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Hedefler 

Safralı kusan  bir bebekte cerrahi aciliyetin 
farkında olunması, 

 
İnvajinasyonun klasik triadının tanımlanabilmesi, 

  
Testiküler ağrının en sık sebeplerini sayabilmek 

 
Diğer akut cerrahi durumların klinik özelliklerinin 
ve bunlara acil koşullarda yaklaşımın tartışılması  



Olgu Sunumu 1: “Kusma” 

Dört haftalık erkek bebek, başvuru günü 
hareketlerde azalma, kusma yakınmaları ile 
getirildi 
Emmesinde zorluk yok 
Aralıklı olarak kusuyor, son 3 saattir kusma 
sıklığında artış 
 Son kusmalar yeşil renkli! 
NSVD ile komplikasyonsuz doğum öyküsü 

 
 



KN:190/dk, SS: 60/dk,  
TA 80/60 mmHg, 
Vücut ısısı 36.5°C 
O2 sat % 100 (O2 ile) 

İlk Değerlendirme (1 / 2) 
Hasta değerlendirme üçgeni 

Bebek uyuyor, ancak  solunum sayısının 
artmış, inlemesi (+) ve cildi soluk, ön fontanel 
çökük  



İlk Değerlendirme (2 / 2) 
 
A:  Açık, stridor yok 
B:  Takipne ve inleme var, solunum sesleri  normal 

C:  Soluk, cilt kuru ve sıcak, taşikardik 
D:  Tonus normal 
E:  Yaralanma belirtisi veya döküntü yok 



Odaklanmış Öykü 

B  Kusma, yeşil renkte 
A  Allerji yok, anne sütü alıyor 
S   Gelmeden hemen önce, fakat kusmuş 
 İ   Yok 
T   Term doğum, NSVD 

Öykü : Bugün kusmaya başlayıncaya 
kadar AS ile ile normal beslenmiş 



Detaylı Fizik Muayene 

• Ek belirtiler: 
– Hafifçe çökük ön fontanel 
– Karın distansiyonu (HSM yok) 
– Bebek palpasyon esnasında ağlıyor 



Soru ? 

 Bu hasta ile ilgili ilk öngörüleriniz 
nelerdir?  



Genel İpuçları 

• Kompanse şok 
– İnleme ; solunumsal veya abdominal  

nedenlere bağlı olabilir. 
 

 İlk yaklaşımda sizin öncelikleriniz 
neler olur? 



Yaklaşım Öncelikleri 

• Monitorizasyon 
• Damar yolu ve sıvı resüsitasyonu (20 mL/kg). 
• Hızlıca yatak başı kan şekeri ölçümü ve 

diğer laboratuvar incelemelerinin 
planlanması. 

• Göğüs ve karın radyografilerinin çektirilmesi. 
• Cerrahi konsültasyonun yapılması. 



Ayırıcı Tanı:  
Başka Ne Olabilir? 

• Malrotasyon ve orta barsak volvulusu 
• Duodenal web, stenoz, atrezi 
• Hirschsprung hastalığı 
• Mekonyum ileus 
• Anal atrezi 
• İnvajinasyon 
• Boğulmuş kasık fıtığı 



Anal atrezi  Duodenal atrezi  Hirschprung  

Duodenal distal obstrüksiyon          Mekonyum ileusu                İntussepsiyon 



Tanı Çalışmaları (1 / 2) 

• Radyoloji 
 

– Malrotasyon (volvulus ile birlikte 
veya değil), direkt grafi ile ekarte 
edilemez. 

– Üst Gİ pasaj grafisi bu durumda 
tercih edilmesi gereken tanı 
yöntemidir. 





Radyoloji 



Tanı Çalışmaları (2 / 2) 
• Laboratuvar 

– ayırıcı tanı açısından yardımcı değildir, 
ancak hastanın durumunun 
belirlenmesinde faydalıdır.  
• Lökositoz ve/veya metabolik asidoz 

saptanabilir, ancak bunlar özgün 
değildir. 



