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 16 yaşında kız hasta

 22.12.2017 tarihinde GİS kanama nedeniyle Kanuni Sultan 

Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kanlı kusma yakınması 

ile başvurmuş.

 Üst GİS kanama düşünülen hastada yapılan Doppler USG’de

portal ven trombozu saptanmış ve özefagus varis kanaması 

düşünülen hastaya Sangstaken Blakemore tüpü takılmış ve  

hemorajik şok tedavisi verilmiş.

 İleri tetkik ve tedavi amacıyla Hastanemiz  Gastroenteroloji 

BD’na sevk edilmiş olan hasta Çocuk Yoğun Bakım ünitemize 

yatırıldı.



A:  36.6 C

Nabız:  150-175 /dk

TA:   90/ 60 mm Hg

SS: 35/ dk

 İlk yapılan değerlendirmede bilinç açık, koopere, 

dispneik, taşipneik, taşikardik ve normotansifti.

Batın distandü görünümde, barsak sesleri 

duyulmuyor ve palpasyonda yaygın hassasiyet 

vardı.

Öz ve soygeçmişinde özellik yok





 TAM KAN SAYIMI:

 WBC: 19,25  10e3/uL

 RBC: 2,59  10e6/uL

 Hb: 7,3 g/dL

 Hct: 21,6 %/dL

 Monosit:1,23  10e3/dL

 Plt: 185 10e3/uL 7 saat sonra: 142   

 Nötrofil: 11,34  10e3/uL

 Lenfosit:6,52  10e3



 BİYOKİMYA:

 Glu:91 mg/dL

 Üre:63,1 mg/dL

 Kre:1,38 mg/dL

 Alb: 3,57 g/dL

 AST:1867,2 U/L

 ALT: 1017,5 U/L

 Total bil: 1,085 mg/dL

 D. Bil: 0,592 mg/dL

 Na: 142mmol/L

 K: 4,49 mmol/L

 Ca:8,05 mg/dL

 P:2,57 mg/dL



GÖRÜNTÜLEMELER

USG: Portal vende tromboz. Sol pelvikaliksiyel

sistemde hafif ektazi. Batın içi yaygın serbest sıvı. 

Bilateral masif plevral efüzyon. İnce barsak 

anslarında dilate görünüm, duvar kalınlığında diffüz

olarak artış. İntramural hava imajları. (Pnömatozis

intestinalis)



EKO: Vena Cava Inferior ve SVC’nin sağ 

atriuma girdiği yerde trombüs.



Abdomen BT: 

Bilateral plevral mayi, 

Portal ven trombüsü, hepatik venlerde ve 

Superior Mezenter Vende trombüs ve buna 

sekonder sağ-sol lob arasında demarkasyon

hattı, sağ lob posteriorda kitlesel lezyon ile 

ayrılamayan heterojen kontrast alanı. 

Batın tüm kadranlarda serbest mayi. 

 İnce barsak anslarında dilatasyon ve içerik artışı.



Beyin BT: Normal

Alt Ekstremite Doppler: Her iki alt ekstremite

venöz sistemde trombüs saptanmamıştır. Her iki 

alt ekstremitede cilt altı ödem mevcut.



Trombus nedeniyle alınan tetkiklerinde :

 PT: 19 sn aPTT: 33,2 sn D Dimer: >10.000 Fibrinojen: 242 mg/dL

 HBsAG: Negatif

 Anti HCV: Negatif

 Amonyak: 119 umol/dL

 Influenza A/B: Negatif

 F IX: 127 % (N:59-122%)

 F VIII aktivitesi: 156  % (70-150)

 PAI-I akt:  >22,6 mcg/L (<5)

 AT III: 50,8 % (75-125)

 Prt C akt: 49 5 (%70-140)

 Prt S akt: 52 % (%60-130)

 Homosistein:7,82 mmol/dL (N:5-12 umol/dL)



Çocukluk çağındaki tüm venöz tromboembolilerin (VTE) % 

12-17 si abdominal VTE, 

 inferior vena cava (IVC) %44-46, 

 portal venler %36, 

 hepatik venler  %11, 

 renal ven trombus %10 . 



PVT
 Portal venin parsiyal ya da komplet

oklüzyonudur. 

 Trombüs portal vene sınırlı olabilir ya da splenik
ve/veya superior mezenterik vene kadar 
uzanabilir. 

 Neonatal PVT genellikle asemptomatiktir. 
Çocukluk çağında ise portal hipertansiyona 
sekonder bulgularla ortaya çıkar.

 PVT olan çocukların %52’si splenomegali, %46’sı 
GIS kanama ile başvurular.

