansını, oluşumunda 

etkili olan faktörleri ve organ disfonksiyonlarını belirlemektir. 
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II- GENEL BİLGİLER 

Karın boşluğu; toraks ve pelvik boşluk arasında yer almaktadır. Üst komşulukta 

yer alan diyafram karın boşluğunun tavanını oluşturur. Hemen altında pelvik bir yapı 

olan mesane yer almaktadır. Özofagusun alt bölümü, mide, ince bağırsaklar, kolonun 

bir kısmı, dalak, pankreas, karaciğer, safra kesesi, böbrekler ve adrenal bezler karın 

boşluğunda yer alan organlardır. Karın boşluğunun transvers ve vertikal kesiti Şekil 

2. 1 'de gösterilmiştir. Tüm bu organlar çok katmanlı karın duvarı ile çevrilidir. Karın 

duvarının katmanları dıştan içe; deri, derialtı doku (yüzeyel fasya olarak da adlandırılır 

ve çoğunlukla yağ dokusudur), karın kasları, derin fasya ve pariyetal periton olarak 

sıralanmaktadır. En iç katman olan viseral periton ise organların yüzeylerini saran bir 

zar şeklindedir. Karın içi organları dış etkenlerden koruyan, anatomik pozisyonlarını 

sağlamlaştıran bu çok katmanlı yapı aynı zamanda karın boşluğunun belirli bir basıncı 

olmasını ve bu basıncın sabit bir değerde korunmasını da sağlamaktadır. Örneğin soluk 

alırken toraks genişler ve diyafram aşağı doğru hareket eder, karın duvarı ise karın içi 

basıncı korumak ve itilen organiara yer açabilmek için gevşer. Soluk verirken ise tam 

tersi bir hareket olur. Defekasyon, doğum, idrar yapma eylemlerinde olduğu gibi bir 

oluşumu pelvik yapıya itme gerektiren durumlarda ise karın duvarı kasılarak karın içi 

basıncını artırır (1 ). 
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karaciğer 

kolon 

spinal ord 

Şekil 2.1: Karın boşluğunun transvers ve vertikal kesiti (17) 

mesane 

rektum 

Karın içi basınç artışının 12 mmHg üzerinde olması intraabdominal hipertansiyon 

olarak tanımlanır. Özellikle ağır travma ve yoğun bakım hastaları gibi kritik hastalarda 

görülen bir durumdur. Öksürme, ıkınma gibi hareketlerle ani ortaya çıkan karın içi 

basınç artışının istemik etkileri gözlenmez. Günler içinde oluşup sürekli yüksek 

seyreden basıncın ise vücuttaki diğer sistemlere belirgin bir olumsuz etkisi söz 

konusudur. Bu nedenle İAH'ye yol açabilecek durumları önlemek mümkün değilse de 

tanısını erken koymak ve tedavisini uygulamak önemlidir ( 6). 
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A- Tanımlar ve Sınıflandırmalar 

intraabdominal basınç (İAB) [Karın İçi Basınç (KiB)]: KİB, karın boşluğu 

içerisindeki sabit basınçtır (18). Sağlıklı bireylerde subatn1osferik değerler ile O mmHg 

arasında, hasta erişkinlerde 5-7 mmHg ve hasta çocuklarda 1-8 mmHg değerleri 

arasındadır (12, 19). KİB ve vücut kitle indeksi arasında doğru orantı bulunmaktadır ve 

obez bireylerde karın içi basıncın 9-14 mmHg olması normal kabul edilmektedir (20). 

KİB aynı zamanda vücudun pozisyonuna ve karın kaslarının kontraksiyonuna göre de 

değişiklik gösterir. Dikey pozisyonda yatay pozisyona göre ve yüzüstü (pron) 

pozisyonda sırtüstü (supin) pozisyona göre daha yüksek saptanır (12,21). 

intraabdominal Hipertansiyon (İAH): Karın içi basıncının 12 mmHg ve 

üzerinde ölçülmesidir. Oluşum hızına göre sınıflandırılması şu şekildedir (18); 

-Hiperakut (saniye veya dakikalar içindeki artış, örn: öksürme, ıkınma veya eforlu 

fiziksel aktivite gibi) 

-Akut (saatler içindeki artış, örn: travma veya karın içi kanama sonrası) 

-Subakut (günler içindeki artış, örn: sepsiste gözlenen KİB artışı ) 

-Kronik (ay veya yıllar içindeki artış, örn: gebelik, morbid obezite, kronik asit) 

Bu sınflandırmanın yanı sıra İAH şiddetinin ve ona göre tedavisinin belirlenmesi 

ıçın Dünya Abdominal Kompartmant Sendromu Birliği 2006 yılında yenı bir 

evrelendirme yayınlaınıştır (13). Bu evrelendirme Tablo 2.1 'de gösterilmiştir. 
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Tablo 2.1 Karın içi basınç artışının evrelendirilmesi (ll). 

Basınç (mmHg) 1 Evre Öneri 

0-5 Nonnal KİB 

6-11 

12-15 /Evre 1 

16-20 1 Evre 2 

21-25/Evre 3 

>25 1 Evre 4 

Hasta erişkinlerde kabul edilebilir 

1AH ~takip 

Tehlikeli İAH -7 medikal tedavi 

AKS ~ laparotomi 

Yüksek mortalite -7 acil dekompresyon 

Abdominal Kompartman Sendromu (AKS): Yarı esnek bir yapı olan karın 

boşluğu insan vücudundaki kompartmanlardan biridir ve AKS karın boşluğunda 

gözlenen kampartman sendromudur (5). AKS, İAH'nin erken tanınınayıp müdahale 

edilmediğinde ortaya çıkan organ disfonksiyonu ile karakterize bir tablodur (18). Klasik 

olarak bir triad ile tanımlanır (12): 

1) Karın içi basıncın akut veya subakut olarak 20 mmHg üzerinde olması 

2) Organ disfonksiyonunun gelişmesi 

3) Karın dekompresyonundan fayda görmesi 

AKS için karın içi basıncının alt sınırı 20 mmHg olarak kabul edilse de çocuk 

hastalarda daha düşük basınçlarda (örn: 17 mmHg) dahi AKS bulguları gözlenmektedir 

(22). 

AKS neden ve süresine göre primer, sekonder ve tersiyer olarak sınıflandırılmıştır (18): 

-Primer AKS; karın içi bir nedene (travma veya abdamirral cerrahi gibi) bağlı 

olarak gelişen akut veya subakut İAH 

-Sekonder AKS; medikal veya karın dışı bir nedene (septik şok veya büyük 

yanıklar gibi) bağlı olarak gelişen akut veya subakut İAH 

-Tersiyer AKS; nedeni ne olursa olsun tedavi edilmiş bir AKS'nin tekrarlaması 
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B- Tarihçe 

intraabdominal hipertansiyon kavramı ilk kez 1860'lı yıllarda Marey ve Burt'un 

karın içi basınç artışının solunum sistemi üzerindeki etkisini tanımlamalarıyla ortaya 

atılmıştır (23,24). Daha sonra Heinricius, kedi ve domuz modelleri üzerinde İAH'nin 

ölümcül olduğunu göstermiştir. Emerson 1911 'de İAH'nin kardiyovasküler sistem 

üzerine etkilerini; Wendt ise 1913 'de böbrek fonksiyonları üzerine etkilerini 

tanımlamıştır. Abdominal kampartman sendromu kavramı ise 1984' de Kron tarafından 

ortaya konmuştur (23,25). 

İAH ile ilgili yayınlanmış en geniş seri Meldrum ve arkadaşlarının 145 hastalık 

serisidir. Bu çalışmada karın travması olan 145 hastanın % 14'ünde İAH geliştiği 

gösterilmiştir (16). Sadece travma veya abdominal cerrahiye bağlı olarak değil; çeşitli 

nedenlerle artan sistemik inflamatuvar yanıt da İAH ve AKS 'ye yol açmaktadır. 

Malbrain ve ark.'ın 13 dahili yoğun bakım ünitesinde yatan 97 hastada yaptıkları 

araştırmada; hastaların % 50,5'inde 

göstermişlerdir (26). 

İAH ve % 8.2'sinde AKS geliştiğini 

Çocuk yoğun bakımlarında yapılan araştırmaların sayısı çok daha azdır (27). 

Çocuklarda yapılan İAH ve AKS ile ilgili ilk çalışma 2000 yılında De Co u ve ark.' ın 

Greenville' de bir çocuk hastanesinde AKS gelişen üç vaka yı değerlendirdikleri 

çalışmadır (15). Sonrasında Beck ve ark. 2001 yılında bir vaka serisi yayınlamışlardır 

(22). Şekil 2.2'de Pubmed'de yayınlanan AKS ile ilgili tüm yayınlar ve çocuklarla ilgili 

yayınların eğrisi gösterilmiştir. Tüm yayınlarda 1996 yılından başlayan hızlı bir artış 

gözlenirken çocuk hastalada ilgili yayınlardaki artış 2000 yılında başlamış ve daha 

yavaş olmuştur (27). 

7 



ı ro 
140 

120 
100 
so 
(il 

40 
20 
o~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

--- Tüm yayınlar 
...._ Çocuk hastalarla ilgili yayınlar 

yıllar 

Şekil 2.2: Pubmed'de AKS ile ilgili 1990-2008 yılları arasındaki yayınların 

eğrisi (2 7). 

C- Patogenez 

Üstte diyafram ile torakstan, altta mesane komşuluğu ile pelvik boşluktan ayrılan 

karın boşluğunun arka, yan ve ön yüzeyini çok katmanlı karın duvarı oluşturur. Karın 

içi organları koruyan bu yapı yarı esnek bir yapı olup koınpartman tanımını 

karşılamaktadır ve sabit bir basıncı vardır ( < 5 mmHg) (1 ,5). 

Karın içi basınç artışının en sık nedeni intraperitoniyal hacim artışıdır. 

İntraperitoniyal hacim artışı genelde abdominal cerrahi, travma, tümör gibi primer 

abdominal bir nedene bağlı olarak gelişir. Morbid obezite, gebelik gibi kronik 

durumlarda karın içi basınç yavaş arttığı için karın içi hacim de paralel olarak yavaş bir 

şekilde artar ve AKS gelişmez. AKS gelişmesi için akut veya subakut İAH olması 

gerekmektedir (3). İntraperitoniyal patolojilerin dışında pankreatit, kanama ve ödemden 

dolayı retroperitoniyal hacmin artması da AKS'ye yol açabilir (28). 

Dahili yoğun bakım hastalarında AKS gelişimi multifaktöriyeldiL Özellikle sepsis 

ve yanık gelişen hastalarda yoğun sıvı yüklenmesi karın içi basıncını artıran en önemli 

nedendir (29). Bu hastalarda, İAH'nin diğer önemli bir nedeni de sistemik inflamatuvar 

yanıttır. Sistemik inflamatuvar yanırta serbest radikaller ve vazoaktif maddeler salınır 

ve kapiller sızıntı meydana gelir. Sıvı ve sitokinler ekstraselüler alana geçer. Bu 

maddeler total ekstrasellüler hacimde yoğun sıvı artışına neden olur. Bu sıvı artışı da 

karın içi basıncın artmasına neden olur. Mezenterik venöz dönüşte bozukluk, cerrahi 

manipulasyonlar ve hemostatik paketierin uygulanmasının bağırsaklarda ödeme yol 
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açarak mezenterik ve lenfatik dönüşü engellemesi karın ıçı basıncı artıran diğer 

nedenlerdir (3,30). 

Herhangi bir nedenden dolayı gelişen akut solunum yetmezliği sonucunda 

pozitif basınçlı ventilasyon kullanımı ve yüksek PEEP ( ekspiryum sonu pozitif basınç) 

ihtiyacı da intratorasik basıncı artırarak karın içi basıncının artmasına neden olabilir 

(3,28,30). 

D- Risk Faktörleri 

intraabdominal hipertansiyon gelişimine neden olan fizyopatoloji çeşitli klinik 

durumlarda oluşabilir. Kritik hastalarda gözlenen bu durumlar İAH ve AKS 

gelişmesinde risk faktörü olarak karşımıza çıkarlar. Aşağıda altta yatan patolojiye göre 

risk faktörleri sınıflandırılmıştır (31 ). 

ı. Karın duvarı kompliansının azalması ile ilişkili nedenler: 

-Mekanik ventilatöre bağlı olan hastanın ventilatörle boğuşması veya yardımcı 

solunum kaslarını kullanması 

-Yüksek PEEP uygulann1ası veya oto-PEEP varlığı 

-Bazal pleröpnömoni 

-Yüksek vücut kitle indeksi 

-Pnöınoperitonyum 

-Abdominal cerrahi (özellikle gerdirilerek kapatılan cerrahiler) 

-Pron veya dikey pozisyon 

-Karın duvarı kanamaları veya rektus hematomu 

-Gastroşizis veya omfalosel düzeltıne operasyonları 

-Karın duvarında büyük skarla iyileşen yanıklar 

2. Karın içi hacminin artışı ile ilişkili nedenler: 

-Gastroparezi 

-İleus 

-Gastrik distansiyon 

-Volvulus 
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-Kolonik psödo obstrüksiyon 

-İntra abdominal veya retroperitoniyal tümör 

-Aşırı veya erken enteral beslenme 

-Laparotomi 

3. Karın içi sıvı veya hava birikimine bağlı nedenler: 

-Asitin eşlik ettiği karaciğer yetmezliği 

-Karın içi enfeksiyonu (peritonit, abse gibi) 

-Hemoperitonyum veya pnömoperitonyum 

-Aşırı hava kullanılan laparoskopik girişim 

-Majör travma 

-Periton diyalizi 

4. Kapiller sızıntı ve aşırı sıvı yüklenmesine bağlı nedenler: 

-Asidoz (pH< 7,2) 

-Hipotermi ( < 33°C) 

-Koagülopati (trombosit sayısı < 50000 /mm3 olması veya aPTT'nin normalin 2 

katından yüksek olması veya INR değerinin normalin 1,5 katından yüksek olması) 

-Aşırı transfüzyon (erişkin hasta için günde 1 O üniteden fazla eritrosit 

süspansiyonu verilmesi) 

-Ciddi sepsis veya bakteriyemi 

-Aşırı sıvı resüsitasyonu (erişkin hasta için > 5 L kolloid veya > 1 O L kristal o id 

verilmesi) 

-Ciddi yanıklar 

E- Tanı ve Ölçüm Yöntemleri 

1. Klinik ve radyolojik değerlendirme: 

Karın içi basınç artışının belirlenmesinde bazı klinik bulgular kullanılabilir. 

