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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Akut apendisit çocukluk çağında, özellikle 10- 15 yaşlarında sık görülen 

cerrahi hastalıklar arasındadır ve erkeklerde kızlara göre daha çok görülmektedir (1). 

Apendisit tanısıyla yatırılan ve tedavisi planlanan hastada, akut veya perfore 

apendisit ayırımı ilk başta yapılmalıdır. Akut ve perfore apendisit olgularının 

birbirinden ayrılması tedavi stratejisinin seçilmesinde özellikle çocuklarda çok 

önemlidir. Apendisit olan çocuk hastalarda yanlış veya geç tanı morbiditeyi 

arttırmaktadır (2, 3). Akut apendisitte zamanında tanı koyulmaması ve uygun 

ameliyat öncesi tedavi başlanılmaması perforasyon riskini artırmaktadır(3). Ancak 

tanı koyma sürecinde öykü ve fizik inceleme (Fİ) bulguları en önemli 

parametrelerdir. Beyaz küre ya da akut faz reaktanlarının yükselmesi ayırıcı tanı için 

ya da akut/perforeapendisit ayırımı için yeterli olmamaktadır. Apendisit tansında Fİ, 

laboratuvar bulguları, ultrasonografi ve hatta bilgisayarlı tomografi kullanılabilir 

ancak bunlar kesin tanı koymaya her zaman yardımcı olmadığı gibi hem tanı 

süresinin uzamasına hem de masrafların yükselmesine neden olmaktadırlar (2). 

Çocuğun acile gelişinden, ameliyathaneye kadar geçen süre ne kadar uzarsa 

perforasyon riski o kadar artmaktadır(2). Ameliyat öncesi başlanan antibiyotik 

tedavisi, ameliyat sonrası komplikasyonların riskini azaltarak hastanede kalış süresi 

ve buna bağlı olarak masrafların da azalmasına katkıda bulunur (3).  

Çocuklarda Fİ’de yaşanan güçlükler ve tipik apendisit öyküsünün her zaman 

izlenmemesi, başka tanısal yöntemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Serum 

bilirubin düzeyinin, perfore apendisitin erken tanımlanmasında yararlı bir belirteç 

olarak kullanılabileceği erişkinlerde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (4). Bilirubin 

değerleri ne kadar yüksek ise apendisit olma riski o kadar yüksek olduğu 

bildirilmiştir(5). Ayrıca Erel ve arkadaşları tarafından erişkinler üzerinde yapılan 

güncel çalışmalarda kan serum Tylol/Disülfid değerlerinin mesane, kolon ve renal 

tümörlerde, abse, bronşit, pnömoni ve tonsillit gibi inflamatuvar süreçlerde, diabetus 
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mellitusda, sigara içicilerinde, kronik böbrek yetmezliği, Parkinson, Alzheimer 

hastalıkları ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik süreçlerde yükseldiği 

gösterilmiştir (6). Kan serum Tiyol/Disülfid homeostazının inflamatuvar durumlarda 

yükselmesine dayanarak, bu antioksidanların apendisitlerin erken tanı, ayırıcı 

tanısında, akut ve perfore apendisitlerin birbirinden ayırıcı tanısında kullanılabileceği 

düşünülmüştür. Duyarlı belirteçlerin bulunmasının çocuklarda perfore apendisite 

bağlı morbiditenin azalmasında belirgin bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. AKUT APENDİSİT 

Anatomik açıdan apendiks 1492’de Leonardo Da Vinci tarafından ve 1521 de 

Berengario Da Capri tarafından tanımlanmıştır (1). Sağ iliak fossa abseleriyle 

apendiks vermiformis arasında ilişki kuran veya akut apendisitin klinik belirti ve 

bulgularını tanımlayan yayınlar 16. yüzyıldan itibaren mevcuttur (1). Bu yazılarda 

çekum bölgesinde ağrı ile seyreden, ölüme sebep olan cerrahi bir patolojiden söz 

edilmiştir (9). İlk olarak 1827 de Francois Melier inflamasyonun apendiksten 

başladığını belirtmiştir. Fakat Melier’in bu düşüncesi, 1886 da Fitz’in konuyu tekrar 

ele almasına kadar pek dikkat çekmemiştir (1). Patolog Reginald Fitz, 1886 yılında 

akut apendisitin klinik ve patolojik olarak ayrı bir hastalık olduğunu belirtmiştir, 

ayrıca apendisitin erken tanı yöntemlerini, akut apendisit zamanında tedavi 

edilmediğinde perfore olabileceğini ve akut apendisitin ileride komplikasyonlara 

neden olmaması için tedavisinin erken apendektomi olduğunu bildirmiştir (8, 9, 12, 

13). İlk apendektomi 1736 yılında İngiltere Kralı II. George’un cerrahı Claudius 

Amyand tarafından yapılmıştır (1). 

Fitz'den kısa bir zaman sonra Mc Burney akut apendisitin erken klinik 

bulgularını, sağ alt kadrandaki kendi adıyla anılan hassas noktayı (umblikustan sağ 

spina iliaka anterior superiora doğru çizilen hat üzerinde dış 1/3 ile iç 2/3 kesişme 

noktası) ve apendektomi için uygun kesi yöntemini tarif etmiştir (1, 9, 12, 13). 

 

2.2. ANATOMİ 

Embriyolojik olarak apendiks, çekumun alt ucundan gelişmiştir. Apendiks 

yenidoğanda proksimal kısmı çekum tarafında yerleşen koni şeklinde bir yapı olup, 

ileoçekal valvden 2,5– 3 cm aşağıda ve hafif sol arkaya yerleşmiştir. Apendiksin iç 
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yüzü kolon epiteli ile döşelidir, içte sirküler dışta ise longitudinal kas tabakası 

mevcuttur. Üç kolon tenyasının çekumla apendiksin birleşme yerinde kaynaşması 

sonucunda apendiksin longitudinal kas tabakası oluşmuştur. Tenyalar, özellikle de ön 

tenya, ameliyat sırasında apendiksin bulunmasında önemli işaret noktasıdır. Her iki 

kas tabakası arasında yer yer zayıf alanlar bulunmaktadır ki bu da mukoza ve 

submukozadaki inflamatuvar olayların kolaylıkla serozaya geçmesine yol açar. Çok 

ender olarak apendiksi olmayan ya da birden fazla apendiksi olan hastalar 

görülebilmektedir (1). 

Apendiksin submukozasında lenf follikülleri mevcuttur. Bu lenf 

folliküllerinin sayısı doğumdan 15 gün sonra artmaya başlar ve 15- 20 yaşlarına 

kadar folliküllerin sayısı 200'ün üzerine çıkabilir. Folliküller 20 yaşından sonra 

atrofiye uğramaya başlar ve yerini fibröz bir dokuya bırakır. Apendiksin yapısı 

kolonun diğer yapısıyla aynıdır. Apendiküler mukoza kolumnar epitel ile örtülüdür 

ve submukozada lenfoid folliküller yerleşmektedir. En dışta longitudinal kas tabakası 

vardır (9). 

Apendiks insanların çoğunda %95 sağ alt kadranda intraperitoneal 

yerleşimlidir. İntraperitoneal apendikslerin %30’da organın ucu pelviste, %65’de 

çekumun arkasındadır. İnsanların %5’de ise çekumun ve asendan kolonun arkasında 

retroperitoneal yerleşimlidir. Apendiküler mezo (mezoapendiks) üçgen bir katlantı 

şeklinde ileumun arkasında yerleşiktir (1, 9). Apendiks ileoçekal arterin bir dalı olan 

apendiküler arter ile kanlanır, arter apendiks mezosunun (mezoapendiks) serbest 

kenarında seyreder. Apendiks mezosu (mezoapendiks) terminal ileumun arkasından 

geçerek ince barsak mezosu ile birleşir. Apendiks bir tek apendiküler arterden 

beslendiği için bu arterin tıkanması sonucunda apendiks iskemisi ve nekrozu ortaya 

çıkar. Apendiksin en az kanlandığı yer antimezenterik kısmının tam ortasına denk 

gelen bölgedir. Apendiksin venleri superior mezenterik ven aracılığıyla portal 

sisteme dökülür. Bu lenfatik damarlar retroperitoneal, lumbal ve iliak lenfatik zincir 

ile anastomoz yaparlar ve apendiksin inflamasyonunda, enfeksiyonun pelvis arka 

duvarı ile retroperitona da yayılmasına neden olurlar. Auerbach, Meissner ve Henle 

pleksusları apendikste de mevcutturlar (1).Çocuklarda apendiks lümeni dar, duvarı 

ince ve boyu daha uzundur, bu nedenle çocuklarda daha erken perfore olmaktadır. 
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Bebeklerde apendiks konik yapıda olduğundan bebeklerde apendisit olasılığı daha 

düşüktür (1, 12, 13). 

Apendisit hemen her coğrafi alanda görülen, çok yaygın bir hastalıktır. Son 

yıllarda insidansında bir azalma izlense de, halen karın ameliyatlarının en sık 

nedenlerindendir (12). Yaşam boyu apendisit geçirme insidansı erkeklerde %9, 

kadınlarda ise %7 civarındadır. Apendisit erkeklerde daha sık görülse de yaşam boyu 

çeşitli nedenlerle apendektomi geçirme olasılığı kadınlarda daha fazladır. Çocukluk 

çağı hasta grubunu genellikle büyük çocuk ve adolesanlar oluşturur (14). 

Çocuklarda en sık görülen cerrahi hastalık, akut apendisittir. En sık görülme 

yaşları 8-15 yaş arasıdır, yaş arttıkça ve küçüldükçe bu insidans azalmaktadır (12, 

13). Apendisit beş yaş altın çocuklarda az görülmektedir, bununla beraber beş yaşın 

altındaki çocuğun yakınmalarını anlatmaktaki zorluğu nedeni ile komplikasyon oranı 

da artmaktadır (14,15). Adolesan çağda bu oran %5’lere düşer(16). Puberte öncesi 

dönemde apendisit oranı kız ve erkeklerde aynıdır ancak pubertede erkek/kız oranı 

2:1 seyretmektedir. Puberte sonrası dönemde erkeklerde apendisit oranı yavaş yavaş 

düşmeye başlar. Apendisit insidansı üçüncü dünya ülkelerinde daha düşüktür, bu 

durum üçüncü dünya ülke insanlarının daha çok lifli gıda tüketmesine 

bağlanmaktadır. Siyah ırkta daha az görülür. Yaz aylarında sıklığı daha da artar (16).  

Günümüzde erken tanı, etkili antibiyotik tedavisi, anestezi ve cerrahi 

tekniklerdeki gelişmeler, apendisit mortalitesinin %1’in altına düşmesini sağlamıştır. 

Ancak hala yara enfeksiyonu, intraabdominal abse, paralitik ileus, geç dönem barsak 

tıkanıklıkları gibi komplikasyonlar görülmeye devam etmektedir (16). 

Komplikasyonların azaltılması için daha hızlı tanı, ayırıcı tanıların hızla gözden 

geçirilmesi ve ameliyat öncesi spesifik antibiyotik tedavisinin başlanması önemlidir. 

Çalışmalarda daha erken tanı, zamanında başlanan antibiyotik tedavisi ve dikkatli 

cerrahi yaklaşım ile komplikasyon oranının düştüğü gösterilmiştir (3,16).  

Yaşa ve cinse bağlı olarak akut ile perfore apendisitin karşılaştırıldığı bir 

çalışmada, perfore apendisitin üç yaş altı çocuklarda ve yaşlılarda daha sık görüldüğü 

ancak akut apendisite göre daha genel bir yaş dağılımı gösterdiği ortaya konmuştur 
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(14). Yine üç yaş altı grup içinde perfore apendisitin yüksek insidansı, tanı zorlukları 

ve komplikasyon oranlarının yüksekliği çalışmalar ile ortaya konulmuştur (15). 

 

2.3. FİZYOPATOLOJİ ve KLİNİK BULGULAR 

Apendisiti tetikleyen nedenlerden biri apendiks lümeninin tıkanmasıdır (1, 

15). Apendiks lümeninde basınç artışı ile apendiks duvarında mikro dolaşım yavaş 

yavaş bozulur ve apendiks duvarında iskemiye neden olur, mevcut durum apendiks 

mukozasının geçirgenliğini artırarak bakteriyel invazyona yol açmaktadır (12, 17). 

Apendiks lümeninin tıkanmasına lenfatik hiperplazi, fekalit, fibrotik bandlar, tümör 

neden olabilmektedir (9, 16). Akut apendisit nedeniyle ameliyat edilen çocukların 

%20’sinde lümeni tıkayan neden fekalit olarak bulunmuştur, perfore apendisitte bu 

oran %30– 40’lara çıkmaktadır (1, 9). Apendiks lümeninin tıkanması apendiks 

mukozasının salgıladığı mukusun birikmesine ve lümen içinde basıncın artmasına 

neden olur (18, 19). Hastada ilk olarak kolik tarzında ağrı yakınması başlar. Bu 

ağrının nedeni lümen içerisinde biriken maddeleri dışarıya atmak için apendiks 

motilitesinin artmasıdır. Kolik ağrıların ardından belirsiz, zor lokalize edilen visseral 

ağrılar başlar. Bu ağrılar genellikle göbek çevresinde izlenir. İştahsızlık ve bulantı 

yavaş yavaş klinik tabloya eklenir. Sonrasında kusma başlar. Kusmanın nedeni 

paralitik ileus dışında ilk önce peritoneal irritasyona bağlıdır. Sonrasında lümen içi 

basınç venöz dolaşımı engellediği için basınç daha da artar ve arterial kanlanmanın 

bozulmasına neden olur. Sonuçta apendiksin duvarında iskemiye neden olur, 

mukozanın geçirgenliği artar ve lümende hızla artan bakteriler lümen içinden 

apendiks duvarına hızla ilerler (15). İnflamasyon çok da yüksek olmayan bir ateş 

yüksekliğine yol açar (38– 39 °C). Küçük çocuklarda ateş daha da yüksek olabilir. 