Olgunun Tartışılması:  
Malrotasyon ve Orta Barsak 

Volvulusu 

– İnsidans 1/500 canlı doğumdur. 
– Olguların %50’si hayatın ilk ayında ortaya 

çıkar. 
– %75-90’ı ilk yaşta kliniğe başvurmuş olur. 
– Mortalitesi %4-8’dir. 



Patofizyoloji 
A B 



İlk İzlenim:  
Orta Barsak Volvulusu 

• Safralı kusma 
• Karın ağrısı 
• Karın hassasiyeti 
• Karın distansiyonu 
• Letarji 
• Taşipne 
• İnleme 



Tedavi Yaklaşımı 
• Değerlendirme, resüsitasyon, cerrahi 

konsültasyon ve eş zamanlı olarak ameliyat 
hazırlığının yapılması.  
– ABC (havayolu, solunum, dolaşım) 
– Sıvı resüsitasyonu 
– Gastrik dekompresyon 
– Erken cerrahi konsültasyon 
– Zamanın barsak kaybı demek olduğunu 

UNUTMA! 



Olgunun Seyri / Sonuç 
(1 / 2) 

• Sıvı tedavisi başlandı (SF 20 mL/kg). 
• NGT yerleştirildi. 
• Direkt karın grafisi normaldi ve üst 

pasaj grafisi orta barsak volvulusunu 
ortaya koydu. 



Olgunun Seyri / Sonuç 
(2 / 2) 

• Cerrahi konsültasyon sonucu bebek 
ameliyata alındı. Kısa bir nekrotik 
barsak segmenti rezeke edilerek 
anastomoz yapılabildi. 

• Ameliyat sonrası bebek sorunsuz 
olarak 1 hafta sonra taburcu edildi. 

 



Olgu Sunumu 2: “Kusma” 

• Üç haftalık erkek bebek 4 gündür devam 
eden kusma yakınması ile başvurdu. 

 
• Kusma içeriğinde safra veya kan yok.  
 
• Aile kusmayı fışkırır tarzda tarifliyor.  
 
• Bebek canlı, aç görünümde, takipneik, 

ancak retraksiyonu yok ve rengi soluk. 



İlk Değerlendirme 

KN:165/dk, SS: 54/dk,  
TA 78/50 mmHg, 
Kilo : 3 (doğum kilosu 3.5kg) 

Vücut ısısı 37°C 
O2 sat % 99 



Detaylı Fizik Muayene 

• Taşikardi, takipne ve soluk cilt 
görünümü dışında ABCDE normal. 

 
• Ön fontanel çökük, ciltaltı yağ 

dokusu azalmış. 
 
• Travma ve döküntü bulgusu yok. 



Soru 

 Bu hasta ile ilgili ilk izleniminiz 
nedir? 

 



Genel İpucu 

• Kompanse şokta 
 

İlk yaklaşımda önceliğiniz? 



Yaklaşım Öncelikleri 

• Hastayı monitorize et. 
 
• Damar yolunu aç. 
 
• Sıvı resüsitasyonuna başla (SF 20 mL/kg). 

 
• Laboratuvar incelemelerini yap. 
 
• Karın USG veya üst Gİ pasaj incelemesini planla. 



Ayırıcı Tanı:  
Daha Başka Ne Olabilir? 

• Pilor stenozu (HPS) 
• GÖR 
• Beslenme hatası 
• İnek sütü allerjisi 
• Malrotasyon ve 

Volvulus 

• NEK 
• SSS hastalıkları 
• Renal hastalık  
• İnfeksiyon 
• Metabolik 

hastalık 



Tanı Çalışmaları 
• Laboratuvar ; 
 

– Karakteristik elektrolit sonuçları 
hipokloremik, hipokalemik metabolik 
alkaloz ile uyumludur. 