Bunlar karın distansiyonu, yeterli sıvı alımına rağmen oluşan oligüri, artmış PIP (tepe 

inspiratuvar basınç), hiperkapni, yüksek FiOı ve yüksek PEEP' e rağmen se bat eden 
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hipoksi, düzelmeyen metabolik asidoz ve artmış intrakraniyal basınç gibi organ 

disfonksiyonu bulgularıdır (20). Fizik muayenenin ve laboratuar bulgularının duyarlılık 

ve pozitif prediktif değeri % 40-60 olduğu için kesin tanıda yeri yoktur (32, 33). 

Radyolojik olarak; bilgisayarlı tomografi ile daralmış IVC (inferior vena cava), 

böbrek basısı, genişlemiş bağırsak ansları, daralmış aort çapı ve artmış karın ön-arka 

çapı gibi bulgular elde edilebilir. Bu bulguların da duyarlılık oranı düşüktür (34). 

2.Karın içi basınç ölçüm yöntemleri 

a.Direkt yolla ölçüm: Karın içi basıncını ölçmenin en güvenilir yoludur. Periton 

boşluğuna yerleştirilen bir kataterin su manometresine veya basınç ölçere bağlanması 

ile yapılan ölçümdür. Bu yöntem klinik ve deneysel çalışmalarda güvenilirliği nedeniyle 

tercih edilmektedir. Klinik kullanım ise yol açabileceği komplikasyonlar nedeniyle 

sınırlıdır. Özellikle bağırsak perforasyonu ve kontaminasyon riski yüksektir (35, 36). 

b.İndirekt yolla ölçüm: Bazı karın ıçı organlardaki basınç ölçülerek yapılan 

dalaylı yoldan ölçümlerdir. 

1 ). Ve na kava inferior yoluyla ölçüm: IVC'ye transfemoral yoldan kateter 

yerleştirilmesi ile ölçülür. İlk kullanılan yöntemlerden biridir. İnvazif bir yöntemdir. 

İnguinal bölgede devamlı bir kateter kalması gerekir. Enfeksiyon ve trombotik olayların 

sık olması kullanımını kısıtlamaktadır (3,28,37). 

2). Mide yoluyla ölçüm: Nazogastrik tüp veya gastrostomi tüpü aracılığıyla 

ölçülür. Mideye 50-100 ml serum fizyolojik verildikten sonra kateterin ucuna takılan su 

manometresi ile ölçüm yapılır. Ancak ani yükselen karın içi basınçlarda mide yoluyla 

ölçülen basınç ile mesane yöntemi ile ölçülen basınç arasında ciddi farklar tespit 

edilmiştir. Bu yüzden ani yükselen karın içi basınçlarda güvenilir değildir (3, 28, 37). 

(3). Mesane yoluyla ölçüm: Mesane yoluyla karın içi basınç ölçümü ilk kez 

1984'te Kron ve ark. tarafından tariftenmiştir (36). Günümüzde de basitliği, 

güvenilirliği ve maliyet azlığı nedeniyle altın standart yöntem olarak kullanılmaktadır 
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(38). Mesane ekstraperitoniyal ve intraabdominal bir organdır. Karın boşluğunun hemen 

altında yer almaktadır. Erişkin bir insanda 100 ml'den az hacimde pasif bir rezervuar 

görevi yapmaktadır. Dolayısıyla bu hacme ulaşana kadar kendi kas yapısına bağlı 

basınç artışı olmamaktadır ve komşuluğundaki karın içi basıncı aynen yansıtmaktadır 

(2,28,35,36). 

Mesane yoluyla ölçüm tekniğinde hasta supin pozisyonda düz yatırılır. Foley 

sonda takılır ve mesane boşaltılır. Daha sonra foley sondanın drenaj kanalı kapatılır. 

Foley kateter üç yollu musluk ile manometreye ve enjektöre bağlanır. Foley sondadan 

mesaneye enjektör yardımı ile erişkinlerde 50-100 ml serum fizyolojik verilir. Şekil 

2.3 'de ölçüm yöntemi gösterilmiştir. Simfisiz pubis seviyesi sıfır olarak kabul edilir ve 

basınç ölçülür. Basınç ölçer monitöre bağlanarak basınç dalgalanmaları da gözlenebilir. 

Ölçüm daima ekspirasyon sununda yapılmalıdır. İnspirasyon sırasında diyafram aşağı 

doğru hareket eder, toraks hacmi artarken karın içi hacim azalır. Sonuçta basınç 

olduğundan daha yüksek ölçülür. Ekspirasyon sırasında diyafram yükselir, karın içi 

hacim normale döner ve toraks hacminin ölçümü etkileme olasılığı azalır. Ölçüm 

mutlaka supin pozisyonda yapılmalıdır. Bu pozisyonda karın içeriğinin ağırlığının 

ölçümü etkilernesi engellenir. Mesane yöntemi ile 5-70 mmHg arasındaki karın içi 

basınç ölçülebilir (24,35,36,39,40). 
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Şekil2.3: Mesane yöntemi ile karın içi basınç ölçümü (41) 

idrar 
torbası 

Dünya Abdominal Kampartman Sendromu Birliği, bu konuda yeterli çalışma 

bulunmasa da çocuk hastalarda mesane yöntemi ile ölçüm yapılırken lml/kg (en fazla 

25 ml) serum fizyolojik kullanımını önermektedir (11,18). 2008'de Ejike ve ark'ın 

yayınladığı bir çalışmada ise 1 O ml üzerinde serum fizyolojik verildiğinde, karın içi 

basıncın yanlış pozitif olarak yüksek ölçüldüğü gösterilmiştir ( 42). 

F- Patofızyoloji 

Karın içi basınç artışı sadece karın içi organlarını değil direkt ya da indirekt yolla 

tüm organ sistemlerini etkileyen patolojik bir olaydır (6). Uzamış ve tedavi edilmemiş 

İAH perfüzyon yetersizliğine ve çoklu organ yetmezliğine neden olabilir. Eşlik eden 
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kronik böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalıkları ve kardiyomiyopati gibi ko

morbiditeler ise İAH etkilerini daha da artırabilir (10,43,44). 

Artmış karın içi basıncının olumsuz etkileri kademelİ olarak ortaya çıkar. ı 0- ı 5 

mmHg arasındaki basınçlar; kalp debisi ve kan basıncı üzerine etki etmezken hepatik 

arter kan akımını düşürür. ı 5 mmHg üzerindeki basınç ise kalp debisini düşürür ve 

basınç 20 mmHg üzerine çıktığında ise oligüri başlar. Artan karın içi basıncın organlar 

üzerindeki kademeli yanıtı Tablo 2.2'de özetlenmiştir (45,46,47). 

Tablo 2.2: Akut karın içi basınç artışına hasarnaklı yanıt (28,37). 

10-15 mmHg KİB 16-20 mmHg KİB ~ 30 mmHg KİB 

Kardiyovasküler Önyük artar,, Önyük azalır, Önyük belirgin 

ventriküler: kaSılma ventriküler kasılma azalır, ardyük 

değişmez, ıfup. değişmeZ, ardyük belirgin artar, kalp 

Renal 

Gastrointestinal/ 

Hepatik 

' ' ~ ' ' 

debisi azai~i1 :: :. ~;·kalp debisi debisi çok azalır 

; .. .::~ :: '.:;!~:f~·~i: ~ır. 
İdrar çıkışında Oligüri, azotemi Anüri, ciddi 

belirgin değişiklik 

olmaz 

Hafif derecede 

in testinal iskeıru, 

hepatik iskemi, · 

b~eriyal~ ... •; 

~ıoicasyöri 

Artan in testinal 

··iskemi, artan 

hepatik iskemi, 

' bakteriyal 

ifurıstokasyon 

azotemi ve renal 

hasarianma 

Bağırsak infarktı, 

hepatik· yetmezlik, 

bakteriyal 

transtokasyon 

ı. Kardiyovasküler etkiler: Artmış karın içi basıncı, diyaframı yukarı iterek 

intratorasik basıncı artırır ( 48). Artmış intratorasik basınç da venöz dönüşü azaltarak 

kalp debisini azaltır ( 49,50). Bu bulgular 10-15 mmHg karın içi basıncı ile ortaya çıkar. 

Hipovolemi varlığında kalp debisinin azalması daha düşük basınçlarda dahi ortaya 

çıkabilir (5 ı ,52). Diyaframın yükselmesi ve artmış intratorasik basınç direkt olarak 

kardiyak bası yaparak ventriküler kompliyansın ve kasılmanın azalmasına yol açar. 

Böylece kalp debisi azalır (50). Aort ve sistemik damarlara bası olduğu için sistemik 
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vasküler direnç artar ( 49,53,54). Sonuç olarak kalp debisi azalırken sistemik vasküler 

direnç artar ve ortalama arteryel basıncı ciddi İAH olmadığı sürece değişmez. KİB 20 

mmHg ve üzerine çıktığında ise kalp debisi belirgin olarak azaldığı için ortalama arter 

basıncı da düşer (52,54,55,56). 

İAH aynı zamanda vena kava inferior kan akımını iki ayrı mekanizma ile 

etkileyerek alt ekstremitelerdeki venöz dönüşü azaltır. İlk mekanizma karın içi basınç 

arttığında IVC'ye direkt basıdan dolayı basınç artışıdır. İkinci mekanizma ise IVC 

diyaframdan geçerken diyaframın düzleşmesine bağlı oluşan basınç ile beraber kalbe 

dönüşün azalmasıdır ( 49,52,55). Sonuç olarak venöz dönüş azalırken femoral ven 

basıncı artar (57,58). Bu da alt ekstremitelerde ödem, hatta derin ven trombozu ile 

sonuçlanabilir (58,59). 

2. Pulmoner etkiler: Karın içi basıncındaki artış, direkt komşuluk yoluyla toraks 

boşluğuna iletilerek veya diyaframın yükselmesi sonucunda intratorasik basınç artışına 

neden olur. Bu artış akciğer parankimine bası yapar ve akciğer disfonksiyonu ile 

sonuçlanır (53,54,60). Akciğer parankimine yapılan bası karın içi basıncı 15 mmHg ve 

üzerine çıktığında ortaya çıkmaya başlar. Parankim hasısı ile beraber alveoler atelektazi, 

pulmoner kapiller zarın oksijen geçirgenliğinde azalma ve intra pulmoner şant 

fraksiyonunda artma oluşur (56,61). Atelektazi oluşumu akciğer enfeksiyonlarına eğilim 

yaratır. Parankim basısı aynı zamanda pulmoner kapiller kan akımında azalmaya yol 

açarak karbondioksit atılımını azaltır ve alveoler ölü boşlukların artışına yol açar 

( 56,61 ). Ortaya çıkan ventilasyon-perfüzyon bozukluğundan dolayı da tidal volümde ve 

dinamik pulmoner kompliyansta azalma meydana gelir. Bütün bunların sonucunda da 

AKS'nin bulguları arasında yer alan hipoksi ve hiperkarbi görülür ( 49,53,54,55,60). 

3. Renal etkiler: Karın içi basınç artışının hem çölyak hem de süperior 

mezenterik arter kan akımına doğrudan yaptığı basıdan dolayı renal arter kan akımı 

azalır (57). Renal ven basıncı ve renal vasküler direnç artar (53,62). Sonuçta renal 

kanlanma azalarak glomerüler ve tübüler fonksiyonlarda bozulma ve idrar çıkışında 

azalma meydana gelir ( 49,53,62,63,64). 15 mmHg üzerindeki karın içi basınçta oligüri, 

25-30 mmHg karın içi basınçta ise anüri gelişir ( 49). Renal disfonksiyon gelişmesinde, 

renal vendeki bası en önemli rolü aynarken kalp debisideki azalma da etkilidir 
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( 49,53,65). Azalmış glomerüler filtrasyon; kreatinin klirensinde azalma ile kan üre ve 

kreatinin düzeylerinde artışa neden olur. Ozmolar klirens de azaldığı için fraksiyone 

sodyum atılımı artar. İdrar sodyum ve klor konsantrasyonu azalır, potasyum 

konsantrasyonu ise artar. Plazma renin aktivitesi, antidiüretik hormon ve aldosteron 

seviyeleri de artar (49,53,66). 

4. Gastrointestinal etkiler: Gastrointestinal sistem karın içi basınç artışına en 

duyarlı sistemdir. ıo mmHg karın içi basıncı bile mezenterik kan akımında azalmaya 

neden olur (67). Karın içi basınç artışı, azalmış arteriyel kan akımının yanı sıra 

mezenterik venlere de bası yaparak venöz hipertansiyon ve bağırsak duvarında ödeme 

yol açar. Bu durum bağırsakların kanlanmasında azalması sonucunda iskemiye, 

beslenme intoleransına ve sistemik metabolik asidoza kadar ilerieyebilir (68,69,70). 

Bağırsaklardaki kanlanma bozulması aynı zamanda mukozal bariyerin bozulması ile 

sonuçlanır. Bu durum bakteri translokasyonuna, sepsise ve çoklu organ yetmezliğine 

neden olabilir (7 ı). Adrenal kan akımı ise şok durumunda katekolaminlerin salınımını 

sağlamak üzere korunur ve İAH'den etkilenmeyen tek organ adrenal bezlerdir (55). 

5. Hepatik etkiler: Hepatik arter, portal ven ve hepatik ven kan akımlarının üçü 

de İAH varlığında azalır (70, 72). Hepatik arter kan akımı kalp debisine bağlı olarak 

azalır. Hepatik ve portal vendeki kan akımı ise hem karaciğere direkt basıya bağlı hem 

de diyaframdan geçerken hepatik venlerde oluşan daralmaya bağlı olarak azalır (73). 

