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•  yaş  aylık kız hasta 

 

• Başvuru yakı ası: Kus a 



Öykü 

• Ağustos ’da kus a şikayeti aşla ış. 
• Her beslenmeden 5 dk kadar sonra 5-  defayı 

ula  kus ası oluyor uş. 
• Katı gıdalar yediği de ka lı kusuyor uş. 
• Kus ası fışkırır tarzday ış. 
• So  ,  ayda  kg kay et iş. 



Özgeç iş-Soygeç iş 

•  GH, .  g doğ uş. 
• Geçirdiği hastalık yok. 
• A e,  yaş, S-S 

• Ba a,  yaş, S-S 

• Akra a evliliği yok 

• . ço uk hasta ız 

• Ailede sürekli hastalık: Yok 



Fizik muayene 

• Boy: 90 cm (10. p, -1,32 sds) 

• Ağırlık:  kg . p, -1,98 sds) 

• BMI: 13,6 (4. p, -1,82 sds) 

• Genel durum iyi 

• Cilt soluk 

• Ek özellik yok 



Laboratuvar 

• BK: 9.645/mm3 

• Nöt: 2.995/mm3 

• Hb: 9,66 g/dl 

• MCV: 63,48 fL 

• Plt: 402.500/mm3 

• CRP: 0,12 mg/dl 

 



• Kreatinin: 0,33 mg/dl 

• Total bilirubin: 0,19 mg/dl 

• Direkt bilirubin 0,06 mg/dl 

• AST: 22 ü/l 

• ALT: 11 ü/l 

• Total protein: 6,4 g/dl 

• Albümin: 4,4 g/dl 



• Na: 135 mEq/l 

• K: 4,28 mEq/l 

• Cl: 93 mEq/l 

• pH: 7,6 

• pCO2: 29,5 mmHg 

• HCO3: 31,4 mmol/l 

• Tam idrar tahlili: 

– pH 8, dansite 1.015 

– Protein 1+, lökosit negatif, eritrosit negatif 



Patolojik bulgular 

 

• Kusma 

• Kilo kay ı 
• Anemi 

• Hipokloremik metabolik alkaloz 







Görüntüleme 

• Karı  US: Mesane lümeni içinde hareketli 
noktasal ekojeniteler ve seviye veren ekojen 
debris izle di. Orta hat yoğu  gaz 
süperpozisyonu ede iyle değerle dirile edi. 

• Özefagus-Mide-Duodenum Grafisi: Midede 
dilatasyon ve distandü görünüm izlendi. 
Distale ko trast geçişi izle ekle irlikte 
görünüm pilor çıkış o strüksiyo u ile 
uyumludur.   

 

 





• Karı  US: Midede dilatasyon ve distandü 
görü ü  ev uttur. Mide çıkış düzeyi de 
dilatasyon so la aktadır. A ak pilor stenozu ile 
uyu lu karakteristik ulgu ev ut değildir.  

• Karı  BT:  Mide çıkı  düzeyi de o strüksiyo ; 
bezoar?, pilorik invajinasyon?, gastrik perde 
(web)?, pilor kas hipertrofisi?. Endoskopik 
inceleme önerilir. Midede dilate ve distandü 
görünüm mevcuttur.  

 



Üst GİS e doskopisi 
 

 



• Ameliyatta : 

 

– Midenin oldukça dilate, pilorun kalı laş ış olduğu 
görüldü.  

– Piloromyotomi yapıldı.  
– Pilordaki stenozun açıl adığı görüldü.  
– Perde düşü ülerek piloroplasti uygula dı.  
– Perde olduğu düşü üle  doku eksize edildi. 



Doğuşta  pre-pilorik (antral) perde 

• Doğuşta  pre-pilorik perde, mide çıkışı 
tıka ıklıkları ı  seyrek görülen nedenlerindendir. 

• Görülme sıklığı ı  100.000 doğu da bir olduğu 
tahmin edilmektedir.  

• Pre-pilorik perde  

    genellikle 1-4 mm kalı lığı da,  

    pilorun 1-2 cm proksimalinde bulunan ince bir zardır. 



 

• Mukoza ve submukozadan oluşur. 
• Nedeni tam bilinmemekle birlikte,  

     embriyonik dönemde ö ağırsağı   

     kıs i (tam olmayan) kanalizasyonundan 
kay akla dığı düşü ül ektedir. 



Belirti ve bulgular 

• Tıka ıklığı  derecesine ağlıdır. 
• Tam tıka ıklıkta doğu da  kısa bir süre sonra 

safrasız kusma, beslenme i tolera sı ve mide 
distansiyonu görülür. 

• Ta ı ge iktiği de aspirasyon, dehidratasyon, 
hipokloremi, hipokalemik metabolik alkaloz ve 
mide delinmesi görülebilir. 



 

 

• Kıs i tıka ıklıkta aralıklı epigastrik dista siyo , 
ide ula tısı, kus a, erke  doygu luk hissi 

ve kilo kay ı görüle ilir. 



Ta ısal değerle dir e 

 

• Direkt grafide midede ge işle e, pilor 
distaline hava geçişi i  ol a ası 

• USG’de antral bölgede ekojenik diyafram 
benzeri yapı, mide dilatasyonu ve pilorun 
normal ol ası 



 

• Baryumlu özofagus-mide-duodenum 
grafisinde antral bölgede keskin sı ırlı dolma 
kusuru izlenir. 

• Endoskopi, ta ıda ve eşlik edebilecek mide 
hastalıkları ı  gösterilmesinde kulla ıla ilir. 



Tedavi 

• Dehidratasyon ve elektrolit ozuklukları ı  
düzeltilmesi 

• Ta  tıka ıklıkta nazogastrik dekompresyon 

• Cerrahi-piloroplasti e  sık  

• )ar i e olduğu da e doskopik tedavi 
denenebilir. 

• Tesadüfen antral perde saptanan, belirtisiz 
hastalar az iktarda, sık esle e ve 
antispazmodikler ile tedavi edilebilir. 