 Çocukların %79’u sonunda GIS hemorajisi tablosu 
yaşarlar. 

 Nonoklüziv PVT’lerin %77’si, oklüzivlerin ise %48’i 
kendiliğinden komplet veya parsiyal olarak 
çözünür.

 Antikoagülanların kullanılan çalışmalarda 
nonokluzivlerde %70, okluzivlerde %31 resolusyon
görülmüştür.

 Antikoagulanların etkisi tartışmalıdır.



MVT

 Çocukluk çağında nadir görülen bir 

tablodur. 

 Pankreatit, travma, cerrahi çocukluk çağı 

MVT ile ilişkilendirilmiştir.

 Erken teşhis ve agresif tedavi, trombüsün

ilerlemesini, barsak infarktını ve ölümü 

engeller. 

 Semptomlar, trombüsün yeri, büyüklüğü ve 

iskemik barsak duvarı kalınlığına bağlıdır. 

 abdominal ağrı, hassasiyet, bulantı, kusma, 

diyare ve hematokezya. 

 Görüntülemeler nonspesifik olmakla birlikte 

dilate ve duvarı kalınlaşmış barsak ansları, 

ileus tablosu(hava sıvı seviyelenmesi), 

pnömatozis intestinalis, portal vende gaz 

ve serbest peritoneal hava olabilir. 



MVT

 Çocukluk çağı MVT’lerin nadir olması, kanıta 
dayalı tedavi rehberlerinin gelişmesini 
engellemiştir.

 Eksploratif lapafrotomi ve nekrotik barsak 
kısımlarının rezeksiyonu, bunu takiben post-
op antikoagulan tedavi, önerilmektedir. 

 Erken antikoagulan tedavi önerilmektedir.







Bu sırada…

 Solunum sıkıntısı derinleşti ve oksijen saturasyonu düştü. Hasta 

entübe edilip ventilatöre bağlandı. 

 Hasta ÇYBÜ’de entübe izleniyor.

 Batın distandü ve barsak sesleri alınamıyor. Çocuk Cerrahisi 

konsültasyonu istendi. ADBG ile takip önerildi ve antibiyoterapisine

Metronidazol eklendi. 

 Hastanın batın distansiyonu artması üzerine dinamik 

Torakoabdominal BT istendi. Radyolojiden alınan sözel yorumunda 

karın içi yaygın mayi birikiminin olduğu , portal ve VCİ'da

trombozun + belirtildi. – Clexan(ilk gününde)x2 dozda başlandı.

 Batın distansiyonu hastaya parasentez kararı alındı. -- hemorajik ve 

fekaloid materyal +



İZLEM:

 Ani gelişen, multipl organ tutulumlu bu masif trombotik

olayın sebebi araştırılmaya başlandı.



Yatışının 3. gününde 

 Kemik İliği Aspirasyonu: Olası maliynensi? AML?

Normosellüler kemik iliği 



 Toraks BT de bilateral belirgin sıvı.

 Plevral effüzyonu açısından Girişimsel Radyoloji 
tarafından bilateral toraks tüpü takıldı.

 Plazmaferez başlandı. (ilk hafta haftada 2, Ocak ayı 
boyunca gün aşırı, Şubat ve Mart ayı boyunca haftada 2 
defa)

Yatışının 4. gününde



Yatışının 7. gününde

 Batın içi basınç değerlendirmesi için parasentez kateteri

takıldı. 

İlk ölçüm: 12 cmH2O

 Rituximab başlandı. (7.- 14.- 21. günlerinde toplam 3 doz)







Barsak, Seröz zarlar, karaciğer, renal. Pulmoner

Parasentezde fekaloid materyal (Barsak nekrozu ve perforasyonu)

ANA, Anti-Ro ve LA +

Hastanın yakınmaları bir haftadır vardı





 1. BASAMAK TEDAVİ

 ANTİKOAGULAN –LMWH 

 GLUCOCORTİCOİDLER ( platelet aggregation, endothelial ve lökosit 
adhezyonunu azaltır, inflamatuar mediatör ve sitokin yapımını baskılar) 

 2. BASAMAK TEDAVİLER 

 Therapeutic plasma exchange (TPE)En az 3-5 gün

 Intravenous immunoglobulin (IVIg). İmmunmodulatör TPE sonrası 0.4gr/kg 4-
5gün

 3. basamak tedaviler 

 Rituximab anti-CD-21

 Eculizumab humanized mAb c5

 Sikofosfamid

 Defibrotid



 Ortak bir görüş yok.