Mikroskopik düzeyde ıse hepatik mikrosirkülasyondaki azalma mitokondrial 

disfonksiyona ve enerji üretiminde azalmaya neden olur (7ı,75). Karaciğerdeki bu 

etkilenme ı O mmHg ve üzerindeki karın içi basıncı ile ortaya çıkmaya başlar. Tedavi 

sürecinde ise laktik asitteki azalma karaciğer fonksiyonlarının geri döndüğünün 

göstergesidir (7 ı, 73 ). 

6. Santral sinir sistemi üzerindeki etkiler: Karın içi ve intratorasik basınçtaki 

artışın kafa içi basıncını da artırdığı ve serebral perfüzyonu bozduğu bilinmektedir 

(53,74,75). Mekanizması tam olarak aydınlatılmış değildir. Üç mekanizma ile serebral 

perfüzyonun bozulduğu düşünülmektedir. İlki azalmış lomber venöz pleksus kan akımı 

sonucu serebral venlerde göllenme olması ve serebral perfüzyonun bozulmasıdır. Diğer 
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bir düşünce venöz dönüşün azalmasına karşın hiperkarbi sonucu serebral kan akımının 

artması ve bu durumun da intrakraniyal basıncı arttırdığıdır. Diğer görüş ise artmış 

intratorasik basınç nedeniyle jugular vene bası olması ve serebral venöz dönüşün 

azalması, bunun sonucunda da intrakraniyal basınç artışının ortaya çıkmasıdr. 

(73,74,75). Travma, kronik intrakraniyal hipertansiyon gibi serebral kompliyansı 

azaltan patolojiler varlığında ise venöz göllenme daha da çok artmaktadır ve bu durum 

İAH etkilerinin daha kolay ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bloarnfield ve ark. 10 

mmHg karın içi basıncının intrakraniyal basıncı artırdığını, 25 mmHg üzerindeki karın 

içi basıncının ise serebral perfüzyonu belirgin olarak bozduğunu göstermişlerdir 

(53, 76, 77). 

7. Karın duvarı üzerindeki etkiler: Karın içi basınç artışı ile beraber ortaya 

çıkan viseral ödem ve serbest intraperitoniyal sıvı karın duvarının gerilmesine ve 

kompliyansının azalmasına yol açar (73,78). 10 mmHg karın içi basınç artışı ile rektus 

kasının kanlanması % 58 azalmaktadır. Kanlanmanın azalması enfeksiyonlar açısından 

riski artırmaktadır (79). 

Yukarıda sözedilen bu patofizyoloji şekil 2.4'te gösterilmiştir 
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G- Tedavi 

Karın içi basınç artışı ve abdamirral kampartman sendromu her hastada farklı 

nedenlerle ortaya çıksa da tedavi prensipleri her hastada aynıdır. Genel olarak tedavi 

prensipleri şunlardır (18): 

ı. Karın içi basıncını seri ölçüm ya da monitörizasyonla izlemek 

2. Karın içi basınç artışı geliştiğinde organ fonksiyonlarını koruyucu önlemler 

almak 

3. Öncelikle medikal tedavileri denemek 

4. Tedavi edilemeyen veya tekrarlayan İAH'de cerrahi dekorupresyon uygulamak 

1. Medikal tedavi: 

a. Pozisyon vermek: Yatak başının 30°'den fazla kaldırılmış olmaması 

gerekmektedir. 30° üzerindeki her ıso'lik artış karın içi basıncın 2 mmHg artışına 

neden olmaktadır (80). Ayrıca akut akciğer hasarında oksijenizasyonu artırmak için 

uygulanan pron pozisyon da karın içi basıncını artırmaktadır (8ı ). 

b. Prokinetik ajanlar, nazogastrik ve kolonik dekompresyon: Gastrointestinal 

ileus bağırsaklarda hava ve sıvı birikimine yol açar. Bu birikim ve mukozal ödem karın 

içi basıncını artıran önemli nedenlerden birisidir. Artmış karın içi basıncı da doku 

perfüzyonunu ve sistemik hemodinamiyi bozarak ileusu artırır ve kısır bir döngü oluşur 

(82). İAH' de nazogastrik ve rektal dekompresyon bu döngünün kırılmasında önemlidir. 

Prokinetik ajanlar da lümen içeriğini azaltarak tedaviye yardımcı olur (18,82). 

c. Sıvı resüsitasyonu: İAH veya AKS' de yeterli sıvı resüsitasyonu sistemik 

hemodinaminin sağlanması için esastır. Fakat fazla sıvı resüsitasyonu karın içi basıncını 

artırmakta ve sekonder AKS'ye yol açmaktadır (ı8,26,83). Travma hastalarında fazla 

sıvı resüsitasyonu çok çabuk İAH ve AKS gelişmesine yol açabilirken; septik şok 

hastalarında negatif sıvı dengesinin düzeltilmesi hastalığın tedavi esasını 

oluşturmaktadır (84,85). Aynı şekilde PALS (Pediatric Advenced Life Support) 

yaklaşımı septik şok ve hipovolemide ilk bir saatte 60 ml/kg sıvı resüsitasyonun 
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mortalite ve morbiditenin azalmasında en önemli tedavi olduğunu vurgulamaktadır (86). 

Sonuç olarak altta yatan hastalığa göre sıvı resüsitasyonu uygulamak ve sonuçlarının 

yakın takibi esastır (18,83,84). 

d. Diüretik ve renal replasman tedavi/eri: Girişim gerektinneden karın 

dekompresyonu sağlarlar. Hemodinamisi stabil olan hastalarda albumin ile beraber 

uygulanan furosemidin üçüncü boşluktaki ödemi azaltmada faydası gözlenmiştir 

(18,22,85). Erken sıvı resüsitasyonuna rağmen oligüri veya anüri gelişmiş hastalarda, 

sürekli venö-venöz hemofıltrasyon/ultrafıltrasyon veya aralıklı hemodiyaliz fazla sıvıyı 

uzaklaştırmak için kullanılabilir ( 18,85). 

2. Cerrahi tedavi: 

a. Perkütan kateterizasyon: Karın içi sıvı, hava, abse veya kan nedeniyle İAH 

veya AKS gelişmiş hastalarda perkütan kateter ile dekorupresyon karın içi basıncını 

azaltmak için uygulanabilir. Cerrahi dekompresyondan daha az invaziftir (18,86). 

b. Cerrahi dekompresyon: Cerrahi dekompresyon, medikal tedavilere rağmen 

devam eden veya tekrarlayan karın içi basınç artışlarında uygulanır. Geri dönüşümsüz 

organ hasarını engellemek amacıyla mümkün olduğunca erken uygulanması gereken ve 

hayat kurtaran bir tedavi yöntemidir ( 18). Ameliyathaneye nakli mümkün olmayacak 

hastalarda, yoğun bakım ünitesinde yatak başı laparotomi yapılabilir (18,22,32). Cerrahi 

dekompresyondan sonra karın içi basıncını arttıran faktörler ortadan kalkana kadar karın 

duvarı açık bırakılmalıdır (18,22). Abdominal ve pelvik verrlerin ani genişlemesiyle 

sistemik direncin hızla düşmesi sonucu oluşan hipovolemi, tidal volümün ani artışı ile 

gelişen solunumsal alkaloz ve vücutta biriken anaerobik metabolizma ürünlerinin 

dolaşıma katılması 'reperfüzyon sendromuna' neden olabilir. Reperfüzyon sendromunu 

önlemek için operasyon öncesi mannitol ve sodyum bikarbonat verilmesi önerilir 

(10,40). 
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H- Önleme 

İAH ve AKS 'yi önlemede en etkin yol risk altındaki hastaları erken tanımak ve 

vakit kaybetmeden müdahaledir. Bu amaçla kritik hastalarda yakın karın içi basınç 

ölçümü esastır (ı 4, ı 8). Şoktaki bir hastanın doku perfüzyonunun devamını sağlamak ve 

hastayı çoklu organ yetmezliğinden korumak amacıyla yeterli sıvı resüsitasyonunu 

sağlarken hastaya aşırı sıvı yüklemekten de kaçınmak gerekir (18,85). 

İ- Prognoz 

Tanı konmamış ve tedavi uygulanmayan AKS olgularında mortalite % 80- ı 00 

arasındadır (87). AKS 'ye bağlı ölümlerin çoğundan sepsis ve çoklu organ yetmezliği 

sorumlu tutulur. Yoğun bakım hastalarında rapor edilen AKS'ye bağlı mortalite oranı 

% 50-60'dır (ı8,22,88). Abdominal dekompresyon sağlansa bile mortalite oranı 

değişmez. Bu da erken tanı ile organ hasarı oluşmadan önce uygulanacak tedavinin 

önemini göstermektedir (83). 
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III- YÖNTEM VE GEREÇLER 

A- Örneklem Seçimi 

Kesitsel nitelikte olan çalışmamız İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine ı Ağustos-

3 ı Aralık 20 ı O tarihleri arasında ya tırılan 0- ı 8 yaş arası hastalardan rastgele seçilmiş 40 

hasta ile yapıldı. Çalışmaya alınan hastaların, aralıklı olarak karın içi basınçları ölçüldü 

ve epidemiyolojik özellikleri ile ölçümlerle eş zamanlı klinik durumları kaydedildi. 

(Etik Kurul Dosya Numarası: 20ı01 455- ı28) 

Hastaların karın içi basınçları yoğun bakım ünitesine yatışlarının birinci, üçüncü 

ve yedinci günlerinde mesane yöntemi ile ölçüldü. Hasta yatış dosyalarından elde edilen 

epidemiyolojik özellikleri (cinsiyet, doğum tarihine göre hesaplanan yaş, tartı, yatışının 

dahili ya da cerrahi bir nedene bağlı oluşu, yatış endikasyonu, ve altta yatan kronik 

hastalık), enfeksiyon olup olmadığı, enfeksiyon varsa odağı, ölçürolerin yapıldığı 

günlere ait klinik bulguları (vücut ısısı, kalp tepe atımı, solunum sayısı, ventilatör 

desteği alıp almadığı, oksijen ihtiyacı [FiOı], ventilatör desteği alıyorsa PIP ve PEEP 

değerleri, venöz kan gazıyla değerlendirilen karbondioksit basıncı [PvCOı] ve kan 

asiditesi [pH], kan sodyum [Na], potasyum [K], kreatinin [Cr] değerleri, hematokrit 

[H tc] ve lökosit değerleri), ölçürolerin yapıldığı günlerdeki beslenme şekilleri (ağız 

yolu, nazogastrik veya orogastrik, total parenteral beslenme [TPN], perkutan 

endoskopik gastrostomi [PEG] veya intravenöz dekstroz), enfeksiyon durumu ve varsa 

enfeksiyon odağı değerlendirildi. 

Yaş aralığı 0- ı 8 yaş olması nedeniyle her yaş grubuna göre değişiklikler gösteren, 

kalp tepe atımı, solunum sayısı, hematokrit ve lökosit değerleri ait olduğu yaş grubunun 

normal aralıkiarına göre sınıflandırıldı. (Yaş gruplarına göre normal aralıklar Tablo 3. ı, 

Tablo 3.2 ve Tablo 3.3' de gösterilmiştir). 

Hastaların karın içi basıncını artıracak herhangi bir risk faktörü olup olmadığı 

değerlendirmeye alındı. Bu risk faktörleri; akut solunum yetmezliği, karın içi cerrahi 

operasyon geçirmesi, majör travma veya yanık, pron pozisyon veya yatak başının> 30° 

olması, gastroparezi veya ileus, asit veya karaciğer yetmezliği, hemoperitonyum veya 

pnömoperitonyum, asidoz (pH'ın < 7,2 olması), hipotermi (vücut ısısının < 33°C 
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olması), çoklu kan transfüzyonu, koagülopati (trombosit sayısının < 50000/ mm3 olması 

veya aPTT değerinin normalin 2 katından fazla olması veya INR > ı ,5 olması), yoğun 

sıvı resüsitasyonu (> 5 L/gün), oligüri (1 ml/kg/saat) ve sepsis olarak belirlendi. Sepsis 

tanımlamasında 2002 yılında yapılan ve 2005 yılında yenilenen Uluslararası Pediatrik 

Sepsis Konsensus'unda belirlenen kriterler kullanıldı. Bu kriterler; 

-vücut ısısının> 38,5 oc veya< 36 oc olması 
-kalp hızının yaşa göre ortalamanın 2 SD üzerinde olması ( ı yaşından küçük 

çocuklarda bradikardinin olması, en az 30 dk. sürmesi ve ağrılı uyarana bağlı olmaması) 

-solunum sayısının yaşa göre ortalamanın üzerinde olması (en az 30 dk. süre ile) 

-lökosit sayısının yaşa göre yüksek veya düşük olması 

Çalışmaya dahil edilirken hastaların aşağıdaki kriterleri karşılamasına dikkat 

edildi. 

• O-ı8 yaş aralığında olması 

• Herhangi bir nedenden dolayı foley sonda takılınasına engel bir durum (örn; 

üriner sistem anamalisi veya üriner sistem bütünlüğünü bozduğu düşünülen 

travma) olmaması 

Tablo 3.1: Yaşiara göre kalp tepe atımı normal değerleri ( 1 dk) (89) 

Yaş Alt Smır* Ortalama Üst Sınır* 
Doğumanı 90 140 190 
1 aylık 85 130 175 
1-6 ay 85 130 175 
6-12 ay 75 115 155 
1-2 yaş 70 110 150 
2-4 ya~ 70 105 140 

6-lOya~ 65 95 125 
10-14 ya~ 55 85 125 
14-18 a 57 82 107 
'*': :tl SD Değerleri 
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Tablo 3.2: Yaşiara göre solunum sayısı normal değerleri (89) 

Yaş Solunum sayısı ( 1 dk) 

c·; 

6 ay- 3 yaş 24-40 

j:. (;:y~ş\ ··~ 

6- 10 yaş 18-30 

Tablo 3.3: Yaşiara göre hematokrit ve lökosit normal değerleri (89) 

Hct alt sınır Hct üst sınır Lökosit alt sınır Lökosit üst sınır 

2gün' 

2 ay 

6ay~6yaş 
"' < • ·_;/,' 

28 

7-12 yaş 35 

AdölôsaiL ,::::-:;;;:::·"··.i./; 
<',~;~o~~~ ·~~~K~~~<;,j,~:; .i~~1;, ,,~.,·" ·••' > '>F. 0 

Adölosan erkek 3 7 

42 

45 

49 

B- Karın İçi Basıncı Ölçüm Yöntemi 

5000 

4500 ı3500 

·:.J~~g~~{~;~:~ :~· 
4500 ı 1000 

Hastaların karın içi basınçları mesane yöntemi kullanılarak ölçüldü. Bu yöntemde 

hastaya takılı olan foley sonda, üçlü musluk aracılığı ile tek uçlu basınç ölçer sete 

takıldı. Basınç ölçer set monitore bağlandı. Basınç ölçersetin boşta kalan ucuna üçlü 

m us luk takıldı. Üçlü musluğun bir ucu steril serum fizyolojik sıvının verileceği ı O 

ml'lik enjektöre diğer ucu da sterilitesinin korunması için idrar torbasına bağlandı. 

