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Çocukluk çağı invajinasyon olgularımız ve
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Our childhood cases with intussusception and pneumatic reduction
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AMAÇ

BACKGROUND

İnvajinasyon, proksimal bağırsak segmentinin distal segment içine teleskopik olarak girmesidir. Çalışmanın amacı, invajinasyon olgularımızdan hareketle pnömatik redüksiyon deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Intussusception is defined as telescopic insertion of the terminal ileum in to the colon after the cecum and colon. The
aim of this study was to present our experience in pneumatic reduction of intussusception.

GEREÇ VE YÖNTEM

METHODS

Çocuk cerrahisi kliniğinde 1996-2008 tarihleri arasında invajinasyon tanısıyla tedavi edilen 118 hastanın dosyaları,
yaş, cinsiyet, başvuru ayı, bulgular, tanı/tedavi yöntemleri,
invajinasyon tipi ve sürükleyici noktalar açısından yeniden
incelenerek, bulgular tartışıldı.

In our study, 118 intussusception cases treated between
1996 and 2008 were analyzed. Age, gender, admission
time, diagnostic/treatment methods, types of intussusception including leading point, and postoperative complications were evaluated.

BULGULAR

RESULTS

Hastaların 76’sı (%64) erkek, 42’si (%36) kadın, yaş ortalamaları 25±34 ay (dağılım, 3-180 ay) idi. Başvuruda en
sık yakınmalar; karın ağrısı, huzursuzluk, kusma ve kanlı gaitaydı. İnvajinasyonların 109’u ileokolik (%92,3), 7’si
(%6) ileoileal, 2’si ise (%1,7) kolokolikti. Elli üç olgu
(%45) cerrahi dışı, geriye kalan olgular cerrahi yöntemle tedavi edildi. Hastaların hiçbirisinde mortalite görülmedi. Ameliyat edilen 65 hastadan 13’ünde sürükleyici nokta saptandı. Pnömatik redüksiyonun başarı oranı %86 idi.
Semptomların başlama süresi ve kanlı gaita pnömatik redüksiyonun başarısını etkilemezken, yaşla başarı oranı
düşmüştür.

Of these patients, 76 (64%) were male and 42 (36%) were
female. Mean age was 25±34 months (3-180 months). The
most common clinical presentations were vomiting, abdominal pain/irritable crying and bloody stools. Intussusceptions
were ileocolic in 109 (92.3%) patients, ileoileal in 7 (6%)
patients, and colocolic in 2 (1.7%) patients. No mortality
was noted. Fifty-three patients (45%) were treated by nonoperative reduction whereas the remainder were treated surgically. Among 65 patients operated, 13 leading points were
detected. Pneumatic reduction success rate was 86%. Age
significantly reduced the pneumatic reduction success rate;
however, the duration between the beginning of symptoms
and hospital admission and bloody stool were not effective.

SONUÇ

İnvajinasyona erken tanı konulması durumunda, cerrahi
dışı yöntemlerle rahatlıkla tedavi edilebilen bir patolojidir.
Çocuk yaş grubunda perforasyon ve peritonit bulguları olmayan tüm olgularda pnömatik redüksiyonun ilk seçenek
olarak denenebileceğini düşünüyoruz.

CONCLUSION
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İnvajinasyon, proksimal bağırsak segmentinin, distal segment içine teleskopik olarak girmesidir. Çocuklarda 3-24 ay arasında en sık intestinal tıkanıklık sebebidir.[1-3] Görülme sıklığı 1000 canlı doğumda 1-4’tür
ve erkeklerde iki kat daha fazladır. Oluşum şekillerine
göre, sürükleyici noktalı (leading point), kronik, ameliyat sonrası, idiyopatik invajinasyon olmak üzere dörde ayrılır.[1,2,4,5] Hastalarda karın ağrısı, kusma ve kanlı
gaita en sık (%60-90) görülen belirtilerdir.[6,7]
İnvajinasyona erken tanı konulduğunda minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilebilirken, geç tanı
alanlarda bağırsak nekrozu, perforasyon ve sepsis gibi
komplikasyonlar gelişebilir. İnvajinasyon tedavisinde genel yaklaşım, öncelikle baryum, hava (pnömatik)
veya serum fizyolojik (SF)/radyoopak sıvı karışımıyla (hidrostatik) floroskopi ya da SF ile ultrasonografi
(USG) eşliğinde yapılan cerrahi dışı tedavilerden birinin denenmesidir.[8]