Hastalarda orta derece lökositoz ve sola kayma mevcuttur. Ödemli, iskemik, 

inflamasyonlu barsak duvarından bakteriler diapedez yoluyla etraf dokulara invaze 

olarak buralarda da inflamasyona neden olur (1, 16). Omentum ve ince barsaklar 

inflame apendiksi çevrelemeye başlar. Apendiks pariyetal peritona da yakın 

olduğundan peritonda da sekonder inflamasyon başlar ve daha önceki müphem 

periumblikal lokalizasyonlu ağrı daha keskin, lokalize, kolay tarif edilen veT11- L1 

somatik afferent sinirlerle taşınan belirgin sağ alt kadran ağrısına dönüşür. Bu 
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sinirlerin uyarılması sadece ağrı karakterinin değişmesine sebep olmaz, bu sinirlerin 

innerve ettiği kaslarda da tanı için tipik olan lokalize hassasiyet, defans belirginleşir. 

Sonrasında klinik tabloya distansiyona neden olan paralitik ileus ve buna bağlı 

barsak seslerinde azalma da eklenir (16, 15). Apendiksin retroçekal, sigmoid kolon 

veya mesane komşuluğunda bulunduğu durumlarda, pariyetal peritonun somatik 

innervasyonu etkilenmeyeceği için klinik bulgular da tipik değildir, dolayısıyla bu 

hastalarda öykü ve Fİ ile tanı koymak zorlaşmaktadır. Bazen ayakta çekilen karın 

grafisinde (ADKG), psoas kasının gölgesinin görülmemesi, retroçekal apendisiti 

düşündürebilir (16). Hastada dizüri, idrarda birkaç eritrositin ve lökositin görülmesi 

apendiksin prevezikal olduğunu düşündürebilir, ishal, rektal dijital incelemede 

Douglasda hassasiyet pelvik yerleşimli apendiksi akla getirmelidir. Paralitik ileusa 

bağlı kabızlık ve tam tersi apendiksin sigmoide yakın olması ve inflamasyonun 

sigmoidi de etkilemesi sonucunda ishal de olabilir (15). Apendisitin son aşaması 

artık nekroze olan apendiks duvarının delinmesi, perforasyonudur (1, 9). Eğer 

apendiks çevresinde korunma mekanizması oluşmamışsa perforasyondan sonra 

jeneralize peritonit gelişir. Başta ateş 38,5°C üzerine ve lökosit sayısı 14000/mm3’ün 

üzerine çıkar. İnce barsaklar ve omentum apendiks çevresinde koruyucu duvar 

oluşturabilirse perforasyon sonrası generalize peritonit engellenir ve periapendiküler 

abse gelişir (1, 9, 15). 

Fizyopatolojide; apendiks mukozasının viral etken tarafından hasarlanma 

sonucunda bakteriyel invazyon ve bundan sonrada tüm inflamasyon zincirinin 

başlayabileceği de düşünülmektedir (16). Hijyen, beslenme ve genetik faktörler de 

etkilidir. Daha çok lifli gıdalarla beslenen toplumlarda apendisite diğerlerine göre 

daha az rastlanmaktadır. İskemi de apendisit tablosuna yol açabilir (12, 16).  

Lümen içi basınç artmasında neden olan faktör ortadan kalkınca basınç 

artması-enfeksiyon, ödem, iskemi dizisi kesintiye uğrar ve tüm zincir geriye 

dönebilir (18). Apendisit başladıktan sonra hangi hastada bu zincirin geri döneceği 

bilinmediğinden, şüphe edilen hastalara cerrahi girişim uygulanmalıdır (15). 

Apendisit evreleri; akut fokal apendisit, akut süpüratif apendisit, gangrenoz 

apendisit, perfore apendisit olarak tariflenir. 
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2.4. AKUT KARIN- AYIRICI TANI 

Çocuklarda karın ağrısı, hastane başvurularının en sık nedenlerinden biridir. 

Çocuklarda karın ağrısı çoğu zaman kendi kendini sınırlayan bir durum olmakla 

birlikte, ciddi medikal ve cerrahi acillerin habercisi de olabilir. Bu durumlarda 

tanının zamanında koyulması ve uygun tedavinin başlanması önem taşır. Özellikle 

apendisiti olan çocuklarda, diğer karın ağrısı nedenlerinin ekarte edilmesi ve 

tedavinin zamanında yapılması, komplikasyonların gelişimine engel olacaktır. Karın 

ağrısıyla başvuran bir çocuğun değerlendirilmesinde ilk aşama, ayrıntılı bir öykünün 

alınmasıdır (1, 21, 22).  

Farklı yaş gruplarına göre akut apendisitin kliniği değişmektedir. Üç yaş altı 

çocuklar, yakınmalarını iyi anlatamadıklarından, bu yaş grubu çocuklarda tanıyı 

koymak zordur. Bu çocuklarda komplike apendisitler daha sık görülür (15, 23). 

Çocuk iştahsız, huzursuz, uykuya meyillidir, bulantı ve kusma olabilir.  

Üç yaştan büyük çocuklarda apendisit tablosu daha genel bir tabloya sahiptir 

ancak altı yaş üzeri çocuklarda apendisit erişkinlere benzer bir klinik tablo 

göstermektedir. Apendisitin önemli klinik belirtilerinden olan ağrının öyküsü 

dikkatle alınmalı ve aynı dikkatle değerlendirilmelidir. Apendisitte önce ağrının 

sonra kusma başlaması tipiktir (1, 15, 16). 

Ayırıcı tanı açısından travma öyküsü sorgulanmalıdır. Karın ağrısı, öksürük 

ve ateş sonrası ise sağ alt lob pnömonisinden şüphelenilebilir (1, 15, 16,). 

Ani başlayan ağrı daha çok içi boş organ tıkanıklığı (volvulus, invajinasyon, 

safra veya idrar yollarında taş) ya da perforasyonu, orak hücreli anemi krizi, porfiri, 

ayrıca kızlarda, over torsiyonu, over kisti rüptürü, adolesan kızlarda ek olarak 

Mittelschmertz akla getirilmelidir(1,24). Ağrının aşamalı olarak artması inflamasyon/ 

enfeksiyon kaynaklı karın ağrısını düşündürmelidir. Aralıklı kronik karın ağrısı ise 

reflü özofajit, peptik ülser, kolelitiazis, kronik pankreatit, kronik inflamatuvar barsak 

hastalığı, pelvik inflamatuvar hastalıkta görülmektedir (1). Devamlı olan ve aralıklı 

artış gösteren karın ağrısı sıklıkla kronik pankreatit ve kronik ülserlerde 

görülmektedir (1, 21).  
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Önce iştahsızlık, bulantı, ishal veya kabızlık gibi gastrointestinal bulgular 

başlar. Sonrasında net lokalizasyonu olmayan, sızıntı şeklinde daha çok epigastrik ve 

periumblikal bölge yerleşimli bir ağrı başlar. Başlangıçta iştahsızlık, bulantı ile 

seyreder, 6-12 saat sonra ise kusma başlar. Hastalarda rektal hassasiyet ve tenezm, az 

miktarda cıvık kıvamlı gaita çıkarma sıktır, konstipasyona daha ender rastlanır. 

İkinci 12 saat içinde ağrı ve huzursuzluk yavaş yavaş artar, ateş orta derecede 

yükselir. Ateş diğer enfeksiyoz olaylarda da eşlik edebilir. Apendisit başlangıcındaki 

ateş subfebril iken perforasyonla birlikte yükselebilir. Ayırıcı tanıda ilk önce 

gastroenterit, idrar yolu enfeksiyonu, mezenter lenfadenit, kız hastalarda overyan 

patoloji ekarte edilmelidir. Testis torsiyonunda da karın ağrısı izlenmektedir 

dolayısyla erkek hastalarda mutlaka skrotal inceleme yapılmalıdır (1, 24). Öyküde 

daha önce geçirilmiş hastalıklar, ameliyatlar, kullanılan ilaçlar mutlaka 

sorgulanmalıdır. Hemofiliye bağlı kanama, Henoch Schönlein purpurası, Ailevi 

Akdeniz ateşi, inflamatuvar barsak hastalığı, nefrotik sendrom, immün yetmezlik, 

gıda intoksikasyonu da ayırıcı tanıda düşünülmelidir (1, 14, 21, 22).  

Hasta kendini iyi hissetmediğini söyler, aktivitesi azalır (16, 15). Hastanın 

genel durumu ikinci 24. saatte daha da bozulur. Orofarinks kurur, karında orta 

derecede distansiyon oluşur. Büyük çocuklar artık ağrının sağ alt kadranda olduğunu 

tarif eder. Hastanın gösterdiği nokta Mc Burney noktasına denk gelir. Apendiksin 

anatomik yeri ağrının somatik fazını belirler. Uzun bir apendiks sol alt kadrana kadar 

uzandığında hasta sol alt kadranda ağrı tarif eder. Retroçekal apendisit sağ 

kostovertebral alanda ve sırtta ağrıya neden olabilir. Pelvik apendiks genellikle 

suprapubik ağrıya neden olur. Retro-ileal yerleşimli apendiks iltihabında üreter ve 

spermatik arterin irritasyonuna bağlı hastada testiküler ağrı olabilir. Bu dönemde 

ağrı, öksürük ve hareketle de artabilir. Hasta daha çok yatmayı ve sağ bacağını 

karnına doğru çekmeyi tercih eder (15).  

İştahsızlık apendisit için spesifiktir. Akut apendisitte, hastaların %95’inde 

iştahsızlık ilk semptomdur. Sonrasında ağrı ve ardından da kusma başlar. Kusma ağrı 

öncesi başladıysa apendisit tanısı biraz şüphelidir. Hastada ağrı ve lökositoz artar, 

hastalığın kliniği iyice belirginleşir (9, 15). Hastada yaygın peritonite bağlı paralitik 

ileus, yaygın distansiyon ile defans, barsak seslerinin azalması ve kaybolması gibi 
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klinik bulgular görülebilir. Özellikle de küçük çocuklarda ilerleyen saatlerde 

septisemi de olabilir. Bazen çocuk hastaneye birkaç gündür devam eden halsizlik, 

hafif solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile getirilebilir. Muayenede karnında 

yaygın hassasiyet, defans, rektal dijital incelemede Douglas poşunda hassasiyet, sağ 

alt kadranda hafif derecede hassas bir kitle saptanabilir. Bu tablo; geciktirilmiş 

durumlarda perforasyona bağlı periapendiküler abseye özeldir. İleri derece inflame 

apendiks etraf dokularla çevrelenir, perforasyon sonrası da püyün etrafa yayılmasını 

engelleyerek abse, kolleksiyona yol açar veya plastrone apendisit gelişir. Komplike 

apendisit tedavi süreleri farklı çalışmalarda üç ile on gün arası sürmektedir. Tedavi 

süresi ile ilgili yapılan çalışmalar standart bir tedavi süresinden çok hastanın klinik 

bulgularına göre karar verilmesini ön görmektedir. Beş – yedi gün tedavi protokolleri 

yerine hastanın ateş, ağrı, barsak fonksiyonlarının geri kazanımı ve beyaz küre 

sayıları göz önüne alınarak planlanması önerilmektedir. İntravenöz antibiyotik 

tedavisi hastanın peritonit bulgularının kontrol altına alındığında, tam oral 

beslenmeye geçildiğinde ve inflamasyon bulguları baskılandığında kesilebilir. Klinik 

olarak düzelme sağlanan olgular taburculuk sonrası oral antibiyotiklerle tedavi 

edilebilir. Komplike apendisit sonrası oluşan abse odağı perkutan veya laparoskopik 

olarak drene edilebilir. Plastrone apendisit tedavisi protokoleri literatürde değişkenlik 

göstermekle birlikte klinik deneyimimizde; intravenöz antibiyotik tedavisini takiben 

6 hafta oral antibiyotik tedavisi sonrası interval apendektomi yapılabilir(1, 24). Bazı 

yazarlar hasta tamamen normal hayata döndüyse cerrahiye gerek olmadığını ileri 

sürmektedirler ancak bu hastalarda 6 ay ile 2 sene arasında apendisitin tekrarlama 

oranı %14'lere çıkmaktadır (24, 25, 26).  

Karın ağrısı olan bir çocukta akla gelebilecek ilk ön tanı akut apendisit 

olmalıdır. Ancak belirti ve bulguları akut apendisitle karıştırılabilecek birçok hastalık 

vardır. 

Akut gastroenterit geçirmekte olan çocuklarda akut apendisit benzeri Fİ 

bulguları vardır. Ancak bu hastalıklarda karın ağrıları kramp tarzındadır. Kusma 

daha ısrarlı ve ateş daha yüksektir. Barsak sesleri de hiperkinetikdir. Akut gıda 

zehirlenmelerinde de benzeri tablo vardır.  
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Geçirilen herhangi bir sistemik enfeksiyona bağlı terminal ileumun 

çevresindeki lenf nodülleri hipertrofi olarak akut apendisitle karıştırılabilecek bir sağ 

alt kadran ağrısına yol açabilir. Genelde bir üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında 

veya sonrasında görülen bu duruma mezenter lenfadenit adı verilir.  

İdrar yollarında şiddetli enfeksiyon olan çocuklardaki bulgular da akut 

apendisitteki bulguları çok benzemektedir. Akut apendisittekinden daha yüksek bir 

ateş, dizüri, pollaküri, nokturnal enürezis ve yan ağrısı vardır. İdrar tetkikinde sadece 

lökositlerin görülmesi, yakınma ve karın inceleme bulguları akut apendisit düşünülen 

çocuklarda, apendisiti ekarte ettirmez. Retroçekal yerleşimli, üretere komşu, inflame 

bir apendiksin de idrarda lökosit çıkmasına neden olabileceği unutulmamalıdır (27, 

29, 30). 

Akut apendisit kliniğine benzer bir klinik omentum majör torsiyonlarında 

karşımıza çıkmaktadır, kesin tanı genelde apendisit tanısıyla ameliyata alınan ancak 

apendiksin normal olduğu görülen hastalarda eksplorasyon sırasında konulmaktadır 

(27, 31). 

İçi boş organ perforasyonlarında çekilen ADKG’lerin %70 -90’ında 

diyafragma altı serbest hava, mide gaz odacığının olmaması karakteristiktir. 

İntestinal perforasyonlarda da diyafragma altı serbest hava görülür ve intestinal 

obstrüksiyon bulguları öne çıkar, perfore apendisitlerde ise diyafragma altı serbest 

hava ihtimali çok düşüktür (32, 33). Meckel divertikülünde hasta akut karın 

bulgularıyla başvurabilir, bunun sebepleri divertiküle bağlı invajinasyon, divertikülit 

sonrası olan intestinal perforasyon olabilir (24). 