Mesanenin tam olarak boşaltıldığından emin olunduktan sonra idrar torbasına bağlanan 

uç kapatıldı. Sistem basıncı sıfırlandıktan sonra ı ml/ kg steril serum fizyolojik 

mesaneye verildi ve oluşan basınç monitörden okundu. En fazla 10 ml serum fizyolojik 
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uygulandı. İşlem için hastanın sırtüstü yatar pozisyonda ve başının < 30° yükseklikte 

olmasına dikkat edildi. Hastanın klinik durumu gerekli pozisyona izin vermemesi 

durumunda hasta değerlendirmeye alındı fakat bu durum risk faktörleri arasında 

belirtildi. İşlem sonunda basınç ölçer setten ayrılarak foley sonda tekrar idrar 

torbasına bağlandı. 

C- Çalışmanın Yürütülmesi 

Kesitsel bir klinik çalışma olan bu araştırma; İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlılığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine herhangi bir 

nedenle yatan ve çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 40 hasta ile yürütüldü. 

Hastaların yatışlarının birinci, üçüncü ve yedinci günlerinde karın içi basınçları ölçülüp 

epidemiyolojik özellikleri ve ölçüm günlerindeki klinik durumları kaydedildi. 

Klinik durumunun düzelmesi ya da ölüm nedeniyle yoğun bakım iziemi sona eren 

hastaların üçüncü ve yedinci günleri değerlendirilemedi. 

Hastalar çalışmaya alınmadan önce hastaların aileleri yazılı aydınlatılmış onam 

formu ile bilgilendirildi. Ailelerin onay vermeleri üzerine hastalar çalışmaya dahil 

edildi. 

D- İstatistiksel Yöntemler 

Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel analiz için SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) paket programı 15.0 versiyonu kullanıldı. 

Tanımlayıcı istatistiksel metotların (minimum, maksimum, median gibi) yanı sıra 

kategorik değişkenler için Fisher exact test, iki grup ortalama karşılaştırmalarında Mann 

Whitney U test, üç farklı zamandaki ortalamaların karşılaştırılmasında Friedman test 

kullanıldı. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p < 0,05 düzeyinde kabul 

edilerek değerlendirildi. 
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IV- BULGULAR 

Çalışmaya yaşları O ile 18 arasında değişen toplam 40 hasta alındı. Hastaların yaş 

ortalaması 4,80 ± 4,79 (median: 3,50) yıl olup% 47,5'i (n: 19) kız ve% 52,5'i (n: 21) 

erkekti. Cerrahi nedenlerle yatışı olan hastaların oranı% 7,5 (n: 3) olarak saptandı. 

Hastaların yatışları süresince gözlenen ve karın içi basınç artışına neden olabilecek 

durumlar risk faktörü olarak değerlendirildi. Bazı hastaların birden fazla risk faktörü 

vardı. Bu hastaların iki risk faktörü değerlendirmeye alındı. Bu risk faktörleri Şekil 

4.1 'de gösterilmiştir. 1 O hastada (% 25) herhangi bir risk faktörü saptanmadı. Hastaların 

% 25'inde (n: 10) sepsis, % 17,5'inde (n: 7) oligüri, 0/o 7,5'inde (n: 3) yoğun sıvı 

resüsitasyonu, % 7,5'inde (n: 3) pron pozisyon, % 7,5'inde (n: 3) asit veya karaciğer 

yetmezliği, % 7,5'inde (n: 3) koagülopati, % 7,5'inde (n: 3) gastroparezi veya ileus risk 

faktörü olarak saptandı. 

risk faktörleri 

yok---~~~~~--------· 
akut solunum yet 

akut sol yet+yoğun sıvı replasmanı 
yoğun sıvı replasmanı 

oligüri 

sepsis 
sepsis+oligü ri 

sepsis+asidoz 
sepsis+yoğun sıvı replasmanı 

sepsis+gastroparezi 
sepsis+pron pozisyon 

pron pozisyon 

pron pozisyon+major travma 

hipotermi+asit-karaciğer yet 

asit-karaciğer yet+karın içi cerrahi 

____ _..:ıı 

____ _. 

____ __. 

--.;_;.:.__..:ıı 

......... 
asit-karaciğer yet+koagulopati 

koagulopati+hemo/pnömoperitoneum 

gastroparezi-,ileus )!!I!!._J._..J. .. LJ-J.~Jn 

Şekil 4.1: Hastaların risk faktörlerinin dağılımı 
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Hastaların yatışlarının birinci, üçüncü ve yedinci günlerinde beslenme şekli, vücut 

ısısı, KT A, solunum sayısı, FiOı, PvCOı, pH, Na, K, Cr, hematokrit, lökosit, PIP, PEEP 

ve karın içi basınç değerleri kaydedildi. 40 hastadan 34 'ü (% 85) üçüncü günde yoğun 

bakırnda yatmaya devam etmekteydi. Bir hasta üçüncü günde cerrahi operasyonda 

olduğundan üçüncü gün verileri toplanamadı. Yedinci günde ise sadece ll hasta (% 

27,5) yoğun bakırnda yatmaya devam etmekteydi. Hastaların yatışlarının birinci, üçüncü 

ve yedinci gün takipleri Tablo 4.1 ve 4. 2' de verilmiştir. 

Tablo 4.1: Hastaların birinci, üçüncü ve yedinci günlerdeki vücut ısısı, KT A, 
solunum sayısı ve beslenme şekli 

Beslenme şekli 
Ağızdan 

N azogastrikl o ro gastrik 
TPN 
IV dekstroz 

1. ün 
n 

ı 

33 
5 
ı 

5,0 
77,5 
17,5 

2,5 
82,5 
12,5 
2,5 

3. ün 

o 
32 
2 

24 
2 
6 
2 

2 
26 
6 
o 

7. ün 

2,9 
11,8 
70,6 
14,7. 

0,0 
94,1 
5,9 

70,6 
5,9 
17,6 
5,9 

5,9 
76,5 
17,6 
0,0 

n 

o 
ll 
o 

9 
ı 
ı 
o 

o 
lO 
ı 

o 

9,1 
0,0 

90,9 
0,0 

0,0 
100,0 
0,0 

81,8 
9,1 
9,1 
O,Q 

0,0 
90,9 
9,1 
0,0 

Birinci gün 23/ 40 (% 57 ,5), üçüncü gün 24/ 34 (% 70,6) ve yedinci gün 1 O/ll 

(% 90,9) hastanın vücut ısısı 36,1- 38 oc aralığındaydı. Kalp tepe atıroları yaşa göre 

düşük, normal ve yüksek olarak sınıflandırılarak değerlendirildi. Birinci gün 31/40 

(
0/o 77,5), üçüncü gün 32/ 34 (% 94,1) ve yedinci gün tüm hastaların KTA'ları yaşiarına 

göre normal olarak belirtilen aralıktaydı. Solunum sayıları ventilatöre bağlı olanlar ve 

spantan solunum yapanlar olarak iki ayrı grupta değerlendirildi. Hastaların birinci gün 

28/ 40'ı (% 70), üçüncü gün 26/ 34'ü (% 76,5) ve yedinci gün 10/ ll 'i (% 90,9) 

ventilatöre bağlı olarak izlenmekteydi. Solunum sayıları ayrıca hastaların yaşiarına 
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göre normal veya yüksek olarak gruplandırıldı. V entilatöre bağlı olarak izlenen grubun 

solunum sayıları birinci gün °/o 67,5'inde, üçüncü gün% 70'inde ve yedinci gün 

% 81,8 'inde yaşiarına göre normal aralıkta saptandı. Hastalann birinci gün % 82,5'i 

(33/ 40), üçüncü gün % 76,5'i (26/ 34) ve yedinci gün o/o 90,9'u (10 /ll) nazogastrik 

1 orogastrik yol ile besleniyordu. 

Tablo 4.2: Hastaların birinci, üçüncü ve yedinci günlerdeki Fi02, PvC02, pH, Na, 
K, Cr, Htc ve lökosit değerleri 

ı .. .gun 3 .. . gun 7 .. .gun 
n 0/o n o/o n 0/o 

FiOı 
%21 .· .. 5 12,5 5 14,7 o 0,0 
%22-40 .. 8 20,0 12 35,3 3 27,3 
%41-60 

... 
·22 55,0 17 50,0 7 63,6 .: 

>%60 5 : 12,5 o 0,0 ı 9,1 
PvC O ı 

<35 mmHg 6 15,0 3 8,8 o 0,0 
35-45 mmHg 16 40,0 21 61,8 7 63,6 
>45 mmHg 18 45,0 10 29,4 4 36,4 

pH . ' 
" :··l'i:, 

•·· 

< 7,35!;. .. ·:: 37~5 . 10 29,4 5 45,5 
7,35-7,45 •. i4 '35~0 21 61,8 5 45,5 
> 7,45 : ll 27~5 3 8,8 ı 9,1 

Na 
< 135 mEq/ L 18 45,0 13 38,2 5 45,5 
135-145 mEq/ L 21 52,5 19 55,9 5 45,5 
> 145 mEq/ L ı 2,5 2 5,9 ı 9,1 

K 
< 3,5 mEq/L 

.. 
14 35,0 15 44,1 5 45,5 

3,5-5 mEq/L 
1·. 

17 42,5 18 52,9 6 54,5 
>5 mEq/L 9 . 22,5 ı 2,9 o 0,0 

Cr 
< 0,8 mg/ dl 29 72,5 25 73,5 5 45,5 
0,8-1,5 mg/ dl lO 25,0 7 20,6 4 36,4 
> 1,5 mg/ dl ı 2,5 2 5,9 2 18,2 

Hematokrit 
Y aşa göre anemik 28 70,0 23 67,6 9 81,8 
Y aşa göre normal ll 27,5 ı ı 32,4 2 18,2 
Y aşa göre po listemik ı 2,5 o 0,0 o 0,0 

Lökosit 
Y aşa göre lökopeni 3 7,5 4 ı 1,8 ı 9, ı 
Y aşa göre normal 25 62,5 22 64,7 8 72,7 
Y aşa göre lökositoz 12 30,0 8 23,5 2 18,2 
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Hastaların birinci gün% 55'i (22/ 40), üçüncü gün% 50'si (17/ 34) ve yedinci gün 

% 63,6'sı (7/ ll) % 41-60 konsantrasyonda Fi02'ye ihtiyaç duymaktaydı. Hastaların 

birinci gün % 45'inin (18/ 40) kan gazı hiperkarbik (> 45 mmHg) idi. Üçüncü ve 

yedinci gün ölçülen PvCOı 'leri ise sırasıyla% 61,8 (211 34) ve% 63,6 (7/ ll) oranları 

ile normal (35- 45 mmHg) aralıktaydı. Kan pH değerleri birinci gün hastaların % 

37,5'inde (15/ 40) asidoz (< 7,35) lehineyken, üçüncü gün% 61,8'inde (21140) 7,35-

7,45 aralığındaydı. Yedinci gün pH değerleri karşılaştırıldığında ise pH < 7,35 olanlar 

(5/ ll) ile 7,35-7,45 aralığında olanlar (5/ ll) eşit sayıday dı. Hastaların sodyum 

değerleri incelendiğinde birinci gün °/o 52,5'inde (21/40) üçüncü gün °/o 55,9'unda 

(19/40) Na 135- 145 mEq/ L aralığında saptandı. Yedinci gün ise serum sodyum düzeyi 

< 135 mEq/L olanlar (5/ ll) ile 135-145 mEq/L arasında olanlar (5/ ll) eşitti. 

Potasyum değerleri birinci gün % 42,5'inde (17 1 40), üçüncü gün °/o 52,9'unda (18/ 34) 

ve yedinci gün % 54,5'inde (6/ ll) 3,5-5 mEq/ L aralığındaydı. Hastaların kreatinin 

değerleri ise birinci gün °/o 72,5'inde (29/ 40), üçüncü gün o/o 73,5'inde (15/ 34) ve 

yedinci gün % 45,5'inde (5/ ll) 0,8 mmol! L altındaydı. Hematokrit değerlerine 

bakıldığında hastaların birinci gün 28/ 40'ı, üçüncü gün 

23/ 34'ü, yedinci gün 9/ ll 'i anemikti. Lökosit değeri ise birinci gün 25/40, üçüncü gün 

22/34 , yedinci gün 8/ ll hastada yaşa göre normal aralıktaydı. 

Hastaların tablo 4.1 ve 4.2'de sınıfladırılarak belirtilmiş olan ateş, pH, PvCOı, 

Na, K, Cr değerleri ile ventilatöre bağlı olanların PIP, PEEP ve karın içi basınç değerleri 

sayısal olarak Tablo 4.3 'te verilmiştir. 
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Tablo 4.3: Hastaların birinci, üçüncü ve yedinci günlerdeki ateş, pH, PvC02, Na, 

K, Cr, PIP, PEEP ve karın içi basınç değerleri 

Ateş ec) 
1. gün. 
3. güri· 
7.gün 

pH 
1. gün 
3.gün 
7.gün 

PvCOı (mmHg) 
ı. gün 
3.gün 
7.gün 

Na (mEq/ L) 
ı. gün 
3.gün 
7.gün 

K(mEq/L) 
l.gün 
3.gün 
7.gün 

Cr (mg/ dl) 

ort ss 
<< 

37~01 . ·::<:~<:l~,4Z: 
36/Jrr ··· ~~:~(?rtü~f 
36,15· ·~ .. < •:;::!,:;~:r;ı3 

7,38 
7,39 
7,37 

43,44 
42,92 
45;65 

135,23 
ı37,15 

ı37,09 

,, 

:4,06, 
< 3'61 

< /' ' < :: • 

3;75i .. 

