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Önemli Noktalar 
• Apendiks’in	çocuklukta	lenfoid	organ	olarak	görev	yaptığı	fakat	ergenlik	çağında	önemli	bir	görevi	ol-

madığı	düşünülmektedir.
• Apandisit	etiyolojisinde	viral	enfeksiyonlar,	lenfoid	reaksiyon,	obstrüksiyon	ve	iskemi’nin	yer	aldığı	dü-

şünülmektedir.
• Akut	apandisite	genelde	klinik	olarak	tanı	konmaktadır.
• Akut	apandisit	konusunda	karar	verilemeyen	durumlarda	tomografi	(CT)	ve	ultrason	(US)	yardımcı	ola-

bilir.
• US;	zayıf	çocuklarda,	hamilelerde,	üreme	çağındaki	kadınlarda	pelvik	patoloji	düşünülüyorsa	uygun	bir

başlangıç	testidir.
• Kontrastlı	CT,	erkeklerde	ve	üreme	döneminde	olmayan	kadın	hastalardaki	şüpheli	apandisit	vakaların-

da	başlangıç	görüntüleme	yöntemi	olarak	kullanılabilir.
• Cerrahi	yaklaşım	açısından	laparoskopik	yöntem	ile	açık	apendektomi	arasında	önemli	bir	fark	gözlen-

memiştir.
• Preoperatif	olarak	antibiyotikler	kullanılmalıdır.
• Kronik	apandisit;		apandisit	ile	uyumlu	klinik	tablo	mevcudiyetinde	cerrahi	sonrası	apendikste	fibrosis

ve	kronik	inflamasyonun	patolojik	olarak	belirlendiği	durumdur.
Apendiks	tümörleri	nadirdir	ve	apendektomi	materyalinde	%	1	oranında	görülmektedir.	Birçok	apendisyel	

tümör,	karsinoid	tümördür.

Apendiks	Hastalıkları
  Prof. Dr. Orhan Tarçın

Akut apandisit dünyadaki akut abdomen nedenlerinin 

en başında yer almaktadır. Tanı, dikkatli bir hikaye ve 
fizik muayeneyi gerektirmektedir.  Hastaların yaklaşık 
yarısında hikaye ve muayene ‘tipik akut apandisit’ bul-
gularını düşündürmektedir, fakat geri kalanında belirti 
ve bulgular silik olduğundan tanıyı düşündürücü olma-

yabilir. 
Hemen her akut abdomen vakasında apandisit düşü-

nülmelidir.. Gecikmiş veya yanlış tanı nedeniyle perfo-

rasyon gelişimi ile normal apendiksin uzaklaştırılması 
arasındaki kar-zarar değerlendirmesi iyi yapılmalıdır. 
CT, US ve laparoskopi gibi modern tanı yöntemlerinin 
gelişmesine rağmen yanlış veya gecikmiş tanı halen 
yaygın bir sorundur. 

Epidemiyoloji: 
Akut karın ağrısı nedeni ile hastaneye başvuruların % 
25’ini akut apandisit oluşturur. ABD’de hayat boyu 
apendektomi olma riski kadınlarda % 7, erkeklerde ise 
% 9’dur. ABD’de yılda 250 000, İngiltere’de ise 50 000 
apendektomi uygulanmaktadır. 

Apendiks anatomi ve fizyolojisi: 
Apendiks vermiformis doğuma kadar çekumun uç kıs-

mında yer almakta, fakat gelişme döneminde çekumun 
lateral duvarının daha fazla büyümesi ve kolonik elon-

gasyon sonucu yeri değişmektedir. Değişik dereceler-
deki malrotasyona bağlı olarak apendiks subhepatik, 
retroçekal veya intraçekal olarak bulunabilir. Ortalama 



uzunluğu 9 cm kadardır. Fakat 2–25 cm arasında deği-
şiklik gösterebilmektedir. Normal lümen çapı 1–3 mm, 
lümen kapasitesi 1 ml kadardır. Apendiks ile çekum 
arasında 10 cm H

2
0 basınç farkı vardır.

Apendiksin lümeninin küçük olması ve gerilmeye 
karşı dayanıklı olması, obstrüksiyon durumunda ani 
basınç artışına sebep olmaktadır. Lümende 0.5 ml ka-

dar sıvı birikimi dahi apendiks basıncının 10 ml’ den 
45 ml’ ye yükselmesine sebep olmaktadır.  Bu da apen-

diksin akut inflamasyondan sonra birkaç saat içindeki 
perforasyonunu açıklayabilir.

Bazı faktörler apendiksin en azından çocuklukta 
lenfoid organ olarak önemi olduğunu düşündürmekte-

dir.  Fakat erişkinlerde belirgin immün fonksiyonları 
olduğuna dair bir kanıt yoktur.