Pelvik inflamatuvar hastalık kadın ve kızlarda üst genital sistemdeki 

enfeksiyona bağlı pelvik organ ve bu bölge peritonundaki lokalize inflamasyondur. 

Olguların %20’sini adolesan kızlar oluşturur. Çocuğun suprapubik bölgesi ve her iki 

alt kadranda ağrı mevcuttur. Ağrı hareketle ve yürümekle artar. Ardından ateş başlar. 

Akut apendisitle karıştırılabilir. Çocukta vajinal akıntı ve idrarla ilgili yakınmalar 

vardır(1). 
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Over kistinin yırtılması veya overin üzerindeki kist ya da tümörün ağırlığı 

nedeniyle mezosu etrafında dönmesiyle ortaya çıkan over torsiyonu, kızlarda akut 

apendisitten ayrıt edilmesi güç bir tablonun ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle 

hastaneye akut karın tablosuyla başvuran kız çocuklarında mutlaka ovaryen patoloji 

açısından ayırıcı tanı yapılmalıdır (1, 27, 34). 

Akut karın tablosuyla gelen hastalarda mutlaka genital bölge muayenesi de 

yapılmalıdır. İnkarsere kasık fıtığı, testis torsiyonu, testis tümörü ve inguinal bölge 

travmalarında da akut karın kliniğiyle karşılaşılabilir (1). 

Omfalomezenterik kanal artığı-bantlarına bağlı internal herniler veya bu 

bantlar etrafında oluşan volvuluslar da karın ağrısına neden olur. Süperior mezenterik 

arter uzantısı olan oblitere olmamış vitellin damar kalıntılarının basısına veya 

geçirilmiş mekonyum peritoniti artığı bantlara bağlı barsak tıkanıkları da cerrahi 

karın ağrıları içinde yer alır (27, 31). 

Hemolitik üremik sendrom; mikroanjiopatik hemolitik anemi, akut böbrek 

yetmezliği ve trombositopeni ile karakterizedir. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu 

veya gastroenteritin 1- 2 hafta sonrasında ortaya çıkar. Beş yaş altındaki çocuklarda 

daha sık görülür. Hastalarda kolik karın ağrısı, karında hassasiyet, diyare ve rektal 

kanama vardır (29, 30, 35). 

Kawasaki Hastalığı; uzamış ateş, deri döküntüleri, servikal lenfadenopati, 

konjonktivit, eritem, ödem ve artritle karakterizedir. Bu hastalık sekiz yaş altında 

ortalama iki yaş civarında görülür. Hastalık sırasında periduktal inflamasyon 

nedeniyle sistik kanal tıkanması sonucunda safra kesesi hidropsu ortaya çıkabilir (6, 

29, 30, 35). 

Crohn hastalığı (akut granülomatoz ileitis) seyri sırasında terminal ileum, 

periapendiküler apse veya plastrone apendisitten ayrıt edilemeyen bir sağ alt kadran 

kitlesi şeklinde palpe edilebilir. Tanısı önceden belli olan hastaların apendisit tanısıyla 

ameliyata alınması çok enderdir. Ameliyat sırasında inflame terminal ileum ve peri-

ileal, periçekal lenfadenopati, kızarık, ödemli inflame görünümde terminal ileum ve 

çekum mevcuttur. Apendektomi ve lenf nodu biyopsisinden kaçınılmalıdır (1). 
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Diyabetik çocuklarda ketoasidoz sırasında akut apendisit ön tanısıyla cerrahi 

kliniklere yatırıldıkları görülür. Bu çocukların hemen hepsinde karın ağrısı, kusma ve 

karında hassasiyet görülür. Bazı hastaların diyabetik ketoasidoz tablosunda oldukları 

bilinse dahi aynı zamanda apendisit olup olmadıkları anlaşılamayabilir. Bu hastalara 

intravenöz sıvı ve insülin verilmesini takiben karın ağrısı geçer (1, 24).  

Hemofilik hastalarda retroperiton veya mezenter içi kanamalar ve 

invajinasyon nedeniyle karın ağrısı olabilir. Hemofilik hastalarda önce taze donmuş 

plazma verilir ve 12- 18 saat beklenilir. Bu süre içinde klinik tabloda düzelme 

olmazsa hastaya tanısal laparoskopi ve gerekirse apendektomi yapılır(1, 24). 

Karın ağrısı bazen akut romatizmal atağın ilk belirtisi olabilir. Ağrı genelde 

epigastrik alanda ama bazen de apendisiti taklit edecek şekilde sağ alt kadranda da 

olabilir. Hastalarda iştahsızlık, karın ağrısı, kusma vardır. Hastaların %50’sinde 1 ay 

önce geçirilmiş beta hemolitik streptokok enfeksiyonu öyküsü vardır. EKG’de uzayan 

P-R aralığı ve ASO’daki yükseklik hastalığı destekleyen bulgulardandır (1, 24).  

Sağ akciğer alt lobun her hangi bir sebebe bağlı olan inflamasyonları, alt 

interkostal sinirleri ve diyafragmayı irrite ederek, karında hassasiyet, karın ön duvarı 

kaslarında spazm ve karın ağrısına yol açabilir. Bu hastalarda ağrının derin 

inspirasyonda artması tipiktir. Akciğer oskültasyonu ve çekilen Ön arka akciğer 

grafisi (PAAG) olayı aydınlatabilir (1,7, 25). 

Giardia lamblia, E. histolitika, askaris ve kıl kurdu gibi parazitler, özellikle 

ülkemizde çocuklardaki en sık rastlanan karın ağrısı nedenlerindendir. Kronik karın 

ağrısına neden olan bu enfeksiyonlar, zaman zaman akut karını taklit edebilirler (1, 

25).  

Şiddetli kabızlık da karın ağrısı, bulantı ve kusmaya neden olabilir. Bu 

hastaların Fİ ve rektal dijital muayenesinde karında sertleşmiş dışkı, fekalom tespit 

edilebilir (1, 25).  

Kurşun zehirlenmesi, porfiriya, herpes zoster ve ektopik gebelik karın 

ağrısına neden olan hastalıklar arasındadır (1, 25).  
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Ailesel akdeniz ateşi (FMF) yineleyen ateş, karın ağrısı, yaygın peritoneal 

irritasyon, artrit, plörezi ve sekonder amiloidoz ile karakterize otozomal resesif bir 

hastalıktır. Özellikle 20 yaş altı ve MEFV gen mutasyonu taşıyan hastalarda 

apendisit insidansı yüksektir. FMF’in peritonit atakları apendisitten ayırt 

edilemeyebilir (1, 36). Bu nedenle bu hastaların bazıları apendektomi geçirmiş 

olurlar. 

Apendektomi yapılan hastaların %0,3- 0,8’inde karsinoid tümör saptanmıştır. 

Sıklığı az olmasına karşın çocuk ve adolesanların gastrointestinal neoplazmları 

arasında karsinoid tümörlere sık rastlanmaktadır. Karsinoid tümör nöroektodermal 

kaynaklıdır. Apendiks kaynaklı tümörlerin çoğu benigndirler ve apendektomi ile 

tedavi olmaktadırlar. İki cm’den büyük tümörlerde apendektomi ve hemikolektomi 

ile tedavi yapılmaktadır. Bir cm altında olan tümörler metastaz yapmamış kabul 

edilir ve apendektomi yeterlidir(1, 24). 

 

2.5. FİZİK İNCELEME 

Fİ, tanı ve ayırıcı tanı açısından tüm vücudu içerecek şekilde ve sistematik 

uygulanmalıdır. İnspeksiyon sırasında hastanın yatış şekline dikkat edilmelidir. 

Peritoniti olan hasta hareket etmemeye çalışır, renal ve biliyer kolik olan hastalar ise 

ağrıdan kıvranır. Akut pankreatit olan hasta dizlerini karnına çekerek yatar ve bu 

şekilde ağrısını azaltmaya çalışır. Distansiyonun varlığı mutlaka değerlendirmelidir. 

Akut peritonit olan hastalarda solunum sırasında karın hareket etmez. Akut batın 

düşünülen hastalarda barsak sesleri mutlaka değerlendirilmelidir. Barsak sesleri hipo, 

hiper ve normoaktif olabilir. İlerlemiş peritonit ve paralitik ileusta barsak sesleri 

duyulmaz. Erken evre obstrüksiyonda barsak sesleri artar ve yüksek perdeden sesler 

duyulur. Akut gastroenteritte de barsak sesleri artar (37, 38, 39, 40). 

Akut batının Fİ büyük özen gerektirir. Akut apendisit tanısında Fİ özellikle de 

palpasyon büyük önem taşır. Hasta yatar pozisyonda ılık ve kuru elle incelenmelidir. 

Karın incelemesine ağrılı bölgenin uzağından başlanmalıdır. İnceleme sırasında 

özellikle çocuk hastalarda yüzüne bakarak ağrıya bağlı değişen yüz ifadesi 
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değerlendirilmelidir. Hasta ile konuşarak muayene yapılır, bu şekilde çocuğun 

dikkati başka bir yere çekilerek inceleme daha doğru değerlendirilir. İncelemede en 

çok ağrı sağ alt kadranda hissedilir. İncelemede sol alt kadranın palpasyonu sırasında 

sağ alt kadranda ağrı duyulması (Rovsing belirtisi), peritoneal irritasyonun 

göstergesidir. Hasta sol taraf üstte yatarken sağ uyluğu hafif yukarı kaldırılarak 

iliopsoas kasının gerilmesi sağlanır, bu sırada artan ağrı lokal inflamasyonun 

olduğunu gösterir. Buna “psoas belirtisi” denir ve retroçekal apendisite işaret 

etmektedir. Hasta sırt üstü yatarken hafif fleksiyonda olan sağ uyluğu içe 

döndürülerek obturator kasın gerilmesi sağlanır ve bu sırada hipogastrik ağrı 

hisseder, buna “obturator belirtisi” denir. Özellikle pelvik lokalizasyonlu apendisitte 

obturator belirtisi pozitiftir (1, 16, 37, 38). Sağ alt kadranda palpe edilen bir kitle 

abse veya flegmonu düşündürür. Apendiks lokalizasyonuna göre ağrı yeri değişken 

olabilir. En sık Mc Burney noktasında ortaya çıkar. Apendiks retroçekal ve ileum 

arkasında lokalize ise ağrı bulguları daha hafif olabilir, daha çok tenesmus, dizüri, 

piyüri, mikroskobik hematüri gibi bulgular öne çıkabilir. Pelvik yerleşimli 

apendikslerde ise bulgular akut gastroenteriti taklit edebilir. Rektal incelemede 

hassasiyet var ise pelvik apendisit düşünülür.  

Perküsyon ile pariyetal peritondaki inflamasyon tespit edilebilir. İnflame 

pariyetal peritonun ani hareketi ağrıya sebep olur. Derin palpasyonun ardından 

inceleme sırasında elin ani çekilmesi ile karın duvarının pendüler (dalgalanma) 

hareketi ve o bölgedeki karın içi organların hareketi sağlanır. Bu sırada inflame olan 

organın serozal yüzeyleri ile pariyetal periton arasında düzensiz bir temas olur. 

Organ bölgesinde ağrı oluşur ve hastanın ağrısı belirgin şekilde artar, buna “rebound 

belirtisi” denir (37, 38, 39, 40).  

  

2.6. LABORATUVAR 

Çocuklarda apendisit tanısında birçok yöntem kullanılmasına karşın öykü ve 

Fİ en güvenilir tanı yöntemleridir. Çocuklarda Fİ’deyaşanan güçlükler ve tipik 

apendisit öyküsünün her zaman tariflenememesi, tanısal başka yöntemlerin 

kullanılmasını gerektirmektedir. Bu amaçla rutin serum çalışmalarının yanı sıra, 
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birçok inflamatuvar belirtecin serum düzeyleri erken tanı veya akut- komplike 

apendisit ayırımında kullanılmak üzere araştırılmıştır (24). Ancak bunlara karşın akut 

apendisit tanısında etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir laboratuvar yöntemi 

bulunmamaktadır. 

Bir hastalığın tanısı ve tedavisinde önemli bir gösterge olabilecek bir 

belirtecin bazı özellikler taşıması gerekir. Tanıda değerli kabul edilecek bir belirteç, 

o hastalığa özgü, ölçülebilir, değişikliklere cevap verebilir ve zamanında test 

edilebilir olmalıdır. Ancak apendisit erken tanısında rol oynayacağı düşünülerek 

incelenen belirteçlerin önemli bir kısmı bu özelliklere uymamaktadır. Bu nedenle 

laboratuar yöntemleri, Fİ bulguları ve diğer görüntüleme yöntemleri ile birlikte 

kullanıldığında tanıda daha faydalı olduğu kabul edilmektedir. 

Akut apendisit tanısında en sık kullanılan laboratuar incelemesi tam kan 

sayımı- beyaz küre sayısıdır. Yapılan çalışmalarda, akut apendisit olgularının %70- 

80’inde beyaz küre sayısının arttığı, %20 olguda ise normal olduğu gösterilmiştir. 

Lökositozun akut apendisit tanısında duyarlığı %70- 80’dir,özgüllüğü ise %60 - 68 

kabul edilir (1, 25). Yapılan bir çalışmada 10 saat civarında süren karın ağrısı ile 

başvuran hastalarda, lökositozun 13.000-15.000 hücre/mm3 civarında olduğu yani 

akut apendisit için duyarlılığının %18 olduğu bulunmuştur. Ancak 24 saatten fazla 

süren karın ağrısında, çocuklarda, beyaz küre sayılarının akut apendisit için 

özgüllüğü %90’a ulaşmaktadır (42).  

Tanıda kullanılan bir başka yöntem de C-reaktif protein (CRP)’dir. Serum 

CRP düzeyleri özellikle de perfore apendisitlerde ve apendisite bağlı karın içi 

apselerde önemli derecede artar. Artmış CRP düzeyleri, erken dönem akut 

apendisitlerde daha az duyarlıdır. Beyaz küre sayısının 12.000 hücre/mm3 üzerinde 

olması ve CRP düzeyinin 3mg/dl üzerinde olmasının, akut apendisitin diğer akut 

karın nedenlerinden ayırımında etkin olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur 

(43). Karın ağrısının 24- 48 saatin üzerinde sürdüğü durumlarda CRP’nin artması en 

duyarlı test sayılmaktadır. Akut apendisitte CRP düzeyi 16 mg/dl’nin üzeri 

olduğunda, bu testin duyarlığı %73, özgüllüğü ise %71’dir (43).  
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Eritrosit sedimantasyon hızı komplike apendisitlerde daha duyarlı olmak 

üzere akut apendisitlerde de artar. Ancak artmış sedimantasyon düzeylerinin 

duyarlılığı çok düşüktür ve tek başına kullanıldığında tanısal değeri yoktur.  