'" 

0,09 
0,06 
0,07 

6,99 
,5,86 
6,50 

5,86 
4,49 
5,66 

ı. gün 0,56 0,41 
3. gün 0,54 0,43 
7. gün 0,87 0,56 

PEEP (cmHıO) 
1. gün 
3.gün 
7.gün 

KİB (inmHg) 
l.gün 
3.gün 
7.gün 

7,25 
6,80 
6,30 

'" 

9,9~ 
9,97 
9~91 

2,55 
2,02 
1,64 

""~,~~:~:: .," 

< \ 2,90 
.··:·2,65 

< '<:t,97 • < 

.·· 

median 

7,39 
7,39 
7,37 

< 43,50 
.42,50 
45,00 

136,00 
137,00 
135,00 

3,85. 
·3,65 
3,60 

0,40 
0,38 
1,00 

7,00 
7,00 
6,00 

< ', 10,00 
•· 10 00 
< ' 

10,00 

min 

33,60 
32,50 
33,00 

7,15 
7,27 
7,23 

31,00 
31,00 
38,00 

ı ı 8,00 
ı28,00 

ı31,00 

2,40 
1,90 
3,20 

0,20 
0,20 
0,20 

10,00 
10,00 
ıo,oo: 

4,00 
4,00 
4,00 

5,00 
5,00 
6,00 

max 

40,00 
38,80 
37,10 

7,53 
7,58 
7,48 

58,00 
61,00 
60,00 

ı47,00 

147,00 
149,00 

5,70 
5,20 
4,60 

1,70 
1,64 
1,85 

52,00 
38,00 
41,00 

14,00 
12,00 
10,00 

19,00 
18,00 
12,00 

V entilatöre bağlı hastaların PIP değerlerinin ortalamaları birinci gün 23 ,5± 7, 73; 

üçüncü gün 23,0±6,8 ve yedinci gün 20,0±10,46 cm.H20 idi. PEEP değerlerinin 

30 



ortalamaları ise birinci gün 7,0±2,55, üçüncü gün 7,0±2,02 ve yedinci gün 6,0±1,64 

cmH20 idi. Hastaların karın içi basınçları birinci gün 5,0-19,0 mmHg (ortalama 9,9 

mmHg), üçüncü gün 5,0-18,0 mmHg (ortalama 9,97 mmHg) ve yedinci gün 6,0-12,0 

mmHg (ortalama 9,9 mmHg) olarak ölçüldü. (minimum ve maksimum değerler Tablo 

4.3 yer almaktadır.) 

Günlere göre hastaların karın içi basınç ortalamaları Şekil 4.2'de verilmiştir. 

Ki B 

9,88 -+-----...:.--------------------------

9,86 +-----------,----------...-----------, 
l.gün 3.gün 7.gün 

Şekil 4.2: Günlere göre hastaların KİB ortalamaları 

Karın içi basıncı 12 mmHg ve üzerinde olan birinci gün sekiz hasta (% 20), 

üçüncü gün altı hasta(% 17,6), yedinci gün üç hasta(% 27,2) ve toplamda 11 hasta(% 

27,5) saptandı (Şekil 4.3). 
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Şekil 4.3: Birinci, üçüncü ve yedinci günlerde karın içi basınçlarına göre hastaların 
dağılımı 

Birinci gün KİB ::::: ı 2 mmHg olan hastalardan üçünün üçüncü gün, ikisinin de 

yedinci gün KİB 'leri yüksekti. KİB ::::: ı 2 mmHg olan hastaların KİB ölçümleri tablo 

4.4'te gösterilmiştir. 

Tablo 4.4: KİB::::: 12 mmHg olan hastaların günlere göre KİB değerleri 

1. gün (mmHg) 3. gün (mmHg) 7. gün (mmHg) 

!.hasta 9 ı2 

2. hasta ı ı ı2 ı2 

3. hasta 6 ı4 

4. hasta ı9 ı8 

5. hasta ı2 ı o 
6. hasta ı8 ı4 

7. hasta ı3 ı ı 12 

8. hasta ı2 ı3 

9. hasta 13 ı o 
10. hasta ı2 ı o 
11. hasta 12 ll 12 
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Tüm hastalar ile KİB ~ 12 mmHg olan hastaların YBÜ'ye yatış endikasyonları 

karşılaştırıldı. Hastaların % 37,5'i (15/ 40) nörolojik problemler nedeniyle YBÜ'ye 

yatırılmıştı. Bu 15 hastadan üçünün KİB'i ~ 12 mmHg idi (KİB ~ 12 mmHg olanların 

% 27,2'si). Cerrahi operasyon sonrası izlem nedeniyle yatan hasta sayısı ise üç(% 7,5) 

idi. Bu üç hastadan ikisinin KİB'i ~ 12 mmHg idi (KİB ~ 12 mmHg olanların % 

18,1 'i). Solunum yolu hastalıkları nedeniyle yatan hasta sayısı sekizdi (% 20). Bu sekiz 

hastadan sadece birinin KİB'i ~ 12 mmHg olarak ölçüldü. Hastaların yatış 

endikasyonları Tablo 4.5'te gösterilmiştir. 

Tablo 4.5: YBÜ'ye yatış endikasyanları 
KİB~12mmHg to~lam 

n Ofo n 0/o 
Yatış endikasyonu 

Solunum yolu ı 9 8 20,0 
hastalığı 

Kardiak hastalık o 00 5 12,5 
Nörolojik hastalık 3 27,2 15 37 5 
Cerrahi sonrası 2 ı8 ı 3 7,5 
Hepatik hastalık ı 9 ı 2,5 
Renal hastalık ı 9 2 50 
MOF ı 9 ı 2,5 
Sepsis ı 9 2 5,0 
Diğer ı 9 3 7,5 
Toe_lam ll 10010 40 100,0 

KİB ~ 12 mmHg olan ve olmayan hastalar yatışlarının birinci, üçüncü ve yedinci 

günlerindeki epidemiyolojik özellikleri ve klinik bulgularına göre karşılaştırıldı. 

Yedinci günde hasta sayısı çok azaldığı için istatistiksel değerlendirme mümkün olmadı. 

Birinci gün KİB < 12 mmHg ve KİB ~ 12 mmHg olan hastaların yaşları, 

cinsiyetleri, YBÜ'ye yatış endikasyonlan, enfeksiyon durumları ve enfeksiyonu 

olanların enfeksiyon odakları arasındaki farklar Tablo 4.6' da gösterilmiştir. 
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Tablo 4.6: Hastaların özelliklerinin birinci gün karın içi basınçlarına göre 

karşılaştırılması 

KİB < 12 mmH KİB ::: 12 mmH 

Cinsiyet 
Kız O 709 
Erkek 

Yatış nedeni 
Dahili 
Cerrahi 

Altta yatan hastalık 
Yok 
Kronik akciğer hastalığı 
Kronik kalp hastalığı 
Kronik karaciğer hastalığı 
DMH 
İmmun yetmezlik 
Nörolojik 

--

Enfeksiyon durumu 
Yok 
Basit enfeksiyon 
Sepsis 
Se tik şok 

Enfeksiyon odağı 
Yok 
Kann içi kaynaklı 
Kan kaynaklı 
Akciğer kaynaklı 

MSS kaynaklı 
Kalp kaynaklı 
Di~er 

31 
ı 

14 
2 
6 
2 
2 
2 
4 

7 
ı3 

8 
4 

96,9 6 75,0 0,172 
3,1 2 25,0 

43,8 4 50,0 
6,3 o 0,0 
18,8 o 0,0 
6,3 2 25,0 
6,3 ı ı2,5 

6,3 1 12 5 
12,5 o 0,0 

21,9 2 25,0 
40,6 ı ı2,5 

25,0 4 50,0 
12,5 ı 12,5 

4,0 
0,0 

24,0 
56 o 
12,0 
4,0 
0,0 

Birinci günde KİB < 12 mmHg olan hastaların% 53,1 'i (n: 17), KİB ~ 12 mmHg 

olan hastaların ise % 62,5'i (n: 5) erkekti ve iki grup arasında cinsiyet açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p > 0,05). Her iki grupta da dahili nedenlere 

bağlı yatış cerrahi nedenlere göre daha fazlaydı (KİB < 12 mmHg olanların % 93,8'i 

KİB ~ 12 mmHg olanların ise % 75'i p > 0,05). KİB < 12 mmHg olan grubun % 

43,8'inin, KİB ~ 12 mmHg olan grubun ise % 50'sinin altta yatan kronik bir hastalığı 

yoktu. KİB ölçümlerinin yapıldığı günlerdeki izlemlerinde KİB < 12 mmHg olan 

grubun% 40,6'sında tek bir organ sistemini tutan basit bir enfeksiyon,% 25'inde sepsis 

saptanırken KİB ~ 12 mmHg olan grubun % 50'sinde sepsis, % 25'inde basit 

enfeksiyon saptandı. KİB < 12 mmHg olan grupta enfeksiyon tespit edilen 25 hastanın 
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14'ünde akciğer kaynaklı bir enfeksiyon varken KİB ~ 12 mmHg olan gruptaki altı 

hastadan sadece birinde akciğer kaynaklı enfeksiyon vardı. 

Hastaların birinci gündeki klinik durumları İAH olup olmamasına göre Tablo 4.7, 

4. 8 ve 4. 9' da karşılaştırılmıştır. 

Tablo 4.7: Hastaların birinci gün KİB'lerine göre vücut ısısı, KTA, solunum sayısı 
ve beslenme şekillerinin değerlendirilmesi 

KİB 12 H KİB 12 < mm ~g > mmHg 

ı n 0/o n o/o 
= 

Vücut ısısı (l.gün) 
33.1-36 °C 4 12,5 ı 12,5 
36.1-38 °C ı8 

ı 

56 3 5 62,5 
>38°C , .... lO 31,3 2 25,0 

KTA (l.gün) 
Y aşa göre düşük 2 6,3 o 0,0 
Y aşa göre normal 26 81,3 5 62,5 
Y aşa göre yüksek 4 12,5 3 37,5 

Solunum sayısı (1. gün) 
"~. Ventilatorde yaşa göre nonnal 22 68,8 5 62,5 

V entilatorde yaşa göre yüksek .. o 0,0 ı ı2,5 

Sporrtanda yaşa göre normal 4 12,5 0: 2 25 o 
Spontanda yaşa göre yüksek ' 6 18,8 o 0,0 

Beslenme şekli (1. gün) 
Ağızdan ı 3,1 o 0,0 
N azo gastrik/ o ro gastrik 29 90,6 4 50,0 
TPN ı 3,1 4 50,0 
IV dekstroz ı 3,1 o 0,0 

Hastaların vücut ısılan KİB < 12 mmHg olan grubun % 56,3'inde, KİB ~ 12 

mmHg olan grubun ise % 62,5'inde 36.1-38 OC aralığındaydı. KİB < 12 mmHg olan 

grubun% 81,3'ünün, KİB ~ 12 mmHg olan grubun ise% 62,5'inin kalp tepe atıroları 

yaşlarına göre normal aralıktaydı. KİB < 12 mmHg olan gruptaki 32 hastadan 22'si 

ventilatöre bağlıydı ve bunların hepsinin solunum sayıları yaşlarına göre normal 

aralıktaydı. KİB ~ 12 mmHg olan gruptaki sekiz hastanın ise altısı ventilatöre bağlıydı 

ve sadece birinin solunum sayısı yaşına göre fazlaydı. KİB < 12 mmHg olan gruptaki 

hastaların% 90,6'sı nazogastrikl orogastrik sonda ile besienirken bu oran diğer grupta 

% 50 idi. KİB ~ 12 mmHg olan gruptaki diğer% 50 hasta ise TPN ile besleniyordu. 
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Tablo 4.8: Hastalarm birinci gün KİR'lerine göre FiOı, PvC02, pH, Na, K, Cr, 
Htc ve lökosit sayılarının değerlendirilmesi 

KİB 12 H KİB > 12 H < mm Lg - mm Lg 

ı n % n o/o 
FiOı (l.gün) 1• 

1• 
%21 3 9,4 2 i• 25,0 
%22-40 7 f ı 21,9 1 12,5 
%41-60 18 56,3 4 50,0 
>%60 4 12,5 ı 12,5 

PvCOı (1. gün) 
<35 mmHg 6 18,8 o 0,0 
35-45 mmHg 14 43,7 3 37,5 
>45mmHg 12 37,5 5 62,5 

pH (1. gün) 
. 

