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Akut batın terimi saatler içinde gelişen ciddi abdominal
ağrıyla karakterize klinik bir durumdur. Klinik olarak
değerlendirilmesi sıklıkla zordur ve konvansiyonel radyolojik bulgular ile laboratuar sonuçları nonspesifiktir.
Akut abdominal ağrı ile başvuran hastalarda BT hızlı,
yaygın ve uygun maliyetli radyolojik tanı yöntemidir.
Klinik değerlendirme ve laboratuar bulgularına göre kurgulanan BT parametreleri (kontrast madde kullanımı, dinamik çekim teknikleri, kolimasyon aralığı, pitch değeri
vs) BT’nin tanısal etkinliğini belirgin derecede artırır.
Travmaya bağlı olmayan abdominal ağrı, acil servise
başvuran hastaların 1/3’ünün ortak semptomudur.1 Bu
olgularda ayırıcı tanı kendiliğinden geçebilen benign nedenlerden acil cerrahi gerektiren ve yaşamı tehdit eden
ağır durumlara kadar değişiklik gösterebilir. Rutin klinik
uygulamalarda tanısal gecikmelere bağlı komplikasyonlar yaygındır.2 Radyolojinin fonksiyonu akut karın ağrısı
ile gelen hastalarda doğru tanıya zamanında ulaşmak ve
cerrahi prosedür gerektiren hastalıklarla, medikal tedaviye cevap veren hastalıkların ayırıcı tanısını yapmaktır.
1028 kuşkulu akut apendisit olgusunun değerlendirildiği
prospektif çalışmada gereksiz cerrahi ve negatif laparatomi oranı % 27, ciddi cerrahi gecikme % 14 oranındadır.3
Ruptüre aort anevrizmalı 30 olguda tanısal gecikme ortalama olgu başına 6 saat olarak bildirilmektedir.4 Kuşkulu
apendisit olgularında ultrasonografi gereksiz negatif
laparatomi oranlarını % 7-13 oranlarına indirmektedir.2
Akut abdomenin sadece klinik bulgular ile ayırıcı tanısı
zordur. Radyoloji akut abdomende klinik bilgiyle birlikte doğru tanı oranını belirgin şekilde arttırmaktadır.2
Akut abdominal ağrılı olgularda BT’nin tedaviye etkisi ile
ilgili yapılan çalışmada olguların % 33’ünde BT’nin daha
önce planlanan tedaviyi değiştirdiği, % 24’ünde hastanede yatış süresini azalttığı, % 11 olguda cerrahiye zaman
kazandırdığı, % 26 olguda ise olası tanıları dışlayıp yeni
alternatif tanılara yönlendirdiği belirtilmektedir.1
Akut pankreatit, iskemik barsak hastalığı, aort anevrizması, aort disseksiyonu gibi acil patolojilerin optimal
değerlendirilmesinde hızlı (≥ 3 ml/sn) IVKM enjeksiyo26

nu gerekir. Bilier sistem ve genitoüriner sistem taşlarının
saptanmasında ince kolimasyon ve rekonstrüksiyon aralıkları tanısal görüntüler elde edilmesinde yardımcıdır.
Akut pyelonefrit düşünülen hastalarda renal kontrast
tutulumunu farklı fazlarında görüntüler alınmalıdır.
(Kortikomedüller faz: 40 sn, nefrogram fazı 100 sn, pyelogram fazı 5 dakika). Renal enfarkt şüphesi var ise kortikomedüller fazda görüntüler alınmalıdır. Divertikülit
şüphesi olan hastalarda alt batın ve pelvisten 5 mm kesit
kalınlığında kesitlerle taranmalıdır. İnce barsak perforasyonunun ve ilişkili komplikasyonlarının saptanmasında
oral ve IV kontrast madde beraber kullanılmalıdır. İntraabdominal kanama tesbiti için İ.V. kontrastsız ve kontrastlı BT inceleme yapılmalıdır. Ön tanıyı daraltmayı
amaçlayan diagnostik BT çekiminden önce hasta, refere
eden hekim ve radyolog arasındaki iletişim esastır. Radyolog klinik bilgi ve ön tanıya mutlaka ulaşmalı ve çekim
protokolünü bu temele göre oluşturmalıdır.

Teknik Parametreler
Lokalize edilemeyen semptom ve bulguları olan hastalarda önerilen BT protokolü Tablo-I’de yer almaktadır.
Ancak BT görüntülemenin spesifik klinik bulgulara ve
Tablo 1: Lokalize edilemeyen akut batında önerilen
rutin BT protokolü
Parametreler
Oral kontrast
IV kontrast
Görüntünün
zamanı
Görüntüleme
alanı
Kesit kalınlığı
Pitch
Rekonstrüksiyon
interval