Erişkin akut apendisit tanısında kullanılan ancak çocuk hastalarda faydası 

olmadığı gösterilen ortalama trombosit hacminin de CRP ve beyaz küre sayısından 

üstün olmadığı gösterilmiştir (24).  

Nötrofil/lenfosit oranı tanıda kullanılan diğer bir parametredir. Nörtofil/ 

Lenfosit oranının 3,5 üzerinde olmasının tanıda lökositozdan daha duyarlı olduğu 

ancak özgüllüğünün ise daha az olduğu ortaya koyulmuştur (1, 25). 

Fibrinojen düzeylerinin perfore apendisitte arttığına dair çalışmalar 

bulunmakla birlikte, hiperfibrinojeneminin akut-komplike apendisit tanısındaki 

duyarlılık ve özgüllüğü araştırılmamıştır (24). 

Prokalsitonin düzeyleri ciddi sistemik bakteriyel infeksiyonların ve 

inflamasyonun erken tanısında kullanılan iyi bir belirteçtir. Yüksek prokalsitonin 

düzeyleri enfeksiyon şiddeti ile orantılıdır ve akut apendisitli çocuklarda artmış 

bulunmaktadır (ortalama1,12 ng/dl- 3,38 ng/dl) (24). 

İnflamatuvar sürecin erken dönem belirteci olarak kabul edilen ve CRP 

sentezini indükleyen interlökin-6 (IL-6) düzeylerinin, komplike apendisitte belirgin 

olarak arttığı gösterilmiştir. Akut apendisitli olgularda IL-6 ‘nın kesin değeri 8 

pg/dl'dir, duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %75 ve %71‘dir. IL-6 erken dönemde 

yükseldiğinde akut apendisitin erken tanısında anlamlı kabul edilmektedir (24). 

Serum calprotekin, amiloid A protein, laktoferin, lipopolisakkarid bağlayıcı 

protein, alfa 1- asid glikoprotein ve nötrofil CD-64 düzeylerinin akut apendisit 

tanısında kullanılması amacıyla yapılan çalışmalar, inflamatuvar yanıtta artan bu 

belirteçlerin hiçbirinin duyarlılığının tanıda tek başına kullanılabilir olmadığını 

göstermiştir (24). 

Son zamanlarda erişkinlerde yapılan çalışmalarda, akut ve perfore apendisit 

tanısı ile ayırıcı tanısında serum bilirubin düzeyinin yeni bir belirteç olarak 
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kullanılabileceği gösterilmiştir (4, 5, 41, 45). Akut apendisitte bakteriyel 

translokasyona bağlı olarak karaciğer kolestazı olduğu ve buna bağlı serum bilirubin 

düzeylerinin arttığı gösterilmiştir (4, 24). Özellikle perfore apendisitlerde beyaz küre 

sayısı ve CRP’den daha fazla pozitif prediktif değerleri olduğu düşünülmektedir. 

Hiperbilirubineminin akut apendisit tanısında özgüllüğü %88, pozitif olasılık değeri 

%91’dir (4, 5). Akut apendisitte CRP ve beyaz küre sayısından daha değerli olmasını 

öne süren çalışmalar olmasına rağmen, akut apendisit tanısında kullanılmaya 

çekinilmektedir. Özellikle komplike apendisit tanısını desteklemek amacıyla 

izlenmesi önerilmektedir (24).  

Akut apendisit tanısında bazı idrar değerleri de yardımcı olabilir. Özellikle de 

perfore apendisitlerde olmak üzere apendisitte idrar keton cisimcikleri, nitrat, 

dansite, pH, beyaz ve kırmızı küre sayılarında artış saptanmıştır. İdrar 

mikroskopisinde her alanda ikiden fazla eritrosit, dörtten fazla beyaz küre olması 

komplike apendisiti düşündürmektedir. Yine de alkali pH’ın da inflamasyona eşlik 

ettiği bilinmektedir (47).  

Akut ve perfore apendisit tanısında hiçbir laboratuvar belirteç tek başına 

değerli değildir. Yapılan çalışmalar, tanı için birçok belirtecin birlikte 

değerlendirilmesinin tanı için daha etkin olduğunu göstermiştir(1, 24). 

 

2.6.1.  Tiyol/Disülfid homestazisi ve bilirubin düzeylerinin bir belirteç 

olarak kullanılması 

2.6.1.1. Tiyol/Disülfid homestazisi 

İntra ve ekstraselüler antioksidan reaksiyonları sağlayan Tiyoller veya 

merkaptanlar sulfid ve hidrojen atomlarından oluşan sulfidrik gruplardır. Plazma 

Tiyol havuzu albümin, protein veya sistein gibi düşük moleküllü Tiyollerden 

oluşmaktadır (sisteinglisin) glutatyon, homosistein, gamma- glutaminsistein) (6). 

Herhangi bir ekstra veya intraselüler oksidatif stres sonucunda ortaya çıkan 

ve yıkıcı etkiye sahip olan oksidan atomlar Tiyoller tarafından bağlanarak etkisiz 
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hale getirilmektedirler, reaksiyon sonucunda ortaya serbest disülfid bağlar (SS-) 

çıkmaktadır. Sonrasında serbest disülfid bağlar tekrar doğal Tiyole hidrojen 

atomuyla bağlanarak dönüşürler ve bu şekilde Tiyol /Disülfid homeostazı 

sağlanmaktadır. 

-SH - SS-... + O ... H2O ... - S-S-... + H20 ... - SH - -... 

Tiyollerin antioksidan rolü dışında, intra ve ekstraselüler detoksikasyon, 

hücreler arası sinyal iletiminde, apopitozda, enzimatik aktivite ve kontrolünde önemli 

rolü bilinmektedir (73, 74, 76, 77, 78). Tiyol /Disülfid homeostazizisindeki dengenin 

bozulmasının oksidan radikallerinin birikmesine neden olduğu, bunun da bazı 

hastalıklara yol açtığı düşünülmektedir (migren, Alzheimer hastalığı, miyeloma vs.) 

(6, 70, 78). İnflamasyon sonucunda serbest radikallerin arttığı bilinmektedir. Serbest 

radikaller, özellikle de oksidanlar bakteriyel membranları zedeleyerek inflamasyon 

sırasında antibakteriyel etkilerini göstermektedirler. Her bir inflamasyonda artan 

inflamasyon hücreleri serbest oksidanları sentez etmektedir. Serbest oksidanlar 

bakteriyel hücrelerin dışında organizmanın kendi hücrelerine de zarar vermektedirler. 

Bunu engellemek için vücudun antioksidan sistemi olarak bilinen Tiyoller veya 

merkaptanlar mevcuttur. Serbest oksidanlarla mücadele etmek için antioksidan 

sistem aktifleşerek oksidanları zararsız hale getirmektedir (6, 71, 73, 74, 75, 78). 

 

2.6.1.2.Bilirubin 

Normal insan vücudunda her gün eritrositlerin retiküoendotelyal sistemde 

(RES) parçalanmasıyla yaklaşık 6,5-7gram kadar hemoglobin ortaya çıkar. 

Eritrositlerin parçalanmasıyla ortaya çıkan hemoglobin RES’de yani başlıca 

karaciğer, dalak ve kemik iliğinde yıkılır, “hem” kısmından bilirubin oluşur. 

Hemoglobinin retiküloendoteliyal sistemde yıkılması sırasında meydana gelen 

biyokimyasal olayların başlangıç dönemi hakkında klasik teori ve Lamberg teorisi 

olmak üzere iki teori ileri sürülmüştür(69).  

Hemoglobinin yıkılması hakkında klasik teoriye göre önce hemoglobinden 

globin ayrılır ve ‘’hem’’ serbestleşir. Sonra hem’ den demir ayrılarak protoporfirin 
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meydana gelir. Protoporfirinin porfin halkasının açılmasıyla yeşil renkli biliverdin 

oluşur. Biliverdinin indirgenmesi sonucunda sarı veya turuncu renkli bilirubin 

oluşur (69).  

Hemoglobin yıkılması hakkında Lamberg teorisine göre hemoglobinden 

globin ayrılmadan önce hem kısmının porfin halkasındaki alfa metenil körpüsü, 

moleküler oksijen, sitokrom p-450, flavoproteinler ve NADPH gerektiren 

mikrozomal hemoksijenaz sistemi tarafından parçalanır, biliverdin oluşur. Biliverdin 

gamma-metenil köprüsünün NADPH gerektiren biliverdin redüktaz tarafından 

indirgenmesiyle bilirubin oluşur. Hemoglobinin hem kısmının bilirubine dönüşümü 

yaklaşık 2-3 saatte gerçekleşir. Hemoglobinin yıkılmasıyla serbestleşen demir ya 

retiküloendoteliyal sistemde depo edilir ya da hemoglobin sistemine katılmak üzere 

transferrinle kemik iliğine iletilir. Demir, Fe 3+ şeklinde taşınmaktadır. Hemoglobin 

yıkılmasıyla serbestleşen globin, protein depolarına katılır. Hem yıkılmasıyla 

serbestleşen bilirubin ise safra ile atılır(69). 

Plazmada normalde %2-5 mg kadar bulunan serbest hemoglobin, karaciğerde 

sentez edilmiş olan ve glikoprotein yapısındaki haptoglobin ile kompleks oluşturur. 

Hemoglobin-haptoglobin kompleksi, karaciğer parankim hücreleri tarafından 

tutularak dolaşımdan ayrılır. Aşırı hemolize bağlı olarak haptoglobinin hemoglobin 

bağlama kapasitesi aşıldığında bir miktar serbest hemoglobin karaciğer tarafından 

doğrudan alınabilir, fakat çoğu iki yol izler: 1. Serbest hemoglobin, iki alfa –beta 

dimerine ayrılarak böbreklerden atılır veya bu dimerler haptoglobine bağlanır. 2. 

Serbest hemoglobin, methemoglobine okside olarak ferrihem ve globine ayrılır. 

Ferrihem, hemopeksim ile bağlanarak hemopeksim-ferrihem kompleksi oluşturur ve 

bu şekilde karaciğer parankim hücrelerine iletilerek karaciğerde yıkılır. Ferrihemin 

bir kısmı, albumine bağlanarak methemalbumin oluşturur, daha sonra 

methemalbumindeki hem molekülü hemopeksime aktarılır(69).  
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2.6.1.2.1. Bilirubin taşınması ve atılması 

İnsan kanında parçalanan eritrositlerden başka bilirubin kaynakları vardır. 

Kemik iliğinde gerçekleşen abortif hemoglobin sentezi ile oluşan hemoglobin, 

hemoglobin olmayan hemler, karaciğerde yıkılan miyoglobin, katalaz, peroksidaz, 

sitokrom b5 ve sitokrom p-450 de bilirubin kaynaklarıdırlar(69). 

 

2.6.1.2.2.İndirekt bilirubin 

Bilirubin hemoglobinin hem kısmının yıkılmasıyla oluşmaktadır. İlk oluşan 

bilirubin, indirekt bilirubin olarak bilinir. İndirekt bilirubin suda çözülmez, idrara 

geçmez ve safra ile atılmaz. İndirekt bilirubin yağda eriyebilir, membranlardan 

kolaylıkla geçerek dokulara diffüze olabilir. Karaciğerdeki retiküloendoteliyal 

sistem hücrelerinde meydana gelen indirekt bilirubin, genellikle albumine 

bağlanarak karaciğere taşınır. Plazmada yaklaşık %25 mg indirekt bilirubin, yüksek 

affinite yerinde albumine sıkıca bağlanabilir. Plazmada %25 mg’dan fazla indirekt 

bilirubin olursa, yüksek affinite yerinde albümüne sıkıca bağlanandan arta kalan 

bilirubin, albümine düşük affinite yerinden gevşek olarak bağlanır. Albümine 

düşük affinite yerinden bağlanan bilirubin kolaylıkla albüminden ayrılarak 

dokulara diffüze olabilir ki bebeklerde plazmada indirekt bilirubin %20-25 mg’dan 

yüksek olduğunda santral sinir sistemine geçerek kernikterus denen nöropatik 

tabloya neden olabilir. Kan dolaşımı yoluyla albümine bağlı olarak karaciğer dışı 

retiküloendoteliyal sistem hücrelerinden karaciğere gelen indirekt bilirubin, 

karaciğerde sinüzoidal plazmada albüminden ayrılır ve hepatositlerin 

sitoplazmasına geçer. İndirekt bilirubin, hepatositlerin sitoplazması içinde Y ve Z 

adı verilen iki adet sitoplazma proteinine bağlanır. Y ve Z proteinleri indirekt 

bilirubini, düz endoplazmik retikulum mikrozomlarına taşırlar ve burada enzimatik 

etkiye bağlı bilirubin monoglukronide dönüşür. Enzimatik etki ile sonrasında 

bilirubin, bilirubin diglukronid meydana gelir (69). 
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2.6.1.2.3.Direkt bilirubin 

İndirekt bilirubinin karaciğerde glukronik asitle konjugasyonu veya çok az 

oranda sulfatlanmasıyla direkt bilirubin oluşur. Direkt bilirubin suda çözülür ve safra 

ile atılır. Direkt bilirubin liposolubl olmadığından lipid membranlarından geçemez ve 

kernikterusa neden olmaz. Direkt bilirubin normalde kanda bulunmaz veya çok az 

bulunur. Ancak safra ile atılımının engellendiği durumlarda kanda artabilir ki 

kandaki düzeyi %1,5 mg’ı aştığında idrarda saptanır. Hepatositlerde oluşan direkt 

bilirubin hücrelerden safra kanaliküllerine ve oradan da safra içinde barsağa atılır. 

Direkt bilirubinin safra ile atılması, geniş bir konsantrasyon gradientine karşı olur; 

bir aktif transport mekanizması tarafından yürütülür. Bu aktif transport, olasılıkla 

karaciğerin bilirubin metabolizmasının tümü için hız sınırlayıcıdır. Safra ile barsağa 

gün içinde 300 mg kadar atılan bilirubinin %85‘i glukronidlenmiş, %10 kadarı 

sülfatlanmıştır, bir miktarı serbesttir, çok az miktarı şeker alkolleri ve asidik 

disakkaritlerle bağlanmıştır(69).  