< 7,35 ll 1• 34,4 4 50,0 
7,35-7,45 12 37,5 1• 2 25,0 f) ı ~ 

>7,45 9 
. - ... 28,1 - 2 25,0 

Na (1. gün) 
< 135 rnEq/ L 15 46,9 3 37,5 
135-145 mEq/ L 16 50,0 5 62,5 
>145 rnEq/ L ı 3,1 o 0,0 

K (l.gün) 
<3,5 mEq/L 12 37,5 2 25,0 
3,5-5 mEq/ L 13 40,6 4 50 o 
>5 mEq/L 7 21,9 2 25,0 

Cr (1. gün) 
< 0,8 mg/ dl 23 71,9 6 75,0 
0,8-1,5 mg/ dl 8 25,0 2 25,0 
>1,5 mg/ dl ı 3,1 o 0,0 

Htc (1. gün) 
Y aşa göre anemik 22 68 8 6 75,0 
Yaşa göre normal 9 28,1 2 25 o 
Y ruşa görepolistemik ı 3,1 o 0,0 

Lökosit (1. gün) 
Y aşa göre lökopeni 3 9,4 o 0,0 
Y ruşa göre normal 18 56,3 7 87,5 
Y aşa göre lökositoz ll 34,4 ı 12,5 

Fi02 ihtiyacı KİB < 12 mmHg olan grubun% 56,3 'ünde (18/32), KİB ~ 

12 mmHg olan grubun% 50'sinde (4/ 8)% 41-60 aralığındaydı. PvCOı değerleri KİB 

< 12 mmHg olan grubun% 43,7'sinde (14/ 32) normal (35-45 mmol/ L) aralıktayken, 

KİB ~ 12 mmHg olan grubun% 62,2'inde (5/ 8) hiperkarbi(> 45 mmHg) lehineydi. 

pH değerleri KİB < 12 mmHg olan grubun % 37,5'inde (12/ 32) normal aralıkta (7,35-

7,45) iken, KİB ~ 12 mmHg olan grubun% 50'sinde (4/ 8) asidoz (< 7,35) lehineydi. 
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KİB < ı2 mmHg olan gruptaki hastaların % 68,8'i (22/ 32), KİB ~ 12 mmHg olan 

gruptaki hastaların% 75'i (6/ 8) anemikti. KİB < ı2 mmHg olan gruptaki hastaların 

% 56,3'ü (18/ 32), KİB ~ ı2 mmHg olan gruptaki hastaların ise % 87,5'i (7/ 8) 

yaşlarına göre normallökosit değerlerine sahipti. 

Tablo 4.9: Hastaların birinci gün KİR'lerine göre ateş, pH, PvCOı, Na, K, Cr, PIP, 
PEEP ve KİB ortalamalarının değerlendirilmesi 

KİB 12 H KİB >12 mH < mm Lg - m Lg 

ort ss ort ss p 

Vücut ısısı ec) 
ı. gün 37,ıo 1,35 36,64 ı,72 0,396 
3.gün 36,90 o 96 36,33 ı 76 0,460 
7.gün 36,47 0,48 34,70 2,40 -

pH 
ı. gün 7,39 0,08 7,34 o,ı2 0,263 
3.gün 7,39 0,05 7,39 0,09 0,59ı 

7.gün 7,38 0,08 7,34 0,01 -
PvCOı (mmHg) 

ı. gün 42,84 7,ı3 45,84 6,20 0,325 
3.gün 42,75 6,32 43,46 4,32 o 705 
7.gün 46,90 6,49 40,00 2,83 -

Na (mEq/L) 
ı. gün 134,78 5,86 ı37,00 5,90 0,278 
3.gün ı36,85 4,55 ı38,ı3 4,45 0,436 
7.gün ı37,ıı 6,00 ı37,00 5,66 -

K (mEq/ L) 
I. gün 4,10 0,91 3,89 0,95 o 654 
3.gün 3,70 0,72 3,34 0,60 0,191 
7.gün 3,84 0,52 3,30 0,14 -

Cr (mg/ dl) 
ı. gün 0,55 0,39 0,60 0,50 0,88ı 
3.gün 0,47 0,36 0,76 0,57 0,110 
7.gün 0,72 0,48 1,53 0,46 -

PIP (cmHıO) 
1. gün 22,43 5,61 28,00 13 58 -
3.gün 21,56 5,90 26 83 8,33 -
7.gün 2ı,13 8,90 27,50 19209 -

PEEP (cmHıO) 
ı. gün 7,04 2,74 8,20 1,10 -
3.gün 6,68 2,29 7,17 0,75 -
7.gün 6,38 1,85 6,00 0,00 -

KİB (mmHg) 
1. gün 8,84 1,74 ı4,13 2,80 0,0001 
3.gün 9,31 2,26 12 ı3 

ı · 
2,80 0,028 

7.gün 9,67 2,06 ı 1,00 __.. 1,41 -
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Hastalar birinci gün vücut ısısı, pH, PvCOı, Na, K, Cr değerlerinin ortalaması 

alınarak değerlendirildi. KİB < ı2 mmHg ve KİB 2: ı2 mmHg olan grup arasında bu 

değerler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. (Tablo 4.8'de p değerleri 

gösterilmiştir.) Her iki grup PIP ve PEEP değerleri açısından karşılaştırıldığında bu 

değerlerin KİB 2: ı2 mmHg olan grupta diğer gruba göre belirgin olarak yüksek olduğu 

bulundu. Fakat ventilatöre bağlı hasta sayısının azlığı nedeniyle istatitiksel olarak 

anlamlılık değerlendirilemedi. KİB 2: ı2 mmHg olan grubun birinci gün KİB değerleri 

diğer gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı (p = O,OOOı; p < 

0,05). Birinci günde KİB < ı2 mmHg olan hastaların üçüncü gün karın içi basıncı 

değeri de birinci günde KİB 2: ı2 mmHg olan hastaların üçüncü gün KİB değerlerine 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük saptandı (p = 0,028; p < 0,05). 

Hastaların üçüncü gündeki klinik durumları İAH olup olmamasına göre Tablo 

4. ı O, 4 .ı ı ve 4.12' de karşılaştırılmıştır. Üçüncü gün karın içi basıncı 12 mmHg ve 

üzerinde olan altı hasta vardı. Bu hastaların üçünün KİB 'i yatışının birinci gününde de 

ı2 mmHg ve üzerindeydi. Diğer üç hastanın ilk gün ölçülen KİB < 12 mmHg idi. KİB 2: 

12 mmHg olan üç hastanın ikisi karın içi cerrahi operasyon geçirmişti. 

Tablo 4.10: Hastaların üçüncü gün KİB'lerine göre vücut ısısı, KTA, solunum 
sayısı ve beslenme şekillerinin değerlendirilmesi 

. KİB 12 H KİB > 12 mH < mm lg - m lg 

ı n 0/o n 0/o 

Vücut ısısı (3. gün) 1 

<33 °C 
~ 

ı 3,6 o 0,0 , 1 

33.1-36 °c 
f ı 

4 14,3 
1• 

o 0,0 
36.1-38 °C 

1 

6 100,0 ' 18 64,3 
>38°C 5 17,9 o 0,0 

KTA (3. gün) 
Y aşa göre normal 26 92,9 6 ıoo,o 

Y aşa göre yüksek 2 7,ı o 0,0 
Solunum sayısı (3. gün) 

Ventilatorde yaşa göre normal 20 71,4 1• 4 66,7 
V entilatorde yaşa göre yüksek ı 3,6 ] ı6,7 

Spontanda yaşa göre normal 5 17,9 ı 16,7 
Spontanda yaşa göre yüksek 2 1• 7,1 o 0,0 

Beslenme şekli (3. gün) 
Ağızdan ı 3,6 ı 16,7 
N azogastrik/ o ro gastrik 24 85,7 2 33,3 
TPN 3 ıo,7 3 50,0 
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Üçüncü gün KİB < 12 mmHg olan hastaların% 64,3 'ünün (18/ 28), KİB ~ 12 

mmHg olanların ise hepsinin vücut ısısı 36,1- 38 oc arasındaydı. KİB < 12 mmHg olan 

gruptaki hastaların% 92,9'unun (26/ 28) diğer gruptaki hastaların ise hepsinin kalp tepe 

atımiarı yaşiarına göre normal aralıktaydı. KİB < 12 mmHg olan gruptaki 28 hastadan 

21 'i ventilatöre bağlıydı ve bu 28 hastadan 25'inin solunum sayısı yaşına göre normal 

aralıktaydı. KİB ~ 12 mmHg olan gruptaki altı hastadan beşi ventilatöre bağlıydı ve 

sadece bir hasta taşipneikti. KİB < 12 mmHg olan grubun % 85,7'si nazogastrik/ 

orogastrik sonda ile, KİB ~ 12 mmHg olan grubun% 50'si TPN ile beslenmekteydi. 

Tablo 4.11: Hastaların üçüncü gün KİR'lerine göre FiOı, PvCOı, pH, Na, K, Cr, 
Htc ve lökosit sayılarının değerlendirilmesi 

KİB .. 12 ınH KİB> 12 H < m lg - mm Lg 

ı n Ofo n o/o 
FiOı (3.gün) 

%21 3 10,7 2 33 3 
%22-40 lO ; 35 7 2 33,3 
%41-60 15 53,6 2 33,3 

PvCOı (3.gün) 
<35 mmHg 3 10,7 o 0,0 
35-45 mmHg 19 67,9 2 33,3 
>45 mmHg 6 21,4 4 66,7 

pH (3.gün) 
<7 35 7 25,0 3 50 o 
7,35-7,45 19 67 9 2 33,3 
>7,45 2 7,1 ı 16,7 

Na (3.gün) 
<135 ınEq/ L 12 42,9 ı 16,7 
135-145 ınEq/ L 15 53,6 4 66,7 
>145 ınEq/ L ı 3,6 ı 16,7 

K (3.gün) 
<3,5 mEq/ L 13 

1• 
46,4 2 33,3 

3,5-5 mEq/ L 14 50,0 4 66,7 
>5 ınEq/ L 1 3,6 o 0,0 

Cr (3.gün) 
<0,8 mg/ dl 21 75,0 4 66,7 
0,8-1,5 mg/ dl 5 17,9 2 33,3 
>1,5 mg/ dl 2 7,1 o 0,0 

Hematokrit (3.gün) ır 

ı ı 
yaşa göre anenlik 17 ı : 60,7 6 100,0 
yaşa göre normal ı ı 39,3 o 0,0 

Lökosit (3.gün) 
yaşa göre lökopeni 3 10,7 ı 16,7 
yaşa göre normal 19 67,9 3 50,0 
yaşa göre lökositoz 6 21,4 2 33,3 
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Yatışının üçüncü gününde KİB < ı2 mmHg olarak ölçülen 28 hastanın 15'inin 

diğer gruptaki altı hastanın ise ikisinin Fi02 ihtiyacı % 41- 60 arasındaydı. Hastaların 

PvCOı değerleri KİB < 12 mmHg olan grupta o/o 67,9 oranda normal (35- 45 mmHg) 

iken, KİB ~ ı 2 mmHg olan grupta % 66,7 oranda hiperkarbi (> 7,45 mmHg) lehineydi. 

KİB ~ ı2 mmHg olan grupta altı hastadan üçünün pH değerleri asidoz lehinde saptandı. 

KİB < 12 mmHg olan hastaların % 67,9'unun (19/ 28) pH'sı ise normal (7,35- 7,45) 

aralıktaydı. Hasta sayısının azlığınedeniyle istatistiksel anlamlılık hesaplanamadı. 

Hastaların üçüncü gün vücut ısısı, pH, PvC02, Na, K, Cr, PIP, PEEP ve KİB 

değerlerinin ortalaması karın içi basınçlarına göre Tablo 4.12' de karşılaştırıldı. Her iki 

grup arasında pH, PvC O ı, Na, K, Cr değerleri açısından fark gözlenmedi. KİB < 12 

mmHg olan grubun PIP ve PEEP değerlerinin KİB ~ ı 2 mmHg olan grubun PIP ve 

PEEP değerlerinden daha yüksek olduğu saptandı. Üçüncü gün KİB 2: 12 mmHg olan 

grubun birinci ve yedinci günlerdeki karın içi basınçlarının ortalamaları da diğer grubun 

birinci ve yedinci günlerdeki karın içi basınç ortalamalarına göre daha yüksekti. Hasta 

sayısının azlığı nedeniyle iki grubun verileri arasında istatistiksel anlamlılık 

hesaplanamadı. 
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Tablo 4.12: Hastaların üçüncü gün KİR'lerine göre ateş, pH, PvCOı, Na, K, Cr, 
PIP, PEEP, KİB ortalamalarının değerlendirilmesi 

KİB 12 H KİB 12 H < mm l2 > mm l2 

ort ss ort ss 

Vücut ısısı ec) 
.... 

l.gün 37,01 1,57 37,18 1,04 
3.gün 36,81 1,30 ' 36,57 0,45 

,. 
i· 

7. gün ,, 36,10 1,25 ''""···· ;r.-~ 36,50 -
pH 

l.gün 7,36 0,09 7,40 0,09 
3.gün 7,40 0,06 7,37 0,06 
?.gün 7,39 0,06 7,41 -

PvCOı (mmHg) 
•••• ~ , ı 

'l ·1 : ı ' l.gün 44,79 6,37 45,12 512 
3.gün 42,52 

l 
5,96 ' 44,78 5,44 

'·.ı 
,,, 

?.gün 44,79 6,57 
" 

45,00 - -
Na (mEq/L) 

l.gün 135,32 5,43 134,33 7,37 
3.gün 136,54 4,26 140,00 4,86 
?.gün 136,22 5,61 145,00 -

~-~ 
-~ ,;. 

K(mEq/L) 
l.gün 4,10 0,89 '1 3,48 "~ k 0,90 
3.gün 3 64 0,72 

. ~ 

3,50 ~: ı; 0,68 , ı li 
?.gün 3,73 ,. 0,57 ,,· ~· 4,00 1! -

Cr (mg! di) 
l.gün 0,52 0,39 0,42 0,34 
3. gün 0,53 0,44 0,55 0,41 
7.gün 0,88 0,61 1,10 -

PIP (cmHıO) 
-~r,_ " 

ı r 
ı. gün 23,20 l ı 8,51 24,67 i': 4,16 
3.gün 22,00 6,83 27,25 i• 

5 38 
?.gün 23,75 1• 

11,30 14,00 ·-,, -
PEEP (cmHıO) 

l.gün 6,86 2,3 ı 9,00 4,36 
3.gün 6,52 1,78 8,25 2,87 
?.gün 6,50 1,78 6,00 -

KİB (mmHg) :> 

l.gün 9,64 2,02 ,;. · ~ 12,83 5,12 
3.gün 9,14 1,90 

~ 

13,83 2 23 
?.gün 9,78 2,17 ,.·, .. 10,00 - .. · 
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Tablo 4.13 ve 4.14'te çalışma süresinde yapılan ölçünılerin herhangi birinde KİB 

~ 12 mmHg olan tüm hastalar (n: ll) değerlendirildi. 