Etiyoloji:
Apendisyel lümenin obstrüksiyonu vasküler konjes-

yon, inflamasyon, ödem ve bakteriyel enfeksiyonu be-

raberinde getirmekte ve akut apandisit tablosu ortaya 
çıkmaktadır. Obstrüksiyonun sebepleri;

1. Fekalitler: % 30–35 ( özellikle erişkinlerde)
2. Yabancı cisimler: % 4 ( meyve çekirdekleri, kal-

kül, parazitler)
3. İnflamasyon: Vakaların % 50-60’ını oluşturur.

(Submukozal lenfoid hiperplazi, özellikle ço-

cuklarda )
4. Neoplazmlar: % 1(karsinoid tümörler, metastaz-

lar, karsinomlar)
Epidemiyolojik çalışmalar herediter yatkınlığın ol-

duğunu düşündürmektedir.

Tanı yöntemleri:
Birçok vakada akut apandisit tanısı halen klinik bir ta-

nıdır.
 Klinik tanı;

• Dikkatli bir hikaye alınması,
• Dikkatli bir fizik muayene,
• Fizik muayenenin belirli aralıklarla tekrarlanma-

sına dayanmaktadır.
Lökosit sayımı ve C-reaktif protein (CRP) ölçümle-

ri tanıya yardımcıdır. Hastalık süresinin uzaması duru-

munda bu ölçümlerin prediktif değerinde artış gözlenir. 
Başlangıcından sonraki günde klinik tablo daha otur-
muş olur. Abdominal semptomlar başladıktan 24 saat 
sonra CRP ve lökosit sayısının normal bulunması akut 
apandisit tanısını % 98 oranında ekarte ettirmektedir

Akut apandisitten şüphelendiren en önemli 3 belirti 
ve bulgu;

• Sağ alt kadranda ağrı
• Abdominal rijidite
• Ağrının periumblikal bölgeden sağ alt kadrana

göç etmesidir.
Ağrı süresinin kısa olması apandisit tanısında önem-

lidir. 
Ultrasonografi ve abdominal CT akut apandisit ta-

nısında faydalıdırlar. Tipik CT bulguları apendiks du-

varında kalınlaşma, distansiyon ve peri-apendiküler 
inflamasyondur.  

Vakaların % 50’ sinde tanı görüntüleme çalışmala-

rı olmadan da konulabilir. Görüntüleme yöntemlerinin 
tanıyı geciktirme ihtimali vardır. 
Apandisit tanısında görüntüleme yöntemlerinin seçi-
mi;

• US, zayıf çocuklarda hamilelerde,  üreme çağın-

daki kadınlarda pelvik patoloji düşünülüyorsa
uygun bir başlangıç testidir.

• Kontrastlı CT, erkeklerde ve üreme çağında ol-
mayan kadın hastalardaki şüpheli apandisit va-

kalarında başlangıç görüntüleme yöntemi olarak
kullanılabilir.

• Erken vakaların tanısı CT veya US ile güç olabi-
lir. 

• Görüntüleme çalışmaları ne söylerse söylesin
vakaların %  50’ si  peritonit  nedeni ile laparoto-

miyi gerektirmektedir.
• CT, semptomların başlangıcından 24 saat sonra

uygulandığında % 98 sensitivite ve % 99 spesifi-

teye sahiptir.
• US’nin değeri uygulayan kişiye bağlıdır. Tecrü-

beli bir uzman tarafından değerlendirildiğinde
CT kadar önemi vardır.

• Magnetik rezonans (MR) endikasyonu ile ilgili
yeterince çalışma yoktur.

• CT tanıyı geciktirebilir. CT’ nin ne zaman çekil-
mesinin uygun olacağına dair tartışmalar halen
devam etmektedir.

Ayırıcı tanı: 
1. İntestinal: Crohn hastalığı, inkarsere herni, çe-

kal divertikülit, intestinal obstrüksiyon, perfore
ülser, perfore çekum, Meckel divertiküliti, gast-
roenterit.

2. Reproduktif: Ektopik gebelik, ovarian kist, ova-

rian kist torsiyonu, pelvik inflamatuar hastalık,



salpenjit, tuba-ovaryan apseler, mittelschmerz, 
endometriyosis, seminal vezikülit.

3. Renal: Renal ve üreteral taş, neoplazm, piyelo-

nefrit.
4. Vasküler: Aortik anevrizma sızıntısı.
5. Psoas apsesi
6. Travma
7. Kolesistit
8. Mezenterik lenfadenit

Operasyon: 
Operasyon öncesi antibiyotik profilaksisi uygulanmalı-
dır. Karın kaslarında daha iyi relaksasyon sağlandığın-

dan genel anestezi altında operasyon tercih edilmekte-

dir. Operasyona verilen vakaların bazılarında apendiks 
sağlam bulunduğu halde ince bağırsak obstrüksiyonu, 
ekstra-uterin gebelik gibi yine acil operasyonu gerekti-
ren durumlar mevcut olabilir. Bu durum negatif laparo-

tomi olarak kabul edilmemelidir. 
Operasyon sonrasında erken mobilizasyon 1950 yı-

lından beri tercih edilmektedir. Bugün genelde hastalar 
operasyondan 24–36 saat sonra evlerine gönderilmek-

tedir. Operasyon açık veya laparaskopik yapılabilir. 
Her ikisi arasında ufak farklar gözlenmiştir:

• Açık cerrahide operasyon zamanı 16 dakika daha
kısa ve hastane masrafı % 0–20 daha azdır.