Barsaktaki direkt bilirubinler, terminal ileumda ve çoğunlukla kalın barsakta 

bir beta- glukronidaz etkisiyle glukronattan ayrılırlar. Glukronattan ayrılan 

bilirubinin bir kısmı, barsaktan emilerek tekrar karaciğere gider. Barsaktan emilerek 

tekrar karaciğere giden bilirubin bir kısmı tekrar safra ile barsağa atılır, bir kısmı da 

karaciğerde doymamış yağ asitleri peroksitlerinin oluşumunu önleyici yani 

antioksidan olarak görev yaptıktan sonra bilinmeyen bir yoldan yıkılır. Barsakta 

glukronattan ayrılan bilirubinin büyük bir çoğunluğu çekumda ve özellikle de sağ 

kolonda bulunan anaerobik bakterilerin enzimleriyle indirgenir ve bilinojenler veya 

ürobilinojenler denilen bir grup bilirubin ürünleri oluşur(69).  

Ürobilinojenler, bilirubin indirgenmesiyle oluşmuş, renksiz bilirubin 

ürünleridir. Ürobilinojenler barsaktan emilerek portal dolaşım yoluyla karaciğere 

gelirler. Karaciğere gelen ürobilinojenlerin büyük bir kısmı molekülünde bazı 

değişiklikler yaptıktan sonra tekrar safra yoluyla barsağa atılırlar, çok az bir kısmı ise 

dolaşıma geçerek idrarla atılır. Normal koşullar dışında özellikle aşırı miktarda 

bilirubin oluştuğunda idrarda ürobilinojen artar. Ürobilinojenler kolonda okside 

olarak bilinler veya ürobilinler denilen renkli bilirubin ürünleri oluştururlar(69).  
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Serum total bilirubin düzeyinin normal değeri, doğumdan hemen sonra 

miadında doğan bebekte %0,4-4,0 mg arasında, prematüre bebekte ise %8 mg’dan 

düşüktür. Doğumdan 3 gün sonra miadında doğan bebekte %1,0-10,0 mg arasında, 

prematüre bebekte %12 mg’dan düşüktür. 1 aylık bebekte %0,1 -0,7 mg arasındadır, 

erişkinde %0,2-1,0 mg arasındadır(69).  

 

2.6.1.2.4.Enfeksiyona bağlı hiperbilirubinemi 

Yapılan çalışmalar sonucunda enfeksiyonda total ve direk bilirubin 

düzeylerinin arttığı görülmüştür(5, 41,68). Bakteriyemi ve endotoksemi safra 

kanaliküllerinin geçirgenliğini artırarak kanda direkt ve total bilirubin değerlerinin 

artmasına neden olur (5, 41). Akut veya perfore apendisit sırasında bakteriler ve 

endotoksinler apendiks lümeninden portal sisteme transloke olmaktadırlar. Portal 

sistemden de endotoksinler ve sitokinler karaciğere geçerek intahepatik kolestazı 

tetiklemektedir (68). Apendisit dışında başka inflamatuvar hastalıklarda da 

(pnömoni, endokardit, piyelonefrit, yumuşak doku apseleri) bakteriyel 

endotoksemiye bağlı olarak kanda bilirubin değerlerinin yükseldiği görülmektedir(5, 

41, 68). Enfeksiyon hastalıklarda daha çok direkt bilirubinemi olduğu gösterilmiştir 

(70). Sistemik dolaşımda olan bakteri ve toksinlerinin yıkılmasında karaciğerin 

önemli rolü bilinmektedir. Bu fonksiyonu karaciğerin Kupffer hücreleri 

gerçekleştirmektedir. RES’in doku makrofajlarının %80-%90'ı Kupffer hücreleri 

tarafından üretilmektedirler. Bakteriler ve lipopolisakkarid içerikli bakteriyel 

toksinlerin Kupffer hücrelerinin üzerinde yerleşik makrofajlarla işgal edilmesine 

TNF-alfa sitokini aracılık etmektedir, bu sitokin bakteriyel toksinlerin sitotoksik 

etkisinde önemli rol oynamaktadır(68). Yapılan bir çalışmada TNF –alfa sitokini anti 

TNF-alfa antijeniyle bloke edilerek endotoksinlere bağlı hiperbilirubineminin 

azaldığı gözlenmiştir(68). Endotoksinlere bağlı Kupffer hücreleri tarafından sentez 

edilen prokoagulanlar, hepatositlerin mikroperfüzyonunu bozarak hücrelerin 

hipoksik kalmasına neden olur, hipoksi hücre duvarının yıkılmasına neden olur; 

hepatositlerin yıkımına bağlı kanaliküllerin geçirgenliği artarak direkt 

hiperbilirubinemiye neden olur. Prokoagulanların sentezini 1-Beta interlökin ve 

TNF-alfa sitokinler de tetiklerler.  
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Erişkinlerde yapılan bazı çalışmalarda bilirubin değerlerinin akut ve perfore 

apendisitlerde arttığı gösterilmiştir(5, 41). Ortalama total bilirubin değeri perfore 

apendisit için 1,5 mg/dl olarak bulunmuştur (5, 41).Yine başka bir çalışmada da 

perfore apendisitlerde total bilirubin değerlerinin akut apendisit ve normale göre 

yükseldiği gösterilmiştir, bu çalışmadaki hastalarda total bilirubinin ortalama değeri 

1mg/dl’den yüksek çıkmıştır (5, 41). 

 

2.7. RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME 

ADKG akut apendisiti olan hastalarda genellikle normaldir. ADKG’de en 

özgün kabul edilen kalsifiye apendikolit görünümü hastaların sadece %10’unda 

görülür. ADKG’de görülebilecek diğer bulgular sağa konkav lomber skolyoz, sağ 

psoas sınırında silinme, sağ alt kadranda hava sıvı seviyesi, sağ alt kadranda hava 

izlenmemesi ve pnömoperitondur. 

Ultrasonografi (USG) apendisit tanısı göz önüne alındığında ulaşılması en 

kolay, tanısal doğruluğu yüksek ve ucuz bir yöntemdir. USG’nin avantajları 

noninvaziv olması, kısa sürede sonuç elde edilebilmesi, radyasyon içermemesi ve 

karın ağrısına neden olabilecek diğer patolojileri ortaya koyabilme potansiyelidir. 

Yapılmış geniş araştırmaların sonucunda USG’nin duyarlılığı %95, özgüllüğü ise 

%81 olarak belirtilmiştir (48, 49, 55). USG’de apendisiti destekleyen belli başlı 

bulgular şunlardır: çekumdan çıkan aperistaltik, kör sonlanan ve komprese 

edilemeyen apendiks, dış çapının 6 mm’den fazla olması, apendiks duvarında 

ekojenite artışı ve katmanlarının birbirinden ayrık olması, apendikolit, 

periapendiküler sıvı veya eko artışı, eşlik eden lenfadenopatiler, Doppler USG’de 

apendiks duvarında hiperemidir (48, 49, 50). USG’nin dezavantajları ise; yoğun 

intestinal gaz, retroçekal yerleşim ve aşırı yağlı karın duvarı gibi nedenler ile 

apendiksin değerlendirilmesinin zor olmasıdır (48). Bu durumlarda tanıyı 

desteklemek için abdomen tomografisi çekilebilir. 

Bilgisayarlı tomografide (BT) apendiks katmanları değerlendirilemez, bu 

nedenle apendiksin kalınlaşması ve ödemi gösterilse de intramural değişiklikler 
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gösterilemez (51, 52, 53). BT’nin diğer yöntemlere üstünlüğü; yüksek duyarlılık ve 

özgünlüğü, invaziv olmaması ve diğer olası patolojileri yüksek doğrulukta 

gösterebilme özelliğidir (51, 52, 54). BT’nin dezavantajları arasında; radyasyon riski, 

damar içi ilaç kullanımına bağlı ilaç reaksiyonları ve yan etki gelişim olasılığı ve oral 

kontrast kullanıldığında 1 – 1,5 saat bekleme gerekliliği sayılabilir. BT genellikle 

atipik ve komplike olgularda daha sık kullanılmaktadır. Gergin, kalın duvarlı 

apendiks, etraf yağ dokularda inflamasyon, periçekal abse ve apendikolit 

tomografide görülebilir (51, 54). 

Yağ baskılı gadolinyum kontrastlı manyetik rezonans incelemenin (MRI) 

akut apendisit tanısındaki duyarlılığı %97 -100’dür ve doğruluğu %95 – 100 arası 

değişir. Kontrastsız tetkik tek başına yeterli olabilirse de kontrastlı tetkikle birlikte 

uygulanması ideal yaklaşım olacaktır. MRI’da görülen yalancı negatiflik genellikle 

tekniğe ait sınırlamalar nedeniyle ortaya çıkar. Apendiks duvarındaki 

kontrastlanmanın mezenterdeki yağ tarafından örtülmesi nedeniyle yağ 

satürasyonunun yetersiz kalması bu duruma örnek olarak verilebilir. Yapılan başka 

bir çalışmada USG ile tanısı konulmamış apendisit şüpheli 60 çocuğa apendikse 

yönelik MRI yapılmıştır. 12 hastada MR da apendisit tanısı konulmuş ve 48 hastada 

normal bulgular gözlemlenmiştir. Patoloji sonuçları ile de değerlendirildiğinde ise, 

MRI’ın duyarlılığının %100 ve seçiciliğinin %96 olduğu saptanmıştır. Yazarlar 

MRI’ın BT yerine güvenle kullanılabilir bir yöntem olduğunun yorumunu 

yapmışlardır (50, 55, 56).  

  

2.8. ÇOK KÜÇÜK ÇOCUKLARDA APENDİSİT 

Akut apendisitlerin %10- 20’si beş yaşından küçük çocuklarda görülür. 

Yenidoğan ve çok küçük çocuklarda apendisit tanısı genellikle laparotomi sonrası 

konulur, bu bebekler genellikle başka bir tanı ile ameliyata alınır. Apendisitli 

bebeklerdeki klinik bulgular ateş, karında distansiyon ve safralı kusma olduğundan, 

bu bebekler genellikle ameliyata başka bir ön tanı ile alınır. Neonatal apendisit veya 

apendiks perforasyonları uzun segment Hirschsprung hastalığı, mekonyum tıkacı, 

küçük sol kolon sendromu ve nekrotizan enterokolitle birlikte görülebilir. 
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Fizyopatolojisi büyük çocuklardakiyle aynıdır. Küçük çocuklarda apendisitin 

ilerleyişi çok daha hızlıdır. Apendiks lümeninin tıkanmasıyla perforasyon arasında 

en çok bir kaç saat vardır. Büyük çocuklara göre küçük çocuklarda apendiks lümeni 

daha dardır, bunun dışında immün sisteminin yetersizliği, apendikste lenfoid doku 

zenginliği, enfeksiyona şiddetli reaksiyon başlangıçla perforasyon arasındaki süreyi 

kısaltmaktadır. Omentumda kısa olduğundan inflamasyonu sınırlayıcı olamaz. Çok 

küçük bebeklerde apendisit kliniği nonspesifiktir, ve komplikasyona kadar olan süre 

çok kısadır, çok kısa süre içinde jeneralize peritonitle karşı karşıya kalınabilir. 

Dindar ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada da altı yaşa kadar çocuklarda 

perforasyonun geç tanı konulduğunda altı yaş üzeri çocuklara göre daha yüksek 

olduğu gösterilmiştir (20). Hastaların %80 – 90’ında ilk inceleme sırasında apendiks 

perforedir. Hasta ateş, iştahsızlık, huzursuzluk ile getirilebilir. Hasta bol miktarda 

safralı kusar, karnında net lokalizasyonu olmayan ağrı, distansiyon ve defans 

saptanır. Sonraki 12- 24. saatlerde ise çocuk dehidrate, preseptik durumdadır. Bebek 

apatik, huzursuz, dehidrate, genel durumu bozuktur, yüksek ateş ve taşikardi eşlik 

eder (11, 13). Hasta karın incelemesi hariç diğer manipülasyonlara hiç ses 

çıkarmayabilir. Karnında ileri derece distansiyon ve hassasiyet mevcuttur, barsak 

sesleri yoktur. Rektal dijital muayenede Douglas’ta dolgunluk ve ağrı saptanır. 

Lökosit sayısı sıklıkla yüksektir, ancak çok kötü durumdaki bebeklerde normal 

saptanabilir. İdrar konsantre, ketotik ve miktarı azdır. Dehidratasyona bağlı serum 

elektrolit dengesi bozulmuştur (1, 16, 24).  

Küçük çocukların cerrahi öncesi genel durumu düzeltilmeli sonrasında 

cerrahi işlem yapılmalıdır, işlem sonrası erken dönem düzelme başlar (1, 14, 11, 16). 

 

2.9. TEDAVİ 

1880 tarihinden beri apendisit, cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Zamanla 

apendisit tedavisinde yeni tartışmalar ortaya çıkmıştır. Ameliyat sonrası 

enfeksiyonların yüksek morbidite ve mortaliteye sahip olması, ameliyat öncesi 

dönemde basit veya komplike ayırımının zor olması, cerrahi profilaksinin rutin 

uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır.  
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Basit apendisitte apendektomi öncesi antimikrobiyal profilaksi uygulanan ve 

uygulanmayan çocuklarda cerrahi alan enfeksiyon gelişimi açısından fark 

olmadığının gösterildiği çalışmalar, basit apendisitte cerrahi profilaksinin yerini 

tartışmalı hale getirmiştir (1). 