Tablo 4.13: Birinci, üçüncü ve/veya yedinci günlerde KİB 2:: 12 mmHg olan 
hastaların ateş, pH, PvC02, Na, K, Cr, PIP, PEEP ve karın içi basınç değerleri 

l.gün 3.gün 7.gün 
ort ss ort ss ort ss ~ 

Vücut ısısı COC) 36,76 1,62 36,64 ı 60 35,38 ı 63 0,247 

pH 7,35 0,11 7,39 0,08 7,35 0,04 0,936 

PvCOı (mmHg) 44,84 5,90 43,88 3 79 46,25 9,60 0,627 

Na (mEq/L) 136, ı 8 5,81 137,27 4,10 138,50 5,51 0,074 

K (mEq/L) 3,97 0,87 3,49 0,60 3,78 0,59 o 627 

Cr (mg/ dl) 0,59 0,47 0,71 0,54 1,19 0,51 0,145 

PIP (cmHıO) 27,71 ı ı 12 26,13 7,47 25 00 13,34 0,150 

PEEP (cmHıO) 8,88 2,47 7,78 2,11 7,00 2,00 0,060 

Karın içi basınç 12,45 3 88 12,18 2,44 ll 00 1,15 0,779 

Herhangi bir günde karın içi basıncı 12 mmHg ve üzerinde olan hastalarda ateş, 

pH, PvCOı, Na, K, Cr, PIP, PEEP ve karın içi basınç değerlerinin birinci, üçüncü ve 

yedinci günler arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede değişınediği saptandı 

(p > 0,05 her biri için p değeri Tablo 4.13 'te gösterilmiştir). 
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ünde KİB ~ 12 mmH olanların özellikleri 
n/ort 0/o/ss 

Yaş 5,65 4,18 
Yatış endikasyonu 

Nörolojik 3 27,2 
Solunum yolu hastalıkları ı 9 
Cerrahi sonrası 2 ı8,ı 

Hepatik ı 9 
Renal ı 9 
MOF ı 9 
Sepsis ı 9 
Diğer ı 9 

Altta yatan hastalık 
Yok 54,5 
Kronik karaciğer hastalığı 27 2 
DMH 9 
İmınun yetmezlik 9 

Enfeksiyon durumu 
Yok 4 36,3 
Basit enfeksiyon 2 ı8,ı 

Sepsis 4 36,3 
Se tik şok ı 9 

Risk faktörü 
Yok 9 
Oligüri ve sepsis 9 
Sepsis 9 
Sepsis ve pron pozisyon 9 
Sepsis ve asidoz 9 
Karın içi operasyon ve asit-karaciğer yet. 9 
Koagulopati ve asit-karaciğer yet. 9 
Hipotenni ve asit-karaciğer yet. 9 
Yoğun sıvı resüsitasyonu ve akut solunum 

yetmezliği 9 
Major travma-yanık ve pron pozisyon 9 
Karın içi operasyon, asit-karaciğer 

et,se sis 9 
1. gün beslenme şekli 

N azogastrik/ o ro gastrik 
TPN 

3. gün beslenme şekli 
Ağızdan 

Nazogastrik/ o ro gastrik 
TPN 

7. gün beslenme şekli 
N azo gastrik/ or o gastrik 2 66,6 
TPN ı 33,3 
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Karın içi basıncı ı 2 mmHg ve üzerinde olan ı ı hastadan sadece üçü yedinci gün 

YBÜ' de yatmaya devam etmektey di. Bu ı ı hastanın epidemiyolojik özellikleri 

değerlendirildiğinde ortama yaş 5,65±4,ı8 yıldı. En sık YBÜ'ye yatış endikasyonu 

nörolojik problemler (n: 3/ ı ı % 27,2) idi. İkinci sırada ise cerrahi operasyon sonrası 

yatış (n: 2/ ı ı % ı8, ı) yer almaktay dı. Diğer olarak belirtilen yatış endikasyon u 

makrofaj aktİvasyon sendromuydu. Hastaların altısının (% 54,5) altta yatan bir hastalığı 

yoktu. Kronik karaciğer hastalığı en sık saptanan altta yatan hastaiıktı (n: 3/ ı ı 

% 27,2). En sık saptanan risk faktörü (n: 5/ ll % 45,4 ) sepsisti. 
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V- TARTIŞMA 

intraabdominal hipertansiyon ve etkileri yaklaşık yüzyıl önce tanımlanmış ve 

konuyla ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmış olmasına rağmen, AKS son 20 yıldır 

bilinmektedir. AKS ilk olarak 1984 yılında Kron ve ark. 'nın (36) bir çalışmasında 

karın içi cerrahi geçirmiş bir hastada AKS gelişmesi sonucunda tanımlanmıştır. 1989 

yılında ise Fietsam ve ark. (90) AKS'nin sadece karın içinde sınırlı bir olay olmadığını 

göstererek diğer organ sistemleri üzerindeki etkilerini de açıklamışlardır. Özellikle 

kritik hastaların mortalite ve morbiditesi üzerine önemli etkisi olan bu iki kavramla 

ilgili literatürdeki çalışmaların büyük kısmı cerrahi YBÜ'lerde ve erişkin hastalarda 

yapılmıştır. Çocuk hasta grubuyla ilgili çalışmaların sayısı azdır. 

Literatürde çocuklarda AKS ile ilgili ilk çalışma; 2000 yılında Greenville' de bir 

çocuk hastanesinde AKS gelişen üç vakanın DeCou ve ark. tarafından değerlendirildiği 

çalışmadır (15). Sonrasında 2001 yılında Beck ve ark. bir vaka serisi yayıulamışlardır 

(22). Bu çalışmada 1762 kritik çocuk hasta beş yıl boyunca izlenerek AKS'nin sıklığı, 

risk faktörleri, kliniği ve etkileri gözlenmiş ve 1 O hastada AKS (KİB ;:::: 15 mmHg kabul 

edilmiş) saptanmıştır. 2008 yılında Steinau ve ark'ın yaptığı çalışmada ise 1998-2008 

yılları arasında 18 yaşının altında AKS geliştiği bildirilen hastaların epidemiyolojik 

özellikleri, klinik durumları, tedavi ve sonuçları geriye dönük olarak izlenmiştir (91 ). 

Türkiye' de ise çocuk hastalarda İAH ve AKS ile ilgili literatürde yayınlanmış çalışma 

bulunmamaktadır. 

Literatürde erişkin hastalarda İAH ve AKS'yi tanımlamada kullanılan kesin 

değerler olmasına rağmen çocuk hastalarda veri yetersizliği nedeniyle İAH ve AKS 

için belirlenen kesin KİB değeri bulunmamaktadır. Bu konuda yapılan ilk çalışma olan 

DeCou 'nun üç vakalık serisinde (15), hastaların 20 mmHg ve üzerinde karın içi basınç 

ile çoklu organ disfonksiyonu geliştirdikleri saptanmıştır. Beck ve ark. 'ın (22) 

çalışmasında ise AKS sınırı 20 mmHg belirlenirken, 17 mmHg gibi daha düşük karın 

içi basınçta dahi organ disfonksiyonu geliştiği gösterilmiştir. 2007 yılında Ejike ve 

ark. 'ın (88) yayınladığı çalışmada ise çocuklarda 12 mmHg karın içi basınç varlığında 

dahi organ disfonksiyonu gelişebildiği belirtilmiştir. Bu bulguları değerlendirerek 

çalışmamızda İAH tanımı için 12 mmHg, AKS tanımı için ise 20 mmHg ve üzerindeki 

basınçları ternal aldık. 
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Diaz ve ark.'ın Porta Riko Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde ı052 çocuk hasta 

ile yaptığı AKS ile ilgili bir çalışmada; KİB ~ 1 Omm Hg olup organ disfonksiyonu 

gelişen durumlar AKS olarak tanımlanmıştır. 36 vakada (% 0,9) AKS geliştiği ve 

ortalama KİB değerinin 22,5 mmHg olduğu saptanmıştır (93). Beck ve ark. 'ın 1762 

pediatrik YBÜ hastası ile yaptığı çalışmada ise AKS, KİB ~ ı5 mmHg ve organ 

disfonksiyonu gelişmesi olarak tanımlanmış olup, ı O vakada (% 0,6) AKS saptanmıştır. 

Bu hastaların ortalama KİB değeri ise 23.9 mmHg bulunmuştur (22). Çalışmamızda ise 

40 pediatrik YBÜ hastası incelenmiş olup birinci gün karın içi basıncı ı2 mmHg ve 

üzerinde olan sekiz hasta (% 20), üçüncü gün altı hasta (% ı 7 ,6) ve yedinci gün üç hasta 

(% 7 ,5) ve ölçüm yapılan herhangi bir günde karın içi basıncı ı 2 mmHg ve üzerinde 

olan ı ı hasta (% 27,5) tespit edildi. Birinci gün KİB ~ ı2 mmHg olan hastalardan 

üçünün üçüncü gün, ikisinin de yedinci gün KİB yüksek devam etmekteydi. Ortalama 

KİB değeri 9,9 mmHg; sadece İAH gelişen vakalar arasında ise ortalama KİB değeri 

ı 2,2 mmHg saptandı (Bu değerler izlemleri boyunca ölçülmüş üç değerin 

ortalamasıdır) .Hastaların hiçbirinde AKS olarak değerlendirilecek 20 mmHg ve 

üzerinde karın içi basınç değeri saptanmadı. Bulgularımız arasında AKS gelişen hasta 

olmamasının daha önce yapılan araştırmalardaki çalışma gruplarına göre çok daha az 

sayıda hastanın çalışmamıza dahil edilmesi ile ilişkili olabileceği düşünüldü. İAH ise 

çalışmamızda diğer çalışmalara göre daha yüksek insidansta bulundu. Bu insidans 

farkının diğer çalışmalarda sadece AKS gelişen hastaların değerlendirilmeye 

alınmasından ve organ disfonksiyonu gelişmeksizin karın içi basınç yüksekliği olan 

hastaların ayrıca belirtilmemesinden kaynaklanabileceği düşünüldü. 

Literatür incelendiğinde, erişkin hastalarda yapılan çalışmalar sonucunda karın içi 

basınç artışının % 15'inde nedenin primer abdeminal patoloji (karın içi cerrahi, karın 

travması gibi) olduğu kanıtlanmıştır (16,94). ı 998 yılında Ivatury ve ark. 'ın 70 erişkin 

hasta ile yaptığı çalışmada AKS nedenlerinin % 32,9'unun major abdominal travma 

olduğu gösterilmiştir (8). Bu konuda erişkin hastalarda yapılan bir diğer çalışma ise 

Ertel ve Treniz'in çalışmasıdır ve bu çalışmada İAH'si olan 3 ı ı hastanın ı 7 sinde (% 

5,5) karın içi basınç artışı nedeninin primer abdominal patoloji olduğu belirtilmiştir 

(95). Çocuklarda ise bu oran oldukça düşüktür. Beck ve ark.'ın çalışmasında (22) 

hastaların sadece% 0,6'sında; Diaz ve ark.'ın çalışmasında (92) ise% 0,9'unda karın 

içi basınç artışına primer abdominal patolojilerin neden olduğu saptanmıştır. 
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Çalışmamızda YBÜ'ye kabul edilen hastaların sadece üçü (% 7,5) cerrahi operasyon 

sonrası izlem nedeniyle yatmaktaydı. Bu üç hastanın biri kardiyak diğer ikisi abdominal 

cerrahi (karaciğer nakli) operasyon geçirmiş hastalardı. İki karaciğer nakil hastasının da 

izlenmeleri boyunca karın içi basınçları yüksek bulundu. Hatta çalışmadaki en yüksek 

karın içi basınç bu iki hastaya aitti. Sonuç olarak çalışmamızda İAH gelişen hastaların 

YBÜ'ye yatış nedenleri arasında primer abdominal patoloji sadece iki hastada saptandı. 

İAH gelişen erişkin ve çocuk hastalar arasındaki bu farkın öncelikle erişkin hastaların 

genelde cerrahi YBÜ'lerinden çocuk hastaların ise çocuk YBÜ'lerinden (ki bu üniteler 

genelde dahili YBÜ olarak hizmet vermektedir) seçilmesinden kaynaklanabileceği 

düşünüldü. 

Çalışamamızda hastaların en sık yoğun bakıma yatış endikasyonunun nörolojik 

problemler (% 37,5) olduğu saptandı. Karın içi basıncın 12 mmHg'nin üzerinde olan 

hastalarda da yatış endikasyanları arasında nörolojik problemler % 27,2 oran ile ilk 

sıradaydı. Bu bulgu Beck ve ark'ın çalışmasının bulgularıyla örtüşmekteydi. Belirtilen 

çalışmada AKS gelişen ı O hastanın üçünde primer hastalık olarak nörolojik bir hastalık 

gösterilmiştir (22). 

Yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde Di az ve ark.' ın (92) ve Ej ike ve ark.' ın 

(88) çalışmalarında AKS gelişen hastalarda en sık belirlenen primer hastalık sepsis 

olarak gösterilmiştir. Sepsis, çalışmamızda hem hastaların YBÜ'ye yatış nedenleri 

arasında hem de İAH gelişmesine yol açabilecek risk faktörleri arasında değerlendirildi. 

Sepsis tanısı için Uluslararası Pediatrik Sepsis Konsensus 'un da belirlenen kriterler 

kullanıldı. Hastaların primer yatış nedeni sepsis ise, bu yatış endikasyonu olarak 

belirtildi. Hastaların yatış endikasyon u olarak veya YBÜ' de izlemleri sırasında karın içi 

basınç ölçümleri öncesi sepsis tanısı almaları durumunda sepsis risk faktörleri arasında 

belirtildi. Çalışmamızda sadece iki hastanın sepsis nedeniyle YBÜ'ye yattığı ve 

bunlardan birisinde İAH geliştiği saptandı. Fakat hastaların izlemlerinde ı O hastada 

(% 25) sepsis geliştiği bunların da beşinde İAH geliştiği saptandı. % 45,4 oran ile en 

sık saptanan risk faktörü sepsis oldu. Bu bulgular sepsisin karın içi basıncı artıran 

önemli bir faktör olduğunu düşündürdü. 