Olgunun Tartışılması:  
Hipertrofik Pilor Stenozu (1 / 2) 

• Önbilgi 
– (HPS) kusan infantlardaki en sık 

cerrahi nedendir. 
– Pilor seviyesinde sirküler kas 

hipertrofisi mide çıkış tıkanıklığına 
neden olur. 



Olgunun Tartışılması:  
Hipertrofik Pilor Stenozu (2 / 2) 

– HPS’li bebekler yaşamın 2-4. haftasında 
başlayan fışkırır tarzda safrasız kusma 
ile ortaya çıkarlar. 

 
• Semptomların 2 haftadan önce veya 4 - 6 

aydan geç ortaya çıkması çok nadirdir. 



İlk Öngörünüz: HPS 
• Erkek bebek 
• Fışkırır tarzda safrasız kusma 
• Canlı ve aç görünüm 
• Görülebilir peristaltik dalgalar 
• Üst orta sağ karın kısmında pilora ait 

“zeytin” şeklindeki kitlenin palpasyonu 



Peristaltik Dalga 



Radyoloji 
Yakın zamana kadar HPS 
tanısının altın standardı 
üst Gİ pasaj grafisi idi. 

  
Bu incelemede özgün 
bulgu “string sign“dır. 



Ultrasonografi 

Aşağıdaki bulgular 
HPS tanısını 
düşündürür: 
 
– Uzunluk = 2.16 cm(>1.4cm) 

– Duvar 
kalınlığı=4.6mm(>4mm)  

– Çap = 0.93 cm (<10-14mm) 



Tedavi Yaklaşımı 

• ABC’yi kontrol et. 
• NGS ile dekompresyon yap. 
• Dehidratasyonu, metabolik alkalozu ve 

elektrolit bozukluklarını İV sıvı tedavisi ile  
düzelt. 

• Yeterli idrar çıkışını sağla. 
• Çocuk cerrahına danış. 



Olgunun Seyri / Sonuç 

• Hipokloremik, hipokalemik metabolik alkaloz 
saptandı. 

• Sıvı resüsitasyonu ve gastrik dekompresyon 
başlandı. 

• Bir çocuk cerrahı hastayı gördü. 
• Bebek iki gün sonra ameliyat edildi ve 3. 

postop günde de sorunsuz taburcu oldu. 



Olgu sunumu 3:  
“Ağlama ve Beslenme İsteksizliği” 

Altı aylık erkek çocuk polikliniğe ağlama, karın 
ağrısı ve beslenme isteksizliği nedeni ile 
başvurdu.  

 
Bugün iki kez kusması olduğu ve içeriğinde safra 
veya kan olmadığı belirtildi 

 
Bebek uyanık ancak annesinin kollarında 
hareketsiz duruyor, retraksiyonu yok, cilt rengi 
normal. 



İlk Değerlendirme 

KN:145/dk, SS: 28/dk,  
TA 75/52 mmHg, 
Vücut ısısı 37.9°C 
O2 sat % 98 
Kilo:6 



İlk Değerlendirme ve 
Detaylı Fizik Muayene 

İlk değerlendirme: 
 
– Letarji dışında ABCDE normal 
 

Detaylı fizik muayene: 
– Hafif karın hassasiyeti, GGK (+) ve letarji 

dışında normal 



Soru 
 Bu hasta ile ilgili ilk izleniminiz 

nedir? 



Genel İpuçları 

• SSS / Metabolik bzk ya da kompanse şok 
• diğer fizik muayene bulguları ile uyumsuz letarjinin 

olması 
 

İlk yaklaşım önceliğiniz ne olur? 



Yaklaşım Öncelikleri 

• Hastayı monitorize et. 
• Damar yolu açıklığını sağla. 
• Sıvı resüsitasyonuna başla (SF 20 mL/kg). 
• Kan tetkiklerini gönder, yatak başı kan 

şekeri bak. 
• Göğüs ve karın grafilerini iste. 
• Bebeği ambulans ile taşı. 