Komplike apendisitte antimikrobiyal tedavi: komplike apendisitler sonrası en 

sık izole enfeksiyon etkenleri B. fragilis, E. coli ve P. aeroginosadır. Peritoneal sıvı 

kültürlerinden mikroorganizma izole edilme oranları %24 – 93 arasında 

değişmektedir (1, 24). Ancak cerrahi alan enfeksiyon rehberleri, ameliyat sırasında 

alınan kültürlerin tedaviyi yönlendirmede ek katkısı olmadığını, bu nedenle rutin 

kültür alınmasına gerek olmadığını göstermektedir (1, 24). Buna karşın 

immünsüpresif hastalarda ve ciddi bakteriyemisi olan çocuklarda antimikrobiyal 

tedavi ajan ve tedavi süresini düzenlemek amacıyla kültür alınabilir (1, 24). En son 

çalışmalarda üçlü antimikrobiyal ve tekli antimikrobiyal tedavi sonuçları arasında 

fark olmadığı gösterilmiştir (1). Seftriakson ve metronidazolden oluşan ikili 

rejimlerin de üçlü tedaviler kadar enfeksiyon bulgularını kontrol altına aldığı 

gösterilmiştir (1). Tek ajanla yapılan çalışmalarda üçlü tedavilere benzer sonuçlar 

rapor edilmiştir. Monoterapide kullanılan ajanlar sefoksitin veya piperasilin-

tazobaktamdır (1, 24). Komplike apendisit sonrası intravenöz antibiyotik tedavisi 10- 

14 gün arası değişmektedir. Tedavi süresi ile ilgili yapılan çalışmalar standart bir 

tedavi süresinden çok hastanın klinik bulgularına göre karar verilmesini ön 

görmektedir. Klinik olarak düzelme sağlanan olgular taburculuk sonrası oral 

antibiyotikle tedavi edilebilir (23, 25, 26). Apendiksin perforasyonu sırasında periton 

boşluğu sınırlı veya yaygın şekilde kolon bakterileri ile kolonize olur. Perfore 

olguların %68’inde en sık izole edilen mikroorganizma E.coli’dir. İnflamasyon 

ilerledikçe apendiks lümeni içinde P. aeroginosa, Proteus, Klebsiella, Streptococcus 

gibi bakterilerin de sayısı artar. Apendiks perforasyonu sonucunda morbidite ve 

mortaliteyi artıran bakteriler başta B. fragilis ve C. welchii olmak üzere anaerobik 

bakterilerdir. En sik %70 B. fragilis izole edilmektedir. Pozitif periton kültürleri olan 

hastalarda mortalite üç kat daha fazladır. Bu yüzden apendisit tedavisinde 

antibiyotiklerin önemi büyüktür. Antibiyotik profilaksisi yapılmayan, negatif 

eksplorasyon olan hastalarda bile yara yeri enfeksiyonu %1’dir (1, 24). Bu insidans, 

inflame apendiksin varlığında %9- 30, perfore apendisitte %78’dir (26). Dindar ve 
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arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada perfore apendisitlerde üçlü antibiyotik 

tedavisinin çerrahi sonrası yara yeri enfeksiyonlarını azaltdığı gösterilmiştir (28). 

Perfore olmamış apendisitte antibiyotik kullanımıyla yara enfeksiyonunun insidansı 

1,1-3,4’e düşmektedir. Komplike olmayan apendisitlerde profilaktik antibiyotiklere 

ameliyattan önce veya ameliyat masasında başlanılmalı ve en az 24- 48 saat kadar 

devam edilmelidir (1). Komplike apendisitlerde geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi 

başlanılması ve en az 10-14 gün sürmesi genel kabul görmektedir (26). Perfore 

olgularda sadece aerob bakterilere yönelik antibiyotiklerin kullanılması halinde %42-

84 cilt altı enfeksiyonu, %10-41 oranında da karın içi apselerin oluştuğu, anaerobik 

mikroorganizmalara etkili olan antibiyotiklerin tedaviye eklenmesiyle bu 

insidansların yara enfeksiyonları için %1,1-%3,4, karın içi abse için de %1,1-%1,8‘e 

kadar düştüğü de gösterilmiştir (1).  

 

2.9.1. Cerrahi tedavi 

McBurney, 1894’te cerrahi apendektomiyi tanımlamıştır (5), bu tarihten sonra 

apendiksin cerrahi olarak çıkarılmasının çeşitli tartışmalar ve modifikasyonlarla akut 

apendisitte seçkin tedavi olduğu ve mortalite oranını çarpıcı bir biçimde düşürdüğü 

izlenmiştir (2, 6). Ancak bu noktaya gelene kadar birçok problemin çözülmesi 

gerekmiştir. Örnek olarak W.A Rees adlı yazar, 1911’de British Journal of 

Medicine’de çıkan yazısında çocuklarda akut apendisit için yapılan ameliyatın 

süresinin uzunluğundan yakınmakta, 50 dakika süren apendektomi yerine abse 

oluşumunun beklenmesini çünkü absenin boşaltılmasının daha kısa sürmesi 

sayesinde hastanın yaşam şansının artırılabileceğini bildirmiştir (1, 15).  

1914’te yine aynı dergide çıkan bir makalede Gray ve Mitchell adlı yazarlar 

apendisitli çocukları içeren toplam 200 olguluk bir seride mortalite oranını %15–19 

olarak bildirmişlerdir. Bu yazarlar akut apendisit tanısı konduğunda hızlı cerrahi 

tedaviyi önermişlerdir. Yazılarındaki bir diğer dikkat çekici nokta ise zamanlarının 

cerrahi kitaplarında çocuklarda akut apendisitin az görüldüğü ve perforasyona daha 

dirençli olduğuna dair bugünkü bilimsel verilerin tam tersine bilgilerin doğruyu 

yansıtmadığını o zamandan fark etmeleridir (8).  
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1940’lara gelindiğinde anestezi ve cerrahi tekniklerin gelişmesi ile asepsinin 

kural olarak oturmuş olması sonucu cerrahi mortalitenin %4,2’lere kadar gerilediği 

izlenmektedir (9). Bu tarihlerdeki en önemli gelişme her ne kadar tam olarak kullanımı 

yaygınlaşmamış olsa da antibiyotik tedavisinin başlamasıdır. Sülfonamid grubu bu 

antibiyotikler perfore apendisit sonrası abse ve ciddi peritonit olgularında kullanılmış 

ve mortaliteyi ciddi oranda düşürdükleri izlenmiştir (9). Araştırmacılar erken tanı, 

ameliyat öncesi ve sonrası iyi bakım ile perforasyon sonrası abse gelişenlerde 

sülfonamid grubu (o zaman elde olan tek antibiyotik grubu) antibiyotiklerin bebek ve 

çocuklarda mortaliteyi önemli derecede azalttığı sonucuna varmışlardır (9). 

1929 ile 1947 arasında çocuklarda apendisitten ölümleri inceleyen bir 

yazısında McLanahan, 1939’da sulfonamidlerin, 1944’de de penisilinin kullanılmaya 

başlaması ile apendisitin mortalitesinin dramatik şekilde düşürüldüğünü bildirmiştir 

(1). Yazar ayrıca, çağdaşı olan yazarların çeşitli incelemelerinde gelecekte 

apendisitin artık bir halk sağlığı problemi olmaktan çıkacağını yazdıklarını ancak 

kendisinin bunun kısa sürede gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü bildirmiştir. Yazar 

teknik olarak McBurney kesisinin tercih edildiğini de eklemiştir. Ancak 

komplikasyon olarak çok sayıda karın içi abse oluşumu, paralitik ileus, yapışıklıklar 

ve kesi yerinden pürülan akıntı gibi bir kısmı tekrar tekrar ameliyat gerektiren 

durumların varlığını da bildirmiştir (1). 50’li yıllara gelindiğinde artık ameliyat ve 

ameliyat sonrası tedavi neredeyse standart hale gelmiştir. Ancak bu yıllarda da tanıya 

dair problemler en önemli sorun olarak kalmaya devam etmektedir. Mortalite sadece 

çok gecikmiş ya da eşlik eden problemleri olan hastalarda izlenmektedir. 

Antibiyotiklerin kullanımının yaygınlaşması bu mortalitenin azalmasında önemli bir 

rol oynamaktadır (10). Aynı yazarlar anestezideki gelişmelerin ve sıvı tedavilerinin 

de bu iyileşmeye katkıda bulunduğunu bildirmektedirler. 1951 ile 1955 yılları 

arasında çalıştıkları merkezde apendisitin mortalitesini %1 olarak bildirmişlerdir (1). 

70’li yıllara gelindiğinde tanı hala bir sorun olarak tartışılmaya devam 

etmiştir. Apendisit tanısında %5-15’lik bir hata oranı kabul edilir görülmekteydi. 

Hatta %10’luk bir negatif apendektomi oranı cerrahlar için kabul edilebilir bir oran 

sayılmaktaydı (12). Laparotomiye bağlı yara enfeksiyonu ve diğer komplikasyonların 

insidansı da oldukça yüksekti (12).  
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Laparoskopi 70’li yıllarda geliştirilmiş ve erişkinlerde başarıyla uygulanmış 

bir teknik olarak öne çıkmaya başlamıştır. Ancak çocuklarda kullanımı, çocuklara 

uygun araçların üretiminin gecikmesi ve çocuklarda güvenliğine dair endişelerin 

olması nedeniyle erişkinlerin gerisinde kalmıştır. İlk kullanımında da apendisit 

şüphesi olan hastalarda laparotomiden kaçınmak ve doğru tanı koymak için 

kullanımı önerilmiştir (58).  

90’lı ve 2000’li yıllar hem tanı hem de tedavide teknolojik sistemlerin 

kullanıldığı ve tartışıldığı klasik yöntemlerle yeni tekniklerin eksiklikler ve 

üstünlükler açısından karşılaştırıldığı yıllardır. Çocuklarda laparoskopik ve açık 

apendektomiyi karşılaştıran çok sayıda çalışma gözden geçirme ve meta analiz 

yayınlanmıştır (60). Laparoskopi ile hastanede kalış süresinde, laparotomiye dair 

komplikasyonlar ile laparotominin neden olduğu sorunlarda azalma olacağı, bunun 

da hem maliyet hem de hasta memnuniyeti açısından olumlu sonuçlar doğuracağı 

öngörülmektedir (58). 

Laparoskopik tekniğin hem akut hem de komplike apendisit olgularında 

kullanılabilir ve açık apendektomilere göre çok sayıda avantajı olduğunun 

gösterilmesi ile birlikte daha az giriş yeri kullanarak bu ameliyatların 

gerçekleştirilmesine dair teknikler de tanımlanmaya başlanmıştır (61). Cerrahi 

tedavinin daha az iz daha az ağrı yönündeki eğiliminden doğan tek girişten 

transumbilikal laparoskopik cerrahi (SILS/ Single insision laparoscopic surgery) ilk 

olarak 1992’te Pelosi ve Pelosi tarafından erişkinlerde tanımlanmıştır (62). 

Umbilikusun doğal giriş olması nedeniyle buradan yapılacak laparoskopik 

ameliyatlarda pratik olarak başka iz kalması mümkün değildir. Dolayısıyla kozmetik 

açıdan son derece uygun bir teknik gibi görünmektedir. Çocuklarda SILS ilk olarak 

1998’de bildirilmiştir (63). Ardından dünyada gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Ancak genel olarak bakıldığında apendektomi en sık uygulanan ameliyat gibi 

görünmektedir (64). Kozmetik açıdan oldukça mantıklı görünmesine rağmen tek 

kesiden laparoskopik apendektomi (SILA/tek kesiden laparoskopik apendektomi) 

umbilikus altındaki fasyanın üç keşiden laparoskopik apendektomide (TPLA/ Three 

port laparoscopic appendectomy) açılandan daha büyük açılması gerekmektedir. Bu 
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da ameliyat sonrası ağrı, rahatsızlık ve herni gelişiminin daha fazla olabileceğini 

düşündürmektedir (65). 

Tek girişten laparoskopik apendektomide çeşitli modifikasyonlar 

bildirilmiştir. Bunların bir kısmı tek trokar kullanarak ve apendiksi intrakorporal 

bağlayarak dışarı çıkarmak, diğerleri de transumbilikal yolla girilip apendiksi 

görerek dışarı almak ve ekstrakorporal bağlayarak eksize etmek şeklindeyken bir 

başkası da doğal açıklık transluminal endoskopik cerrahi şeklindedir (66, 67). 

 

2.9.1.1. Laparoskopik apendektomi yöntemi 

Göbekten ve ya göbekaltı kamera trokarı yerleştirilir. Göbek kanülü 

yerleştirildikten sonra kameraman ve operatör hastanın sol yanına yerleşir. 

Karbondioksit ile oluşturulan genellikle 10-12 mmHg’lik pnömoperitoneum 

sonrasında 3- 5 mm’lik, sıfır ya da 30 derecelik optik yerleştirilir. Kamera kontrolü 

altında önce suprapubik 5 mm’lik sonra da sol alt kadrandan, rektus kası lateralinden 

5 mm’lik çalışma portları yerleştirilir. Apendiksin rahat bulunması ve disseke 

edilmesi için hastaya hafif Trendelenburg pozisyonu verilir. Sağ kolon ve ince 

barsakların görüntüden çıkması amaçlı hasta bir miktar hafif sola yatırılır. 

Suprapubik trokardan atravmatik grasper, sol porttan ise dissektör ilerletilir. 

Dissektör yardımıyla apendiks etraf dokulardan ayrılarak mezosu açığa çıkarılır. 

Apendiks mezosu kanca koter yardımıyla yakılarak kesilir ve apendiks 

serbestleştirilir. Suprapubik porttan halka şeklinde hazırlanmış 0/0 vikril ilerletilerek 

apendiks köküne yakın bağlanır, suprapubik porttan ilerletilen makasla kalan vikril 

kesilerek çıkarıllır. Apendiks kesildikten sonra rahat çıksın diye kamera sol porttan 

ilerletilir, göbek portundan grasper/babkok suprapubik porttan da grasper ilerletilir, 

apendiks tutulur ve suprapubik porttan grasper çıkıldıktan sonra ilerletilen makasla 

düğümün üzerinden kesilerek kamera kontrolü altında göbek portundan çıkarılır. 

Apendiks çok büyük ise karın içine yerleştirilen endobag yardımıyla çıkarılabilir 

(endoskopik örnek çıkarma torbası). Apendiks çıkarıldıktan sonra portlar kamera 

kontrolü altında çıkarılır, port yerleri sütüre edilerek işleme son verilir (59).  
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2.9.1.2. Açık apendektomi yöntemi 

McBurney ve daha estetik olan Rockey Davis kesisi ile yapılır. Deri ve 

derialtı geçildikten sonra iki Farabeuff ekartör yardımıyla eksternal oblik fasyanın 

üzeri yağ dokularından temizlenir. Eksternal oblik fasya liflerine paralel olarak açılır. 