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma, kliniğimizde 1996 ile 2008 yılları arasında invajinasyon tanısıyla tedavi edilen 118 olguyu içermektedir. Olguların yaşları, cinsiyetleri, yakınmaları (karın ağrısı, kusma ve kanlı gaita), bulguları
(kanlı gaita, karında kitle, huzursuzluk), başvuru ayı,
tanı ve tedavi yöntemleri, invajinasyon tipi, sürükleyici nokta ve ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından dosya kayıtları geriye dönük olarak incelenerek,
bulgular tartışıldı.
Pnömatik redüksiyon işleminde, rektumdan 120
mmHg’yı geçmeyecek şekilde hava verildi. İşlem sırasında sedasyon uygulanmadı. Skopide havanın ince
bağırsaklara geçişi görüldüğünde işlemin başarılı olduğuna karar verilerek kontrol USG’si yapıldı ve redüksiyon sağlanan hastalar 24-48 saat izlendi. Verilen
havanın hiç ilerlememesi ya da bir miktar ilerlemesine
rağmen ince bağırsaklara hava geçişinin görülememesi ya da kontrol USG’sinde invajine segmentin görülmesi başarısızlık olarak değerlendirildi.
Veriler ortalama ± standart sapma (SD) olarak
gösterildi. İstatistik yöntem olarak Students t testi ve
Mann-Whitney U testi uygulandı, p<0,05 anlamlılık
sınırı olarak kabul edildi.

BULGULAR
Olguların 76’sı erkek (%64), 42’si kadın (%36), yaş
ortalaması ise 25±34 ay (dağılım, 3-180 ay) idi. Olguların %96’sında kolik tarzda karın ağrısı ya da huzursuzluk, safralı/safrasız kusma ve kanlı dışkı bulgularından en az biri mevcuttu. Olguların, 34’ü (%28) ilkbahar, 37’si (%32) yaz, 28’i (%24) sonbahar ve 19’u
da (%16) kış aylarında başvurmuştu. Fiziksel incelemede, 27 olguda (%23) karında kitle saptandı. Ayakta direkt batın grafilerinde (ADBG), 25 olguda (%20)
ince bağırsaklarda hava-sıvı seviyeleri izlendi. Dok364

san dört olguya (%80) invajinasyon tanısı USG ile konuldu. USG’de şüpheli bulguları olan beş olgudan ikisine pnömatik enema ile tanı konularak aynı seansta
redüksiyon uygulandı. Olgularımızın, 109’u ileokolik,
yedisi ileoileal, ikisi kolokolik invajinasyondu.
Peritonit bulgusu, genel durum bozukluğu ya da
cerrahi dışı redüksiyon için uygun düzenek ve personelin sağlanamadığı dönemde başvuran 57 hastaya
doğrudan cerrahi uygulandı. Cerrahi dışı tedavi için
uygun düzeneğin olduğu dönemde başvuran, genel
durumu uygun 61 olguya yakınmaların başlama süresi
gözetilmeden öncelikle cerrahi dışı redüksiyon denendi. Bir olguya baryumla redüksiyon, ikisine USG eşliğinde hidrostatik, 58’ine pnömatik redüksiyon denendi. Baryum ve USG eşliğinde hidrostatik redüksiyonlar başarılı olurken pnömatik redüksiyon denenen 58
olgunun 50’sinde redüksiyon sağlandı (%86,2). Redüksiyon sağlanamayan sekiz olguya cerrahi uygulandı. Yakınmalarına kanlı gaita eşlik eden olgu sayısı 45 (%38,1) idi. Kanlı gaitası olan/olmayan olgulardaki pnömatik redüksiyonun başarı oranları arasında
fark yoktu (p=0,34).
Cerrahi dışı redüksiyon denenmeden direkt cerrahi
uygulanan olgularda (n=57) ortalama semptom süresi
43,7±31,6 saat iken cerrahi dışı redüksiyon uygulanıp
başarılı olunan olgularda (n=53) ortalama semptom
süresi 19,8±16,5 saatti (p<0,001). Pnömatik redüksiyon denenip başarısız olunduğu için cerrahi uygulanan sekiz olgunun ortalama semptom süresi 22,3±16,9
saat olup direkt cerrahi uygulanan olguların ortalama
semptom süresinden daha kısa (p=0,028) idi; cerrahi
dışı tedavi uygulanıp başarılı olan olguların ortalama
semptom süreleri ile arasında ise fark yoktu (p=0,68).
Bir olguda invajinasyonun tekrarlaması üzerine, ikinci kez yapılan pnömatik redüksiyonda başarı sağlandı.
Ameliyat edilen 65 olgunun 13’ünde (%20) invajinasyona neden olan sürükleyici nokta saptandı. Bu
oran, toplam olgularımızın %11’ine karşılık gelmekteydi. Etken, altı olguda lenfadenopati, iki olguda polip, iki olguda Henoch-Schonlein purpurası, iki olguda Meckel divertikülü, bir olguda ise ektopik pankreastı. Polip saptanan hastalardan birine Peutz-Jeghers
sendromu tanısı konuldu. İki hastada künt karın travması öyküsü vardı ama invajinasyonla tam olarak ilişkilendirilemedi. İki hastada da ameliyat sonrası invajinasyon gelişmişti, bunlardan biri yarık damak-dudak,
diğeri ise karın ameliyatı geçiren hastalardı. İlk hastaya USG ile invajinasyon tanısı konulmasına rağmen,
ikinci hastanın ameliyat öncesi tanısı brit ileustu. İki
hastaya da elle redüksiyon uygulandı.
Başarılı cerrahi dışı redüksiyon yapılan olguların
ortalama hastanede kalış süreleri 3,02±2,55 gün, cerrahi redüksiyon uygulananlarda 5,93±2,01 gün olup
pnömatik redüksiyon yapılanlarda yatış süresi daha kıTemmuz - July 2010
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saydı (p<0,001). Pnömatik redüksiyon başarısız olduğu için cerrahi uygulanan sekiz olgunun hastanede yatış süresi ise daha da uzundu (7,88±6,08 gün).
Serimizde beş yaş üzerinde 18 olgu vardı. Bu olgulardan beşine pnömatik redüksiyon denenmiş üçünde
tam redüksiyon sağlanırken iki olguda kısmi redüksiyon sağlandığından cerrahiye karar verilmiştir. Hastanede kalma süreleri elle redüksiyon uygulanan hastalarda 5,9±2,0; cerrahi dışı redüksiyon yapılan hastalarda ise 3,0±2,5 idi ve fark anlamlı idi (p<0,001).
Ameliyat sonrası dönemde elle redüksiyon yapılan olgulardan birinde perforasyon, rezeksiyon anastomoz, yapılan olgulardan birinde de anastomoz kaçağı oldu. Pnömatik redüksiyon sonrası da bir olgumuzda perforasyon gelişti (%2).