Ayırıcı Tanı:  
Başka Ne Olabilir? 

• Barsak tıkanıklığı, karın ağrısı veya 
dışkıda kanamaya neden olan 
durumlar: 

 
– Malrotasyon ve Volvulus 
– Meckel divertikülü 
– Boğulmuş kasık fıtığı 
– İnfeksiyöz enterit 



Tanı Çalışmaları 
• Laboratuvar incelemeleri genellikle 

yardımcı değildir. 
• Radyoloji 

– Direkt grafi normal olabilir ya da şunları 
gösterebilir: 
 

• Yumuşak doku kitlesi 
• Hedef “Target” belirtisi 
• Çekal gazın görülememesi 
• Menisküs belirtisi 
• Barsak tıkanıklığı 



Olgunun Tartışması: 
İnvajinasyon 

İnvajinasyon, proksimal 
barsak segmentinin distal 
içerisine teleskopik 
olarak girmesidir.  
Bebeklerde en sık ikinci 
barsak tıkanıklığı 
nedenidir.  
% 80 – 90 olguda 
ileokoliktir. 
 



İnvajinasyon (1 / 2) 

• Ençok görüldüğü aralık 5 – 9 aydır, 
olguların çoğu da 3 ay - 2 yaş arasında 
ortaya çıkmaktadır.  
–  %10 – 25 olgu 2 yaşından büyüktür. 



İnvajinasyon (2 / 2) 

• 2 yaş altı olguların %75’inde 
invajinasyonu başlatan bir patoloji 
bulunmaz.  

 
– Daha büyük çocuklarda, Meckel 

divertikülü en sık nedendir. 



Kusma  

İlk Öngörü: İnvajinasyon (1 / 2) 



İlk Öngörünüz:  
İnvajinasyon (2 / 2) 

• Klasik Triad 
– Kolik tarzında karın ağrısı (%90) 
– Kusma (% 65 - 80)  

Kusma safralı ve fekaloid olabileceği 
gibi safrasız da olabilir. 

– Kanlı mukuslu (“çilek jölesi”) dışkı 
• Letarji 



Diğer Belirtiler 
• Karın muayenesinde sağ alt kadran 

boş olabilir (“Dance” belirtisi). 
• Sağ üst kadranda, transvers kolon 

boyunca uzanan, yumuşak, sucuk 
benzeri kitle palpe edilebilir (% 50). 



Radyoloji:  
Menisküs veya Ay Belirtisi ve Sağ Üst 

Kadranda Hedef Belirtisi 





USG 

http://www.okulstore.com/backoffice/pictures/BOBREK-KESITI-MODELI_634_large.jpg


Radyoloji:  
Baryum veya Hava ile Kolon Grafisi 



Tedavi Yaklaşımı 

• ABC: 
– Sıvı resüsitasyonu 

• Cerrahi konsültasyon isteyin. 
• Baryum veya hava ile redüksiyon. 
• Cerrahi redüksiyon: 

– Peritonit bulgusu, 
– Şok,  
– Patolojik neden (lead point) varsa, 
– Hidrostatik veya pnömotik redüksiyon başarılı 

olmazsa. 



Olgunun Seyri / Sonuç  

• Sıvı resüsitasyonu sonrası hava ile 
redüksiyon yapıldı ve invajinasyon 
tamamen redükte oldu. 

 
• Letarji hızla geriledi ve kayboldu. Oral 

beslenmeyi tolere etti.  
 
• Ertesi gün çocuk taburcu edildi. 



Olgu Sunumu 4: 
“Karın Ağrısı” 

Sekiz yaşında erkek çocuk, 1 günlük 
karın ağrısı, ateş, bulantı ve kusma 
yakınmaları ile başvurdu. 

 
Daha önce sağlık sorunu tanımlanmıyor. 