• Laparoskopide daha az ağrı olur ve hastanede
yatış süresi 15 saat daha kısadır.

• İntraperiteoneal apse bakımından ikisi arasında
fark yoktur.

Her iki yöntem de kabul edilebilir, ikisi arasındaki 
tercih bazı faktörlere göre yapılmalıdır:
• Apandisit yoksa laparoskopi, abdominal boşluğu

daha iyi göstermektedir.
• Aşırı kilolu hastalarda laparoskopi daha avantaj-

lıdır.
• Laparoskopi daha iyi kozmetik sonuç verir.
• Laparoskopik organizasyon ve eğitim kısıtlayıcı

faktördür.
Bazen akut apandisit vakalarında cerrahi müdahale 

hastanın genel durumu ya da ortam şartlarından (uzay 
uçuşlarında) dolayı uygun olmamaktadır. Bu vakalarda 
cerrahi tedavi olmadan geniş spektrumlu antibiyotikle-

rin kullanımı önerilmektedir.  

Apandisit vakaları ne zaman sevk edilmeli
Sağ alt kadranda ağrı, rijidite ve periumbilikal ağrının 
sağ alt kadrana göç ettiği durumlarda hasta genel cer-

rahi uzmanına sevk edilmelidir. Eğer lökositoz ve CRP 
yüksekliği varsa bu tanıyı güçlendirir ve cerrahi uzma-

nına daha erken zamanda ulaşmayı gerektirir. 

Rekürren ve kronik apandisit

Rekürren apandisit patolojik olarak akut apandisit ol-
duğu doğrulanan hastalarda, cerrahi tedavi öncesinde 
kendiliğinden düzelen benzer semptomların görülme-

si durumudur. Bu tanı biraz tartışmalıdır fakat değişik 
klinik serilerde bildirilmiştir. Bu tanımlama, bazı apan-

disit vakalarının medikal müdahaleler olmadan kendi-
liğinden düzeldiğini varsaymak anlamına gelmektedir. 
Bazı radyolojik vaka serilerinde görüntüleme bulguları 
apandisitle uyumlu iken sonradan kendiliğinden düzel-
me göstermektedir. Kendiliğinden düzelen akut apan-

disit vakalarının oranı tam olarak bilinmemekte ancak 
% 6–8 oranında olduğu tahmin edilmektedir. Küçük bir 
seride spontan düzelen apandisit vakalarında rekürrens 
oranı yaklaşık % 40’dır. Bu nedenle yakalanan akut 
apandisit vakalarının spontan rezolusyonu beklenme-

meli ve cerrahi müdahale yapılmalıdır. 
Kronik apandisit;  apandisit ile uyumlu klinik tab-

lo mevcudiyetinde cerrahi sonrası apendikste fibrosis 
ve kronik inflamasyonun patolojik olarak belirlendiği 
durumdur. Bu hastaların çoğu daha önce benzer ağrı 
ataklarının varlığını ve apendektomi sonrası düzeldiği-
ni belirtmektedirler.  

Apendiks divertiküliti

Apendiks divertikülleri % 0.004 - % 2.1 arasında gö-

rülen nadir bir durumdur. Etiyolojisi bilinmemektedir. 
Bir kısmı konjenital, bir kısmı ise sonradan olan pul-
siyon divertikülleridir. Bunların inflamasyonuna rast-
lanmaktadır ve tablo akut apandisite benzemektedir. 
Farklı olarak 1–2. dekadda değil daha çok 4. dekadda 
görülmeleridir. CT ile kolayca tanı konmaktadır. Perfo-

rasyon ihtimalleri vardır ve tedavileri cerrahidir.  

Apendiksin epitelyal maligniteleri

Apendiks tümörleri nadirdir ve apendektomi materya-

linde %1 oranında görülmektedir. Birçok apendisyel 
tümör, karsinoid tümördür. Apendikte görülen epi-
telyal malinitelerden nispeten daha sık rastlananları 
müsinöz adenokarsinoma ve kist adenokarsinomadır. 
Müsin salgılayan tümörleri salgılamayanlara göre iki 
kat daha sıklıkta görülür. Müsin salgılamayan tümörler 
tipik akut apandisit tablosuna neden olurlar. CT’de 15 
mm’nin üzerindeki bir apandisit çapı ya da yumuşak 
doku kitlesinin varlığı şüphe uyandırmalıdır. Tüm ade-



nokarsinomların tedavisi sağ hemikolektomidir.  
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