TARTIŞMA
Serimizdeki olguların %64’ü erkek %36’sı kadın,
yaş ortalamaları 25±34 ay olup, yaş ortalaması ve cinsiyet oranları literatürle uyumluydu. İnvajinasyonun,
birinci piki enteritler nedeniyle ilkbahar ve yaz, ikincisini ise daha az oranda solunum yolu infeksiyonları
nedeniyle kış aylarında yaptığı bildirilmektedir.[6,9] Bu
izlenimin tamamen tesadüf olduğunu söyleyen yazarlar da vardır.[10,11] Serimizde en fazla başvuru ilkbahar
ve yaz aylarındaydı.
Olguların yaklaşık %90’ı idiyopatiktir ve %560’ında yakın zamanda geçirilmiş gastroenterit veya
üst solunum yolları enfeksiyonu öyküsü vardır.[6,12] Bir
yaş altındaki invajinasyonların %3 kadarında sürükleyici noktaya rastlanırken, beş yaşından büyüklerde
bu oran %57, yetişkinlerde ise %75-90’dır.[13] Serimizde ameliyat edilen olguların %20’si toplam olguların
%11’inde sürükleyici nokta saptandı. Literatürde olguların yaklaşık %80-90’ı ileokolik, %15’i ileoileal
%2-3’ü de kolokoliktir.[14] Olgularımızın da %92,3’ü
ileokolik, %6’sı ileoileal, %1,7’si kolokolikti.
USG’de, invajine bağırsak segmentlerine ait konsantrik lamelli ekojen yapılardan oluşan yalancı böbrek (pseudokidney) ya da hedef tahtası (target sign)
görünümü tipiktir. İnvajinasyon tanısında USG’nin
duyarlılığı %98-100, özgüllüğü %88 ve negatif prediktif değeri %100’dür.[15-17] Serimizdeki olguların
%90’ına USG ile tanı konmuş olup, literatürle uyumludur. ADBG’de dilate bağırsak ansları izlenebilirse
de invajinasyona özgü bulgu değildir.
Son yıllarda invajinasyonda uygun olgularda cerrahi dışı redüksiyon önerilmektedir. Başarı oranları
%36-85 arasındadır.[1,2,14,18] Bu oranının, üç aydan küçük ya da beş yaştan büyük, semptomları 48 saatten
önce başlamış, kanlı gaita ve belirgin dehidratasyon
bulguları olan çocuklarda düştüğü bildirilmektedir.[7,19]
Kanlı gaita, olguların yarısında ilk bulgu iken, büyük
bir kısmında da invajinasyonun başlamasından 2-12
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saat sonra görülür.[13] Olgularımızın 45’inde kanlı gaita vardı ve bu bulgu cerrahi dışı tedavinin başarı oranını etkilememiştir. Bu nedenle kanlı gaitanın tek başına cerrahi dışı tedavinin başarı oranını düşürmediğini düşünüyoruz.
Cerrahi dışı tedavide kliniğimizde tercihimiz,
ucuz, güvenli, etkili, uygulama ve öğrenmesi kolay bir
yöntem olan pnömatik redüksiyondur.[20] Rektuma basıncı 80-120 mmHg’yı aşmayacak şekilde hava verilirken redüksiyon floroskopide izlenir.[18,21] Başarı oranı %80-92 arasındadır.[22-25] Pnömatik redüksiyon için
kesin kontrendikasyon sadece peritonit ve perforasyondur. Hidrostatik ve pnömatik redüksiyonlarda perforasyon riski %0,1-3, nüks riski ise %6-10’dur.[1,14,18]
Konservatif cerrahi tedavide nüks oranı %10’dur.[26]
Baryumla redüksiyona göre floroskopi süresi kısa,