 
Çocuğun genel durumu iyi, bilinci yerinde, 
retraksiyon veya takipnesi yok, cilt rengi 
doğal. 



İlk Değerlendirme 

KN:100/dk, SS: 18/dk,  
TA 100/70 mmHg, 
Vücut ısısı 38.8°C 
O2 sat % 100 
Kilo:30 



İlk Değerlendirme ve  
Detaylı Fizik Muayene 

İlk değerlendirme: 
 
– ABCDE normal 

 
Detaylı fizik muayene: 
 
– Karın muayenesi dışında normal. 
– Sağ alt kadranda hassasiyet ve istemli defans 

saptandı, rebound yoktu 
– BS azalmış 



Odaklanmış Öykü 

Onset:  Ağrı 1 günde giderek artmış 
Pain:  Yürüme esnasında artış gösteriyor 
Quality:  Gelip giden 
Region:  Göbekte başlayıp sağ alt kadrana  

  kaymış 
Severity:  8/10 şiddetinde 
Time:  Ağrı dün başlamış ancak, son 6  

  saatte daha da artmış ve kusma  
  eklenmiş 



Soru 

Bu hasta ile ilgili ilk öngörünüz nedir? 



Genel İpucu 
• Stabil 

– Karın ağrısı 
 

Yaklaşım öncelikleriniz nelerdir? 



Yaklaşım Öncelikleri (1 / 2) 

• Ağızdan beslenmeyi durdurun. 
 
• Damar yolu açın. 

– Sıvı resüsitasyonuna başlayın (SF 20 mL/kg). 

– Kan ve idrar incelemelerini gönderin. 



Yaklaşım Öncelikleri (2 / 2) 

• Analjezik verin !!!!! 
 
• Antibiyotik tedavisini düşünün. 
 
• Cerrahi konsültasyon isteyin. 



Ayırıcı Tanı:  
Başka Ne Olabilir? 

• Gastroenterit 
• Pnömoni 
• Farenjit 
• Üriner sistem infeksiyonu 
• Jinekolojik durumlar 
• Travma 



Tanı Çalışmaları (1 / 2) 

• Laboratuvar 
 
– Apandisit tanısını koyduracak veya diğer 

hastalıkların ayırd edilebilmesini 
sağlayacak bir laboratuvar testi yoktur. 
Lökosit sayısı da çoğunlukla normaldir.  



Tanı Çalışmaları (2 / 2) 

• Radyoloji 
 

– Direkt grafiler 
– Ultrasonografi 
– Karın ve pelvis tomografisi 
– Baryumlu kolon grafisi 



Apandisit 
• Çocuklarda acil laparotomi/laparaskopi 

gerektiren ve en sık rastlanan hastalık 
apandisittir. 

 
• Akut karın ağrısı 5 – 14 yaş arasında 

polikliniğe başvuran olguların %4’ü. 
 
• Herhangi bir yaşta görülebilir, en sık  

10 – 17 yaşlar arasında görülür. 



Klinik Özellikler 

Hastaların %50’sinde klasik tablo 
– Periumbilikal ağrı  
– Anoreksi, bulantı ve kusma 
– Sağ alt kadran ağrısı 
– Ateş 
 

Peritoneal iritasyon 
– Perküsyonla hassasiyet ve rebound 
 

Sıklıkla tanı gecikir 



Radyoloji: Direkt Grafiler 

%10 hastada fekalit 
görülür. 
Ayrıca ileusa ait 
bulgular 
gözlenebilir. 
 



Kademeli kompresyon 
yöntemi ile yapılan USG 
incelemesi klinik belirtiler 
kadar yardımcı 
olabilmektedir. 
 
Radyasyona maruziyet 
yoktur ve deneyimli 
ellerde güvenilirdir. 
 