Ekartörler yardımıyla iki yana çekilir ve internal oblik kası ve daha cılız olan fasyası 

görülür. İnternal oblik kasın fasyası transvers planda seyrettiğinden bu kasın fasyası 

transvers yönde insize edilir. Bir klemple kas lifleri arasından girilir ve altındaki 

transvers abdominal kas da geçilerek periton görülür. Periton iki klemple tutularak 

askıya alınır ve kesilir. Ekartörler periton altına yerleştirilir ve apendiks işaret 

parmağıyla palpe edilmeğe çalışılır. Apendiks bu şekilde bulunduysa bir babkok 

klempi yardımıyla ucundan tutularak dışarı alınır. Bu şekilde bulunamadıysa çekum 

bir babkok klempi yardımıyla yakalanıp ıslak gazlı bezle stabilize edilip doğurtularak 

insizyon dışına alınır. Çekum üzerindeki tenia sayesinde tanınabilir. Çekumun dışarı 

alınması karın yan duvarına yapışan peritoneal bantlar nedeniyle güç olmaktaysa 

önce parmak ucuyla kör ve künt disseksyonla bantlar serbestleştirilmeğe çalışılır. Bu 

işlem yeterli olmadıysa kesi buğütülerek bantların disseksyonu görülerek yapılır. 

Çekum doğurtulduktan sonra tenia takip edilerek apendiks bulunur ve babkok 

klempiyle tutulur. Apendiks omentumla çevrelenmiş olabilir, bu durumda omentum 

disseke edilerek apendiks tam olarak açığa çıkarılır. Apendiks mezenterindeki 

damarlar bağlandıktan sonra çekum duvarından dikişlerin oturabileceği bir 

uzaklıktan apendiks iki adet sütürle bağlanıp apendektomi tamamlanır. Güdük 

bağlanıp bırakılabileceği gibi Z veya kese ağzı dikişiyle gömülebilir (1).  
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3. HASTALAR VE YÖNTEM 

 

Çalışmada akut ve perfore apendisit tanısıyla yatırılan ve ameliyat edilen 

çocuk hastaların ameliyat öncesi total ve direk bilirubin değerleri ve Tiyol /Disülfid 

homeostaz düzeyi değerlendirildi ve sağlıklı çocuk değerleri ile karşılaştırıldı. 

Çalışma ileriye dönük randomize tek kör uygulandı. Bu çalışma Kasım 2015 - 

Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 

Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Klinik Biyokimya Anabilim Dalı ve Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Anabilim Dalı tarafından 

gerçekleştirildi. Etik kurul onayı Ankara Üniversitesi etik kurulu tarafından 

verildi(karar no 17-712-15). Çalışmaya beş ve 18 yaşları arasında (ortalama 10,5 yaş) 

akut veya perfore apendisit tanısıyla yatırılan 40 hasta dahil edildi. 40 hasta da 

kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Kliniğe karın ağrısı nedeniyle başvuran, 

akut ya da perfore apendisit tanısı öykü, Fİ, laboratuvar ve radyolojik incelemelerle 

konulmuş, ek herhangi bir hastalığı olmadığı bilinen ve çalışmaya katılmayı kabul 

etmiş olan ardışık 40 hasta dahil edildi. Aynı süre içerisinde klinikte elektif 

nedenlerle ameliyatı planlanan aynı yaş ve aynı demografik özelliklere sahip her 

hangi bir metabolik ya da enfeksiyon hastalığı olmadığı bilinen 40 hastanın başka 

nedenlerle (sünnet, kasık fıtığı vs) alınmış olan kan örnekleri de kontrol grubu olarak 

dahil edildi.  

Çalışmaya kabul edilmeme ve çalışmadan çıkarılma kriterleri şu şekilde 

belirlendi:  

1.  Çalışmaya katılmayı kabul etmemek,  

2.  Eşlik eden başka hastalıkların bulunması, 

3.  Ameliyat sırasında ya da sonrası dönemde eşlik eden ya da patolojik 

olarak farklı bir tanının konulması.  
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Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara, rutin uygulamada akut veya perfore 

apendisit şüphesiyle yatırılan hastalara yapılması gereken tüm işlemler uygulandı. 

Çalışmaya dahil edilen tüm hasta velilerinden ve uygun yaştaki hastalardan çalışma 

ile ilgili ayrıntılı bilgi verilerek bilgilendirilmiş onam formu alındı. 

Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara tanı amacıyla alınan rutin biyokimya ve 

tam kan testleri uygulandı. Hastalardan, steril şartlarda venöz sistemden alınan tam 

kan örnekleri EDTA’lı, biyokimya örnekleri ise vakumlu düz biyokimya tüplerine 

alındı. Rutin biyokimya ve tam kan çalışıldıktan sonra biyokimya tüpünde kalan kan 

örneği tekrar 1500 rpm hızında santrifüje edilerek serumu tamamen ayrıldı, serum 

Ependorf tüpüne konularak Tiyol/Disülfid düzeyi ölçülmesi için -80 derecede 

çalışma yapılana kadar saklandı. 

Beyaz Küre Sayımı için EDTA’lı tüpe alınan kan örnekleri Symens ADVİA 

2120 i System (Symens Helthcare Diagnostics; Japonya) tam kan sayım cihazında 

ışık saçılım yöntemi kullanıldı. 

CRP ve bilirubin değerlerinin ölçülmesi için vakumlu düz biyokimya 

tüplerine alınan örnekler Symens ADVİA 1800 (Symens Helthcare Diagnostics; 

Japonya) otoanolizöründe kolorimetrik olarak türbidimetrik olarak çalışıldı. Sadece 

bilirubin diazo metoduyla kalorimetrik olarak çalışıldı. 

Tiyol /Disülfid homeostaz düzeyi Erel ve Neşelioğlu tarafından tarif edilmiş 

otomatize spektrofotometrik metodla ölçüldü (6). Serum doğal Tiyol (SH), total 

Tiyol ve disülfid (SS) düzeylerinin ölçülmesi için geliştirilen yeni metotla, 

antioksidan reaksiyonu sonucunda oluşan disülfid (S-S) bağları borohidridle 

(NaBH4) bağlanarak total Tiyolden ayrıldı. Sonrasında NaBH4 formaldehidle 

bağlanarak deaktive edildi. Total Tiyol düzeyi modifiye Elman metodu ile ölçüldü 

(6). Total Tiyol miktarı ölçüldükten sonra SH miktarı total Tiyol ve elde edilen SS 

miktarları arasında olan farktan çıkarıldı (73, 74, 75).Sonuç olarak SS/SH, 

SS+SH/SH, SH/SS+SH farkları otomatik olarak hesaplandı. 
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Ameliyat sırasında ve sonrasındaki bulgular kayıt edildi. Apendisitler perfore 

(n=20) ve akut (n=20) olarak gruplara ayrıldı ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı 

(n=40).  

 

3.1.İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Elde edilen tüm bilirubin ve Tiyol/Disülfid verilerinin analizi SPSS for 

Windows paket programında yapıldı. Tamamlayıcı istatistikler dağılımı normal olan 

değişkenler için ortalama ± standart sapma, dağılımı normal olmayan değişkenler 

için median (min-maks), nominal değişkenler ise vaka sayısı ve (%) olarak gösterildi. 

Grup sayısı iki olduğunda gruplar arasında ortalamalar yönünden farkın önemliliği t- 

testi ile ortanca değerler yönünden farkın önemliliği Mann Whitney testi ile 

araştırıldı. Grup sayısı ikiden fazla olduğunda gruplar arasında ortalamalar yönünden 

farkın önemliliği ANOVA varyans analizi testi ile ortanca değerler yönünden farkın 

önemliliği Kruskal Wallis testi ile araştırıldı. Nominal değişkenler Pearson Ki-Kare 

veya Fisher exact testi ile değerlendirildi. 

Tiyol/Disülfid değişkenlerinin ve bilirubin düzeylerinin akut ve perfore 

apendisiti sağlıklı gruptan ayırıcı özellik taşıyıp taşımadığı roc curve analizine göre 

test edildi. Ayırıcı özellik taşıyan Tiyol/Disülfid değişkenleri için youden indexe 

göre kesim noktası (cut off) değeri hesaplandı (duyarlılık ve seçiciliğin en yüksek 

olduğu noktadaki değer cut off olarak belirlendi). Her bir cut off değeri P<0,05 için 

sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
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4. BULGULAR 

 

Çalışmaya alınan beş ve 18 yaş arasındaki çocukların ortalama yaşı 10,5’di. 

Gruplar 20 çocuk perfore apendisit, 20 çocuk akut apendisit ve 40çocuk kontrol 

grubu olarak alındı. Erkek sayısı hasta grupta 27, kontrol grupta 13; kız sayısı hasta 

grupta 24, kontrol grupta ise 16 olmak üzere çalışmaya toplam 80 hasta dahil edildi. 

Çalışmaya dahil edilen hiç bir hasta çalışmadan çıkarılmadı. 

Her üç grupta olan çocuklarda Tiyol/Disülfid homeostaz düzeyi, total ve 

direkt bilirubinler dışında CRP ve beyaz küre de bakıldı.  

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ve cinsiyeti istatistiksel olarak 

incelendi. Çocukların grupları arasında istatistiksel olarak yaş ve cinsiyet farkı 

olmadığı görüldü (p >0.05). 

Kontrol ve çalışma grubunda hastalarda SS, SS/SH, SS/Total Tiyol, SH/Total 

ve SH değerleri değerlendirildi. Akut ve perfore apendisitli çocuklarda SS değeri 

kontrol grubuna göre daha yüksek izlendi (P=0,001). Akut apendisitlerde SS 

ortalama değeri 21,1mmol/l, perfore apendisitlerde 18,2mmol/l olarak bulundu 

(P<0,05). Akutla perfore arasında istatistiksel olarak ciddi fark olmadığı görüldü 

(P=0,051). Akutla perfore apendisitler ayrıca kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 

grupların hepsinde kontrole göre SS değerinde artış gözlendi (p=0,001). Kontrol 

grubunda 17 mmol/l saptandı, akut ve  perfore grupta SS değerinin normale göre 

daha yüksek olduğu görüldü (P=0,001)(Grafik 1). 
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Grafik 1. Akut ve perfore apendisitlerde normale göre Tiyol/Disülfid dengesi 

Akut apendisitlerde SH/total Tiyol ortalama değeri 87,8 mmol/l, perforelerde 

88,7 mmol/l, kontrol grupta ise bu değer 91,8 mmol/l saptandı (P=0,001). Kontrol 

grubunda dengenin SH’a doğru yükseldiği izlendi (Grafik2). 

 

 

Grafik 2. Akut ve perfore apendisitlerle kontrol grubunun SH ve total tiyol dengesi 

 

Akut apendisitte SS/SH ortalama değeri 7,54 mmol/l, perforelerde 6,95 

mmol/l, kontrol grupta ise 4,46 mmol/l çıktı. SS/total Tiyol ortalama değeri akutlarda 

6,55 mmol/l, perforelerde 6,98mmol/l, kontrol grupunda ise 4,09 mmol/l çıktı. 

Değerlerin disülfit yönünde yükseldiği gözlendi (P=0,001), (Grafik3,4). 
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Grafik 3. Akut ve perfore apendisitlerde SS/SH dengesi 

 

 

Grafik 4: Akut ve perfore apendisitlerde SS/Total tiyol dengesi 

 

Ayrıca SH ortalama değerinin kontrol grupta daha yüksek olduğu 

(95,2mmol/l), akutlarda 52 mmol/l, perforelerde 52,1 mmol/l - daha düşük olduğu 

izlendi (P=0,001). SH/Total Tiyol oranının kontrol grupta SH yönünde yükseldiği 

görüldü (P=0,04); kontrol grubu için SH/Total Tiyol median değeri – 91,8mmol/l, 

akut için 87,8 mmol/l ve perforeler için 88,7 mmol/l olduğu izlendi (Grafik 5,6). 
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Grafik 5: Akut ve perfore apendisitlerde SH ve total tiyol dengesi 

 

 

Grafik 6: Akut ve perfore apendisitlerde SH/Total tiyol dengesi 

 

Tüm gruplar arasında istatistiksel olarak fark olduğu ancak sadece akut ve 

perfore apendisitler arasında ayrıca fark olmadığı gözlendi (P=0,051).  

Sonuç olarak akut ve perfore apendisitlerde SS değerlerinin kontrol grubuna 

göre daha yüksek, SS/SH, SS/Total Tiyol, SH/Total Tiyol oranının SS’edoğru 

kaydığı ve SH değerinin düşük olduğu ve kontrol grubunda daha yüksek olduğu 

görüldü. Akut/perfore apendisitlerde Tiyol/Disülfid homeostazının SS yönünde 

kaydığı izlendi; SS sensitivite 0,70, spesivite 0,93, SS/SH oranı için sensitivite 0,66, 

spesivite 0,80, SS/total Tiyol oranı için ise sensitivite 0,51, spesivite 0,96 olarak 

belirlendi.  
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Çalışmaya dahil edilen akut ve perfore apendisiti olan hastalarda direk 

bilirubin değerlerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu izlendi (P=0,03). 

Kontrol grupta ortalama direk bilirubin değeri 0,20 mg/dl iken, akut apendisitlerde 

ortalama direk bilirubin değeri 0,60 mg/dl, perforelerde 0,50 mg/dl olarak bulundu 

(p<0.05). Ortalama total bilirubin değerleri akut apendisit için 0,81 mg/dl, perfore 

için 0,82 mg/dl (P=0,04) bulundu. Kontrol grupta ortalama total bilirubin değeri ise 

1,20 mg/dl arası değişmekteydi (P=0,03). Total bilirubin değerlerinde önemli artış 

izlenmedi. Total bilirubin için sensitivite 0,90 direk bilirubin için ise 0,60’dır.  

Apendisit ve kontrol gruplardaki çocuklarda Tiyol/Disülfid, total ve direkt 

biliribin dışında beyaz küre ve CRP de incelendi. Akut apendisit olan çocuklarda 

ortalama beyaz küre değerleri 12.200/mm3, perfore apendisitli çocuklarda 

13.500/mm3, kontrol grubunda ise ortalama beyaz küre değeri 6500/mm3 izlendi. 

Akut apendisitli çocuklar için ortalama CRP değeri 1,7 mg/L, perfore apendisitli 

çocuklarda 3,5 mg/L olarak bulundu. Tüm gruplarda P<0,05 idi.  