 Erken antikoagulan başlanması cerrahi gereksinimini azaltır

 Klnik persistan ve ilerleyici ise;  İntestinal perforasyon ve 
peritonit bulguları olan hastalarda cerrahi müdahele
gerekir.

 Nekrotik barsağın rezeksiyonu ve yeniden anastomozu
standart yaklaşım.



Yatışının 27. gününde 

Laparotomi yapıldı!

AMELİYAT NOTU: 

Yapılan laparatomide tüm 

ince barsakların nekrotik 

olduğu görüldü. 

«Nekrozun kendi kendini 

sınırlamasının, rezeksiyona 

göre viabl doku bırakması 

açısından daha üstün 

olduğu» düşünülerek, batın 

içerisine drenler 

yerleştirilerek kapatıldı.



İZLEM
 Hasta entübe takip edilmekteyken sedasyon altında 

olmasına rağmen bilincinin giderek açıldığı gözlemlendi. 

 Karın ağrıları şiddetle devam etmekteydi.

 Batın dreninden kirli ve partiküllü gelenleri mevcuttu.

 Dirençli ateşleri devam etmekteydi. 

 Farklı dönemlerde alınan kan kültürlerinde bakteriyel ve 

fungal üremeleri oldu ve duyarlılıklarına göre 

antibiyoterapileri zaman zaman değiştirilerek tedaviye 

devam edildi.



İzlemde BT ve Doppler USG sonuçları:

 Karaciğer parenkim striktüründe kabalaşma ve konturunda lobülasyon. KC 

parenkim hastalığı?

 Portal ven, sağ ve orta hepatik ven, superior mezenterik ven + splenik vende

tromboz.

 Hepatik arter patent! 

 Batın içi serbest sıvı artışı

 Asite sekonder safra duvarında kalınlaşma

 Pelviste periuterin septalı loküle sıvı koleksiyonlar

 Splenomegali

 Her 2 böbrek parenkim ekosunda artış. Kronik renal parenkimal hastalık? 

(Renal arter normal, grade 2 parenkimal hastalık?)



Yatışının 45. gününde Laparotomi tekrarlandı!

 Ameliyat notu: Vital bulguları stabil 
olduğu için tekrar laparatomi

kararı verildi. geldiği görüldü. 

Explorasyonda nekrotik barsak 

segmentleri aspire edildi. Batın 

içerisinde sadece Treitz ta barsak 

ağzı görüldü. Batın arka 

tarafındaki barsak segmentinin

stoma oluşturulma imkanı yoktu. 

Hatta ağzın dikilerek karşı karşıya 

gelmesi dahi mümküm

görülmemekteydi. Tüm ince ve 

kalın bağırsak segmentlerinin

kaybolduğu görüldü. Pelvis

içerisinde rektuma ait alanda dahi 

barsak mukozası görülmedi. Batın 

içerisine drenler yerleştirilerek 

kapatıldı



Yatışının 56. gününde

 Portal ven,  SMV ve hepatik venlerde kavernöz formasyon gözlendi, SVC’nin

sağ atriuma giren kısmındak trombüs kayboldu. 



 Hasta ekstübe edildi ve nazal yüksek akışta takip edildi.

 Haftada 3 gün plazmaferez tedavisi uygulandı.

 Eritrosit ve trombosit replasmanı yapılmaya ve TDP verilmeye devam edildi.

 KCFT geriledi.

 CRP ve prokalsitonin geriledi.



Transplantasyon mümkün mü?

 Hastanın femoral kateterinde, batın dreninde ve periferik kanda Kandida

Parapsilozis üredi.



LİTERATÜR BİLGİSİ: ERKEN VE ETKİN ANTİKOAGULAN 

TEDAVİLER VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM İLE MORTALİTE 

ORANI %50 DEN %26 YA KADAR DÜŞTÜ

 HASTA TPN İLE BESLENİYOR.

 KİTAP OKUYOR.

OLASI İLEUM TRANSPLANTI  İÇİN 

İNÖNÜ Ü. TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNE GÖNDERİLDİ.



Kirpiklerin kıvrım kıvrım ne güzel

Haydi Zeliha taburcu ol bize gel

Çıkalım seninle ne güzel hava

Haydi gayret bekliyoruz Zeliha



Teşekkürler!
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 Tüm Pediatri Asistan Doktorları
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 Prof Dr Gökhan  Baysoy – Pediatrik Gastroenteroloji

 Radyoloji AD   

 Doç Dr Cengiz Erol - Girişimsel Radyoloji

 Prof Dr Rıza Rızalar  ve Yard Doç Dr Suat Ayyıldız - Çocuk Cerrahisi
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