Ultrasonografi 



Karın ve Pelvis Tomografisi 

• BT’nin özgüllüğü ve duyarlığı yüksektir. 
• Kontrast verilmesini gerektirir. 
• Hasta radyasyona maruz kalır. 
• Çoğu merkez önce USG yapılmasını tercih 

eder. 
• BT, USG’nin tanı koyamadığı ve apandisit 

şüphesinin yüksek olduğu olgularda 
uygulanmalıdır. 



Olgunun Seyri / Sonuç 

• Laboratuvar incelemelerinde hafif 
lökositozu vardı. 

• Hastaya USG yapıldı ve apandiksin 
genişlemiş olduğu görüldü. 

• Hasta ameliyata alındı ve laparotomide 
perfore olmamış apandisit saptanarak 
çıkarıldı. 



Olgu Sunumu 5: “Kasık ağrısı” 
• 13 yaş E hasta, gece sağ skrotal bölgesinde 

uykudan uyandıran ağrı olması sebebi ile 
ailesi tarafından saat 04.00”de Acile 

 
• Başvurudan 1 gün önce okulda futbol 

oynamış 
 
• Gecmişte, birkaç kez daha kısa ve daha az 

yoğunlukta aynı şekilde şikayetleri 
oluyormuş. 

 



İlk Değerlendirme 

KN:90/dk, SS: 18/dk,  
TA 110/70 mmHg, 
Vücut ısısı 36.8°C 
O2 sat % 100 
Kilo:40 
 

Ağlıyor, huzursuz, ajite 



İlk Değerlendirme ve  
Detaylı Fizik Muayene 

İlk değerlendirme: 
 
– ABCDE normal 

 
Detaylı fizik muayene: 
– Sağ skrotal hassasiyet, şişlik ve sağ testis 

skrotum içinde daha yukarıda 
– Sağda kremaster refleksi alınamıyor. 
– Bulantı(+), hareketle ağrı(+) 



Soru 

Bu hasta ile ilgili ilk öngörünüz nedir? 



Genel İpucu 
• Stabil 

– Kasık ağrısı 
 

Yaklaşım öncelikleriniz nelerdir? 



Yaklaşım Öncelikleri (1/2) 

Şiddetli ağrı!!! 
Mümkün olan en kısa sürede !!!  



Yaklaşım Öncelikleri (2 / 2) 

 
• Hızlı tanı ! 
 
• Erken cerrahi konsültasyon isteyin. 



Ayırıcı Tanı:  
Başka Ne Olabilir? 

• Apendiks testis ya da apendiks epididimisin 
torsiyonu 

• Epididimit 
• Orşit 
• İnkarsere inguinal herni 
• Skrotal travma 
• Hidrosel/varikosel  
• Skrotal sellülit 

 



Tanı Çalışmaları (1 / 2) 

 
– Sintigrafi  
– Renkli Doppler USG.  



Yaklaşım 
Belirgin ağrısı olan hastalarda iv narkotik 
analjezik 
Akut skrotum nedeni eğer testis torsiyonu ise ya 
da testis torsiyonu dışlanamıyorsa acil skrotal 
explorasyon endikedir 
Etkilenen bölge yaşamsal fonksiyon açısından 
kontrol edilir 
Yaşamsal bulgu varsa orşiopeksi 
Yoksa testis çıkarılır  
 



Ne kadar acil ? 

6 saat içinde detorsion  = %100  korunur  
 

– 12-24 saat = % 20  
– 24 saat sonra = % 0  
 
 

 
 



Mesaj  
• Karın ağrısı nedenlerini araştırırken çocuğun yaşını 

gözönünde bulundurun. 
 
• Nontravmatik acil cerrahi durumlar nonspesifik bulgu 

ve belirtiler ile karşımıza çıkabilir. 
 
• Safralı kusma ciddi bir karın içi aciliyete işaret 

edebilir. 
 
• Cerrahi konsültasyonu zamanında yapın. 



Sabrınız için teşekkürler…. 
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