nüks ve perforasyon oranı düşüktür.[27,28] USG eşliğinde hidrostatik redüksiyonda, radyasyona maruziyetin olmaması ve başarının yüksekliği olumlu bir özellik iken, USG’de deneyimli radyolog gerektirmesi dezavantajıdır.[29] Bir olgumuzda baryumla, iki olgumuza da USG eşliğinde hidrostatik redüksiyonda başarı sağlanmıştır. Tander ve arkadaşları[30] USG eşliğinde hidrostatik redüksiyonda %80 başarı oranı bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda pnömatik redüksiyon
denenen 58 olgudan 50’sinde redüksiyon sağlanmıştı
(%86,2). Olgulardan birinde invajinasyonun tekrarlaması üzerine, ikinci kez yapılan pnömatik redüksiyonda da başarı sağlanmıştı. Literatürde nüks olduğu takdirde hastanın kliniği uygunsa cerrahi dışı redüksiyonun tekrar denenebileceği söylenmektedir.[2,14,18] Pnömatik redüksiyonun başarısız olduğu sekiz hastanın
altısına elle redüksiyon uygulanırken diğer hastalardan birine rezeksiyon anastomoz diğerine de ileostomi uygulandı. Pnömatik redüksiyonda başarılı olunan
olguların semptomların başlama süreleri ile başarısız
olunanların semptomlarının başlama süreleri arasında
fark yoktu. Cerrahi dışı redüksiyon yapılanlar cerrahi
uygulananlara göre yaklaşık üç gün daha kısa hastanede kalmışlardır (p<0,001).
Ameliyat sonrası invajinasyon, ameliyat sonrası ilk
haftada ortaya çıkar. Çoğunlukla karın ameliyatlarından sonra görülse de karın dışı ameliyatlardan sonra
da gelişebilir. Ameliyat sonrası ileusla ayrımı zordur.
[1,31]
İki ameliyat sonrası invajinasyon olgumuzdan biri
yarık damak-dudak, diğeri ise karın ameliyatı geçiren
hastalardı. İlk hastaya USG ile invajinasyon tanısı konulmasına rağmen, ikinci hastanın ameliyat öncesi tanısı brit ileustu, hastalara elle redüksiyon uygulandı.
Saxena ve arkadaşları,[32] serimizde ileokolik invajinasyon olgularında yüksek başarı oranına sahip pnömatik redüksiyonun, erken tanı konulan ileoileal invajinasyon olgularında da başarılı olabileceğini belirtmişlerdir.
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İnvajinasyonun cerrahi dışı tedavi seçeneğinin yanında laparoskopik cerrahi de tartışılan yöntemlerden
birisidir. Kia ve arkadaşlarının açık cerrahiyle laparoskopik cerrahiyi karşılaştırdıkları serilerinde, ameliyat süresi, maliyeti, hastanede kalış süresi ve komplikasyon oranı arasında anlamlı bir fark saptamamışlar, laparoskopi uyguladıkları 16 hastadan sadece iki
tanesinde açık ameliyata geçme gereği duymuşlardır.
[33]
Laparoskopik cerrahinin, cerrahi dışı tedaviye yanıt
vermeyen stabil olgularda güvenli ve etkili bir tedavi olduğu söyleyen yayınlar mevcuttur.[33,34] Serimizde laparoskopik olarak tedavi edilen olgumuz bulunmamaktadır.
İnvajinasyonda pnömatik redüksiyon cerrahi oranını azaltmaktadır; çocuk yaş grubunda başarı oranı
yüksek ve güvenli bir yöntemdir. Başarı oranını olumsuz etkileyebilecek faktörler olmasına rağmen kontrendikasyon oluşturan bir durum olmadığında, ilk tercih olabileceğini düşünmekteyiz.
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