Diğer risk faktörleri değerlendirildiğinde erişkin çalışmalarında önemle 

vurgulanan yoğun sıvı resüsitasyonun bizim çalışmamızda İAH gelişmesi ile ilişkisi 

gösterilemedi. Yoğun sıvı resüsitasyonu yapılan üç hastanın sadece birinde İAH 
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geliştiği görüldü. Bu hastada yoğun sıvı resüsitasyonunun yanı sıra akut solunum 

yetmezliği de vardı. Çalışmamızda yoğun sıvı resüsitasyonunun İAH gelişimi ile ilişkisi 

netleştirilemedi. Oysa AKS ile ilgili birçok çalışmada yoğun sıvı resüsitasyonu önemli 

bir risk faktörü olarak gösterilmiştir (11,26,83). Çocuklarda yayınlanan ilk çalışma olan 

Decou ve ark'ın çalışması da travma hastalarında yapılmış olup, yoğun sıvı 

resüstasyonu ile AKS gelişimi arasındaki ilişkiden söz eden çalışmalardan birisidir (15). 

2003 senesinde Balogh ve ark.' ın erişkin hastalarda yaptığı çalışmada, diğer çalışmalara 

benzer şekilde, travma hastalarında yoğun sıvı resüsitasyonu İAH ve AKS ile yüksek 

derecede ilişkili bulunmuştur. Fakat sekonder bir nedene bağlı olarak gelişen İAH ile 

yoğun sıvı resüsitasyonu arasında ilişki gösterilernemiştir (96). Sonuç olarak; travma 

hastalarında fazla sıvı resüsitasiyonu hızla İAH ve AKS gelişimine yol açabilirken; 

septik şok hastalarında yoğun sıvı resüsitasyonu ile negatif sıvı dengesinin tedavisi 

hastalığın tedavinin esasını oluşturmaktadır (84,85). Altta yatan hastalığın tedavisi de 

İAH gelişimini engellemektedir. Aynı şekilde PALS (Pediatric Advenced Life Support) 

yaklaşımı septik şok ve hipovolemide ilk bir saatte 60 ml/ kg sıvı resüsitasyonunun 

mortalite ve morbiditenin azalmasında en önemli faktör olduğunu vurgulamaktadır (85). 

Altta yatan hastalığa göre sıvı resüsitasiyonu uygulamak ve sonuçlarının yakın takibi 

İAH gelişimini önlemede önemlidir (18,83,84). 

Literatürdeki birçok çalışmada karın içi basınç artışının organ fonksiyonları 

üzerine etkileri de araştırılmıştır. Çalışmamızda da hastaların vücut ısısı, kan pH'sı, 

PvCOı'si, ventilatöre bağlı olanların (n: 28/ 40) PIP ve PEEP değerleri, solunum sayısı, 

ihtiyaç duydukları FiOı, elektrolitleri, kreatinin, hematokrit, lökosit değerleri ile organ 

fonksiyonları değerlendirildi. PvCOı, PIP ve PEEP değerleri, KİB yüksek olan grupta 

daha yüksek bulundu. Fakat istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Bu 

yüksekliğin istatistiksel anlam ifade etmemesi ömeklem sayısının azlığına bağlandı. 

Benzer olarak; 2007 yılında Reintam ve ark. 'ın erişkin YBÜ hastaları ile yaptığı bir 

araştırmada da İAH olan grupta PIP ve PEEP değerleri İAH gelişmeyen gruptan daha 

yüksek bulunmuştur. PIP değerlerinin yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı iken PEEP 

değerlerinin yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (97). Çocuk YBÜ 

hastalarında yapılan bir çalışma olan Diaz ve ark.'ın çalışmasında ise hastaların AKS 

gelişmeden önce ölçülen PIP, PEEP ve PvC02 değerlerinin AKS geliştikten sonra 

ölçülen değerlere göre daha yüksek olduğu, bunun istatistiksel olarak anlamlı 
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bulunduğu gösterilmiştir. AKS geliştikten sonra hastaların hepsinde respiratuvar asidoz 

geliştiği de gösterilmiştir (93). Cullen ve ark. 'ın AKS saptanan sekiz hastayı yayınladığı 

serisinde ise hastaların AKS geliştikten sonra normal oksij enizasyon u sağlamak için 

daha yüksek PEEP değerlerine ihtiyaç duyduğu gösterilmiştir (50). Bu sonuçlar yüksek 

karın içi basınç varlığında akciğerlerde ventilasyon-perfüzyon oranının bozulması ve 

buna bağlı akciğer kompliansının azalması ile açıklanabilir. Öte yandan yüksek PEEP 

değerleri varlığında KİB' in yüksek saptanması yüksek PEEP değerlerinin karın duvarı 

kompliansını azaltarak İAH gelişimine katkıda bulunması olarak yorumlanabilir. 

Kotzampassi ve ark bir domuz deneyinde yüksek PEEP kullanılmasının hepatik arter, 

portal ven ve süperior mezenterik arter kan akımını azalttığını göstererek yüksek PEEP 

değerlerinin KİB üzerindeki olumsuz etkisini göstermişlerdir (98). 

AKS'nin ana özelliklerinden biri böbrek fonksiyonlarında bozulma ve idrar 

çıkışında azalmadır. Çalışmamızda böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için bakılan 

kan kreatinin değerlerinin, beklenenin aksine İAH gelişmesinden bağımsız olarak, 

çalışmaya alınan tüm hastaların % 72' sinde 0,8 mg/ dl' den düşük olduğu bulundu. Oysa 

Diaz ve ark. 'ın çalışmasında hastaların böbrek fonksiyonları kan üre azotu değerleri ile 

değerlendirilmiş ve AKS gelişen bütün hastalarda kan üre azotu değerleri yüksek 

bulunmuştur (92). Çalışmamızda bu sonuca varılınaması hastaların hiçbirisinin 

KİB 'inin böbrek disfonksiyonuna yol açabilecek yükseklikte olmamasına bağlı 

olabileceği düşünüldü. Surgue ve ark erişkin cerrahi YBÜ' de 263 hastay la yaptığı 

çalışmada böbrek fonksiyon bozukluğunun 25 mmHg'den yüksek karın içi basınç 

değerlerinde oluştuğunu belirtmiştir (99). Aynı araştırmada oligüri ile mortalite 

arasındaki ilişki de anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Beck ve ark. 'nın çalışmasında 

da benzer olarak AKS geliştikten sonra ölçülen ortalama idrar miktarı öncekine oranla 

istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmıştır (22). Çalışmamızda ise oligüri (1 ml/ kg/ 

st'dan az idrar çıkışı) risk faktörleri içinde değerlendirilmiş ve yedi hastada oligüri 

tespit edilirken sadece birinde İAH gelişmiştir. Bu sonucun da karın içi basınçlarının 

belirtildiği kadar yüksek değerlerde olmamasından kaynaklanabileceği düşünüldü. 

Çalışmamızda hastaların organ fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla bakılan 

vücut ısısı, KT A, solunum sayısı, Fi02, elektrolitler ve kan değerlerinin KİB < 12 

mmHg olan ve KİB ~ 12 mmHg olan hastalar arasında farklılık göstermedİğİ saptandı. 
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Daha önce yapılan çalışmalarda karın ıçı basıncının bu değerlerle ilişkisinin 

araştırılınadığı görüldü. 

2002 yılında Doty ve ark.' nın yaptığı çalışmada, erken enteral beslenmenin 

mezenterik kan akımını artırıp bakteri çoğalmasını engelleyerek İAH gelişmesini 

önlediği vurgulanmıştır (1 00). 2008 yılında Reintam ve ark. 'nın çalışmasında İAH 

gelişen hastalarda enteral beslenme oranının gelişmeyeniere göre daha düşük olduğu 

saptanmıştır (97). Çalışmamızda da benzer bir sonuca ulaşıldı. Birinci gün KİB 2: 12 

mmHg olan sekiz hastadan dördünün, üçüncü gün altı hastadan üçünün ve yedinci gün 

üç hastadan birinin TPN ile beslendiği saptandı. Bu sonucun İAH gelişen hastaların 

klinik durumlarının diğerlerine göre daha kötü olmasından ve enteral besienmeyi tolere 

edememelerinden kaynaklanabileceği düşünüldü. 

Sonuç olarak bu çalışma göstermektedir ki 

-İAH gelişmesinde erişkin hastalar için primer abdominal nedenler ön plana 

çıkarken çocuk hastalarda nörolojik problemler ve sepsis gibi sekonder nedenler daha 

sık gözlenmektedir. 

-Yoğun sıvı resüsitasyonu pruner abdominal bir neden varlığında İAH 

gelişmesine yol açabilirken sepsis gibi sekonder bir nedenin temel tedavisi olarak İAH 

gelişimini engelieye bir. Dolayısıyla İAH' de sıvı dengesi çok yakından izlenmeli dir. 

-İAH gelişen hastaların ventilasyon-perfüzyon oranları bozulmakta ve bu hastalar 

daha yüksek PIP ve PEEP değerlerine ihtiyaç duymaktadırlar. 

-İAH gelişen hastaların beslenmesi sıklıkla parenteral yolla sağlansa da mümkün 

olduğunca en kısa zamanda enteral yolla yapılması tercih edilmelidir. 
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VI- SONUÇLAR 

1- Çalışmaya yaşları O ile 18 arasında değişen toplam 40 hasta alındı. Hastaların 

yaş ortalaması 4,80±4,79 yıl (median: 3,50) olup% 47,5'i (n: 19) kız ve 0/o 52,5'i (n: 

21) erkekti. KİB < 12 mmHg olan ve KİB ~ 12 mmHg olan hastalar arasında yaş, 

cinsiyet ve ağırlık açısından anlamlı bir fark bulunmadı 

2- 40 hastadan üçüncü günde yatışı devam eden 34 hasta (% 85) vardı, bir hasta 

üçüncü günde cerrahi operasyonda olduğundan üçüncü gün verileri toplanamadı. 

Yedinci günde jse ll hasta(% 27,5) yoğun bakırnda yatmaya devam etmekteydi. 

3-Birinci gün karın içi basıncı 12 mmHg ve üzerinde olan sekiz hasta (% 20), 

üçüncü gün altı hasta(% 17,6) ve yedinci gün üç hasta(% 7,5) ve toplamda karın içi 

basıncı 12 mmHg ve üzerinde olan ll hasta (0/o 27,5) tespit edildi. 

4- Birinci gün KİB ~ 12 mmHg olan hastalardan üçünün üçüncü gün, ikisinin de 

yedinci gün KİB yüksekti. 

5- Hiçbir hastada karın içi basıncı 20 mmHg ve üzerinde değildi 

6- Birinci gün KİB ~ 12 mmHg olan hastaların KİB < 12 mmHg olan hastalara 

göre üçüncü gün ölçülen karın içi basıncı değerleri de istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek saptandı (p < 0,05). 

7- Çalışmaya alınan hastaların en sık YBÜ'ye yatış nedeni nörolojik problemierdi 

(% 3 7 ,5). İkinci sırada ise solunum yolu hastalıkları vardı. İAH gelişen hastaların en sık 

yatış endikasyonu da nörolojik problemierdi (% 27,2). İkinci sırada cerrahi operasyon 

sırasında izlem nedeniyle yatış vardı. Karın içi cerahi geçiren iki hasta ise çalışmanın en 

yüksek karın içi basıncına ( 18 mmHg ve 19 mmHg) sahipti. 

8- Karın içi basıncı yüksek olan 5 hastada izlem sırasında sepsis gelişti. % 45,4 

oran ile en sık saptanan risk faktörü sepsisti. 

9- KİB < 12 mmHg ve KİB ~ 12 mmHg olan grup arasında organ fonksiyonlarını 

değerlendirmek amacıyla bakılan vücut ısısı, KTA, solunum sayısı, ihtiyaç duyulan 

Fi02, kan pH'sı, PvCOı, Na, K, kreatinin, hematokrit, lökosit sayısı, PIP ve PEEP 

değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmadı. Ancak PvC02, PIP ve 

PEEP değerleri karın içi basınç yüksek olan gupta daha yüksek saptandı. Hasta sayısının 

azlığınedeniyle istatistiksel anlamlılık hesaplanamadı. 
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1 O- Beslenme şekilleri incelendiğinde çalışmaya alınan tüm hastaların en sık 

nazogastrik/orogastrik .yol (% 54,5) ile beslendiği saptandı. Karın içi basınç yüksek 

olan grupta ise hastalann beslenmesi eşit oranda (birinci ve üçüncü gün% 50, yedinci 

gün% 33 TPN ile) TPN ve nazogastrik/orogastrik sağlanmaktaydı. 

Kısıtlamalar; 

Bu kesitsel çalışmada ömeklem sayısının az olması en önemli kısıtlamaydı. Bu 

durum birçok verinin istatistiksel olarak karşılığının olmamasına yol açtı. Hastaların 

YBÜ'ye kabul edildikleri gün olan birinci gün verilerinin değerlendirilmesinde sorun ile 

karşılaşılmazken YBÜ'de kalış sürelerinin değişkenliği nedeniyle üçüncü ve yedinci 

gün hasta sayısı giderek azaldı ve bu değerlendirmeyi olumsuz etkiledi. 

İ.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk YBÜ'ye kabul edilen hastaların çok büyük bir 

çoğunluğunun dahili bir nedenden dolayı yatıyor olması ve cerrahi hastaların başka bir 

YBÜ' de izlenmesi nedeniyle cerrahi hastalar çalışmaya alınınadı ve çalışmamız için 

kısıtlama oluşturdu. Çalışmamız literatürde yeterli veri olmayan hakkında da veri 

oluşturulmasını sağladı. 

Bir diğer kısıtlılık ıse ölçüm yönteminin esası olan supın pozisyon ve yatak 

başının < 30° olmasının her hastada sağlanamamasıydı. Hastaların bir kısmında klinik 

durumları bu yatış pozisyonuna elvermedi. 

Sonuç olarak, erişkin YBÜ'lerinde sıklıkla tanınıp takip edilen karın içi basınç 

artışı kritik çocuk hastalarda da ölçülmeli ve İAH erken tanı konulup erken tedavisi 

yapılmalıdır. Bu konudaki bulgular değerlendirilerek kısıtlamalar da göz önüne alınıp 

daha geniş gruplarda daha kapsamlı çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
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