Çalışmaya dahil edilen akut ve perfore apendisitli hastaların beyaz küre, CRP, 

total ve direkt bilirubin sonuçları istatistiksel olarak SH, total Tiyol, SS, SS/SH, 

SS/total Tiyol, SH/total Tiyol sonuçları ile karşılaştırıldı ve aralarında istatistiksel 

olarak bir ilişki olmadığı görüldü (p>0.05). Sadece beyaz küre ile SS/Total Tiyol 

arasında (P=0,027) ve CRP ile total bilirubin arasında (P=0,044) korelasyon izlendi 

(Grafik 7).  

 

 

Grafik 7. CRP ile total bilirubin ve beyaz küre ile SS/Total tiyol arasındaki ilişki 

                CRP ile total bilirubin arasında negatif korelasyon mevcuttur 
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5. TARTIŞMA 

 

Akut apendisit çocukluk çağında, özellikle 10-15 yaşlarında sık görülen 

cerrahi hastalıklar arasındadır (1, 9). Apendisit tanısıyla yatırılan ve tedavisi 

planlanan hastada, akut veya perfore apendisit ayırımı ilk başta yapılmalıdır, yanlış 

veya geç tanı hastanede yatış süresini, hastane masraflarını ve morbiditeyi 

artırmaktadır (2, 3).  

Akut ve perfore apendisit tanısıyla takip ve tedavi edilen erişkinlerde yapılan 

çalışmalarda bilirubin değerlerinin normal hastalara göre arttığı gösterilmiştir. Sand 

ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ortalama total bilirubin değerinin perfore ve 

akut apendisit hastalarında kontrol grubuna göre yüksek saptandığı görülmüştür (4). 

Estrada ve arkadaşları başka bir çalışmada perfore apendisiti olan hastalarda total 

bilirubin değerlerinin akut apendisit ve kontrol grubuna göre yükseldiğini 

gösterilmişlerdir (5). Bu hastalarda bilirubin ile beyaz küre ve C- reaktif protein 

arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon olduğu da görülmüştür (4, 5). Souza 

ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada bilirubin değerlerinin akut ve 

perfore apendisit tanısı olan hastalarda yüksek olduğunu gösterilmiştir. Perfore 

apendisitli hastalarda akut apendisit olanlara göre bilirubin değerlerinin daha da 

yüksek olduğu gösterilmiştir (41). 

Andrew ve arkadaşları diğer çalışmalardaki gibi bilirubin değerlerinin sağ 

alt kadran ağrısı olan ve akut apendisit tanısı alan hastalarda daha yüksek olduğunu 

ve perfore apendisitlerde akut apendisitlere göre daha yüksek olduğunu 

göstermişlerdir (45). 

Bu çalışmada da literatürle uyumlu olarak akut ve perfore apendisitli 

hastaların total ve direk bilirubin değerlerinin kontrol grubuna göre istatiksel olarak 

anlamlı yükseldiği saptandı. Bu nedenle çocuklarda apendisit tanısında bilirubin 

değerlerinin destekleyici bir belirteç olarak kullanışlı olabileceği düşünülmektedir.  



42 

Kan serum Tiyol/Disülfid değerlerinin bazı durumlarda (FMF, migren, viral 

ve bakteriel tonsilit, preeklampsi, hipertansiyon, kardiak hastalıklar, diabetes 

mellitus, tümörler, kronik böbrek yetmezliği, Parkinson hastalığı, Alzheimer vs) 

yükseldiğini gösteren çalışmalar yapılmıştır (70, 73, 75, 78). Tiyol/Disülfidle ilgili 

yapılan başka çalışmalarda da hastaların kan serumlarında Tiyol/Disülfid dengesinin 

daha çok disülfid lehine kaydığı saptanmıştır (71, 74, 76). İhsan ve arkadaşları 

tarafından yapılan bir çalışmada hipertansiyonu olan hastalarda sağlıklı kontrol 

grubuna göre SS değerlerinin yükseldiği gösterilmiştir (76). Bu çalışmada 

hipertansiyonlu hastalarda SS, SS/SH oranı ve SS/total tiyol oranının kontrol 

grubuna göre dengenin SS lehine yükseldiği, SH, total tiyol ve SH/total tiyol 

oranının ise düştüğü saptanmıştır (76).  

Aykan ve arkadaşlarının FMF olan gebe hastalarda yaptıkları bir çalışmada 

hasta grubunda SS değerlerinin kontrol grubuna göre yüksek saptandığı 

gösterilmiştir, bu hastalarda SH ve total tiyol değerleri sağlıklı grupta hasta gruba 

göre daha yüksek çıkmıştır (74). Elif ve arkadaşlarının santral seröz retinopatili 

hastalarda yaptıkları bir çalışmada hasta grupta SS/SH oranının ve SS/total tiyol 

oranının SSyönünde yükseldiği, SH/total tiyol oranının ise düşük olduğu 

gösterilmiştir (77). Soner ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada viral ve bakteriyel 

tonsilliti olan hastalarda SS/SH oranının ve SS/total tiyol oranının hasta grubunda 

kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu, viral tonsilliti olan hastalarda ise 

bakteriyel tonsillitlilere göre bu değerlerin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu 

çalışmada SS ile beyaz küre değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

izlenmiştir (71). Gümüşyayla ve arkadaşlarının Alzheimer hastaları ve sağlıklı 

kontrol grubu ile yapıtıkları çalışmada ise yine Tiyol/Disülfid dengesi 

değerlendirilmiş ve Alzheimer hastalarında total tiyol ve SH değerlerinin sağlıklı 

kontrol grubuna göre düşük, SS değerinin ise yüksek çıktığı saptanmıştır (78). 

Yapılan bu tez çalışmasın da akut ve perfore apendisitli hastalarda SS değeri 

kontrol grubuna göre daha yüksek saptandı. Çalışmada akut apendisit ve perfore 

apendisit olan hasta grupları arasında çalışılan değerlerle ilgili istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı, ancak akut ve perfore grupları ayrı ayrı kontrol grubuyla 

karşılaştırdığımızda grupların hepsinde kontrol grubuna göre SS değerinde artış 
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saptandı. Akut ve perfore apendisitlerde da SS değerinin normale göre daha yüksek 

olduğu saptandı. Yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında hasta grubudaki 

sonuçlar literatür ile uyumlu olduğu görüldü. 

Bu çalışmada kontrol grubunda dengenin SH lehine kaydığı saptandı. Ayrıca 

SH değerlerinin akut ve perfore apendisitli grupta düşük olduğu saptandı. 

Çalışmaya dahil edilen akut ve perfore apendisitli hastaların beyaz küre, CRP, 

total ve direkt bilirubin değerleri istatistiksel olarak SH, total tiyol ve SS sonuçları ile 

karşılaştırıldı ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı. Sadece 

SS/Total tiyol oranı ile beyaz küre arasında ve CRP ile total bilirubin arasında 

istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı. Erişkinlerde yapılan benzer 

çalışmalarda beyaz küre ve CRP protein ile total ve direkt bilirubin değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmıştır(4, 5). Bu nedenle Tiyol/Disülfid 

düzeylerinin belirlenmesi apendisit tanısında destekleyici bir belirteç olarak 

kullanışlı olabileceği düşünülmektedir. 

 Erel ve arkadaşlarının çalışmasına göre Tiyol/Disülfid dengesinin 

hesaplanması için daha kısa süreli ve daha az masraflı olan yeni bir metod 

uygulanmıştır (6). Bu metod sayesinde hızlı tanı ve tedavi olanağının olabileceğini 

öngörülmektedir.  

 Oksidatif stres, SH serbest oksidan atomlarını bağlayarak, zararsız hale 

gelmelerine ve bu reaksiyon sonucunda SS’lerin artmasına sebep olmaktadır. 

İntraselüler ve ekstraselüler hasardan korunma mekanizmasının başlıca parçası olan 

tiyoller de herhangi bir oksidatif stres durumunda aktifleşerek antioksidan rollerini 

yerine getirerek hücreleri serbest oksidan atomlardan korumaktadırlar. Apendisit de 

bir inflamasyon süreci olduğundan gelişen oksidatif stres sonucunda serbest 

radikaller artmakta ve hücreleri korumak için mevcut olan tiyoller aktif hale gelerek 

antioksidan etkisini göstermektedir. Bu durumun da SH miktarının azalması ve 

serbest radikallerle reaksiyon sonucunda ortaya çıkan SS miktarının artmasına sebep 

olduğu düşünülmektedir. 
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Hasta grubunun çocuk hastalardan oluşması, çocuklarda inflamatuvar 

süreçlerin ve hastalıkların tanı kriterlerinin erişkinlere göre farklılık göstermesi, 

çalışmaya dahil edilen hasta sayısının erişkinlerde yapılan çalışmalara göre daha az 

olması çalışmadaki bilirubin, SS/SH oranı, SS, SH, total tiyol, SH/Total tiyol 

sonuçları ile beyaz küre ve CRP düzeyleri arasında farkın istatiksel olarak anlamlı 

saptanmamasına neden olmuş olabileceği düşünülmektedir.  
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6. SONUÇ 

 

Akut ve perfore apendisitli hastalarda SS değerinin kontrol gruba göre daha 

yüksek olduğu, kendi aralarında ise istatiksel olarak önemli bir ilişki olmadığı, doğal 

ve total tiyol değerlerinin ise daha düşük olduğu saptandı. Beyaz küre ve CRP’de 

istatistiksel bir ilişkinin olmaması, sadece CRP ile total bilirubin ve beyaz küre ile 

disülfid/total tiyol arasında istatistiksel ilişkinin olması Tiyol/Disülfid düzeylerinin 

apendisit tanısında destekleyici bir belirteç olarak kullanışlı olabileceğini 

düşündürmektedir. Bu çalışmada da diğer çalışmalardaki gibi apendisitli hastalarda 

bilirubin değerlerinin yüksek çıktığı saptandı. Bu da bize apendisit tanısında 

disülfidin yanı sıra bilirubin değerlerinin de destekleğici bir belirteç olarak kullanışlı 

olabileceğini düşündürmektedir.  
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ÖZET 

 

Çocuklarda apendisit tanısında yeni bir belirteç Tiyol /Disülfid homeostaz 

profili ve kan bilirubin düzeyi ile akut ya da perfore apendisitlerin ayrılması 

Amaç: Akut ve perfore apendistlerin erken ve ayırıcı tanısı uygun tedavi stratejisinin 

seçilmesi ve morbiditenin azalması açısından önemlidir. Erişkinlerde yapılan 

çalışmalarda akut ve perfore tanısı olan hastalarda kan serum bilirubin değerlerinin 

yüksek çıktığı gösterilmiştir. Günümüzde yapılan bazı çalışmalarda kan serum 

Tiyol/Disulfid değerlerinin bazı tümörlerde, inflamatuvar süreçlerde, metabolik 

hastalıklarda, sigara içicilerinde ve bazı kronik süreçlerde disulfid yönüne kayarak 

yükseldiği gösterilmiştir. Tarafımızca duyarlı belirteçlerin bulunması amaçlandı. 

Hastalar ve yöntem: Çalışmaya 5 – 18 yaş arası akut (n=20) yada perfore (n=20) 

apendisit şüphesiyle yatırılan 40 çocuk ve 40 sağlıklı çocuk dahil edildi. Rutin amaçlı 

hastadan alınan kan örneklerinden beyaz küre, CRP, total ve direk bilirubin düzeyine 

bakıldı. Alınan biyokimya örneklerinin serumları -80 derece sakladı ve daha sonra 

Tiyol/Disülfid homeostaz profili çalıştırıldı.  

Bulgular:Akut ve perfore apendisit tanısı olan hastalarda Tiyol/Disulfid dengesinin 

disulfid yönünde kayarak disulfid değerlerinin yükseldiği, doğale tiyol ve total tiyol 

değerlerinin düşük olduğu görüldü (p<0,05). Kontrol grupta ise disulfid değerlerinin 

düşük doğale ve total tiyol değerlerinin yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Ayrıca 

akut ve perfore apendisit olan hastalarda kontrole gore bilirubin değerleri de yüksek 

çıktı (p<0,05).  

Sonuç: Akut ve perfore apendisitli hastalarda disülfid değerlerinin kontrol grubuna 

göre daha yüksek olması, doğale tiyolle total tiyolün daha düşük olması, bilirubin 

değerlerinin de kontrol grubuna göre yükselmesi Tiyol/Disülfide ve bilirubin 

değerlerinin çocuklarda apendisit tanısında destekleyici bir belirteç olarak kullanışlı 

olabileceği düşünüldü.  

Anahtar Sözcükler: apendisit, beyaz küre, bilirubin, CRP, çocuk, disulfid, tiyol, 
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SUMMARY 

 

Thiol/Disulfide homeostasis and blood bilirubine levels as a new diagnostic 

markers for diferential diagnosis of acute and perforated appendicities in 

children 

Aim: Early diagnosis and diferential diagnosis of acute appendicitis in children is 

advantageous for reducing morbidity and selective treatment strategy. Researches on 

adults have shown the increased levels of bilirubines in plasma of patients with 

appendicitis. Nowadays some researches were performed in patients with chronic 

deseases, tumors, inflammatory deseases, metabolic deseases and smokers showen 

the increased levels of plasma disulfides. We aimed discovering of a new diagnostic 

markers for appendicitis. 

Material and Methods: The 40 patients between 5-18 y.o with the previous acute 

(n=20) or perforated (n=20) appendicitis suspicion was included in our research. C-

reactive protein, white blood cells, total and direct bilirubines were examined in 

routine blood samples. The blood sample was kept  in -80 degrees and later was used 

for plasma thiol/disulfide homeostasis examination. 

Results: In patients with acute or perforated appendicitis in our study,the levels of 

disulfide were high, doğale thiol and total thiol levels in this patients were low 

(p>0,05). In healthy control group the disulfide, doğale and total thiol levels were 

reversed (p<0,05). Also the levels of total and direct bilirubines were higher in 

patients with appendicitis than in healthy group.  

Conclusion: High levels of disulfide and bilirubines in patients with acute and 

perforated appendicitis and decreased levels of doğale and total thiols gave us an idea 

that disulfide and bilirubine can be possibilly used as supportive markers for 

diagnosis of appendicitis in the future. 

Key Worlds: appendicitis, bilirubine, CRP, child, disulfide, thiol, white blood cell 
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