Önerilen protokol
750 - 1000 ml iyotlu kontrast
madde
100–120 ml iyotlu kontrast
madde, enjeksiyon hızı 2 ml/sn
70 - 90 sn (portal venöz faz)
Diyafram süperioru- symphysis
pubis arası
5 - 8 mm
1.5
5-8 mm
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ilgilenilen alana göre ayarlanması çok önemlidir. Varolan
klinik tanılara göre görüntüleme parametrelerinin değişkenlik gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır.
I.V. Kontrast Madde: Birçok olguda I.V. kontrast madde
kullanımı önerilir. Genellikle 100-120 ml iyotlu kontrast
madde 2 ml/sn hızla enjekte edilir. İnceleme dinamik
kontrastlı yapılmayacaksa görüntüler enjeksiyondan 70
sn sonra portal venöz fazda alınmalıdır. Aort anevrizması, akut diseksiyon veya rüptür araştırmasında önce
kontrastsız görüntüler alınır ve kontrast madde enjeksiyonunu takiben 20-30. sn’ dea arteryal fazda görüntüler
elde edilir. İnjeksiyon hızı 3-4 ml/sn, kontrast madde
miktarı 150 ml olmalıdır.6
Oral Kontrast Madde: İleri derecede ince barsak obstrüksiyonu ve üreteral kolik gibi istisnalar dışında bir
çok olguda oral kontrast madde kullanımı önerilmektedir. Genellikle 1-1,5 lt suyla karıştırılan iyotlu kontrast
madde kullanılır. GİS kanama şüpheli olan olgularda oral
kontrast madde olarak su kullanılabilir.7-11 Oral kontrast
madde, süperpozisyon nedeniyle BT anjiografide kullanılmamalıdır.6 Apendisit veya pelvik hastalık araştırması
için yapılan BT’de görüntüler optimal barsak kontrastlanmasının sağlanması için 1 saat sonra alınmalıdır.

değerlendirilebilmesi için dinamik kontrastlı inceleme ve
gerekirse BT anjiografi görüntüleri eklenebilir.
İnterstisyel parankimdeki ödeme bağlı pankreas boyutlarında artış, peripankreatik yağlı dokuda çizgilenmeler
ve dansite artışı erken dönem pankreatitin BT bulguları
arasındadır. Boyut artışı genellikle pankreatik kitleden
farklı olarak diffüzdür.18-20 Akut pankreatit olguları,
peripankreatik sıvı koleksiyonlarına, kanamaya, perihepatik abseye, ekstraglandüler yağ nekrozlarının gelişimi ile karakterize flegmon formasyonuna ve nekroza
ilerleyebilir. Pankreatik eksuda en sık peripankreatik
boşlukta, anterior pararenal boşlukta, lesser sac’ta ve
peritonda toplanır.21-23 BT akut pankreatitin evrelemesi
ve komplikasyonlarının belirlenmesi gibi birçok avantaja
sahiptir.20-21 Psödokistlerde sıklıkla düşük attenüasyonlu, homojen sıvı dansitesinde içerik saptanır. Heterojen
veya yüksek dansiteli içerik hemoraji veya enfeksiyonu
düşündürür.24 Cerrahi planlanan hastalarda BT, psödokistlerin lokalizasyonlarını ve uzanımlarını net bir şekilde
göstererek yardımcı olur. Nekroz ve ödemi temsil eden
fokal hipoekojen alanlar izlenebilir.20 Nekroz prognozda
en belirleyici faktör olup saptanabilmesi için incelemenin kontrastlı yapılması gereklidir.

Kolimasyon: Rutin görüntülemede, 5-8 mm kolimasyon kullanılır. İnce kolimasyon (3 mm) BT anjiografi,
pankreas-adrenal incelemeleri, üreteral kolik veya bilier
patolojiler için önerilir.6-9 Obez hastalarda pelvik bölgeye yönelik değerlendirmede ince kolimasyon, geometrik
rezolüsyonu arttırmasına karşın sinyal gürültü oranını
azaltarak rezolüsyonu düşürür.
Pitch: Pitch, tanım olarak tüpün bir rotasyon süresinde
masa hareketinin kesit kalınlığına bölünmesidir. Yüksek
kalitede tanısal görüntüler elde etmek için pitch değerinin en fazla 1,5 olarak seçilmesi önerilir. İnce kesit kalınlığında görüntü alınması gereken durumlarda hastanın
aldığı radyasyon dozunu azaltmak için yüksek pitch
değeri kullanılmalıdır.6-9
Dinamik Kontrastlı inceleme: Birçok hastada arteryal
(IVKM sonrası 20-30 sn) veya portal venöz fazda (IVKM
sonrası 70-90 sn) görüntüler alınır. Sıklıkla iki fazdaki
görüntüler alınarak kontrast tutulum paternleri araştırılır.
Geç imajlarda (IVKM sonrası 3-5 dak.) pyelonefrit, PID
araştırmasında ya da yer kaplayan kitlelerin kontrast tutulum paternlerinin değerlendirilmesinde gereklidir.10-12

Akut Batında BT Bulguları
Pankreas
Akut pankreatit olgularında klinik bulguların ağırlığı ile
BT bulguları arasında anlamlı korelasyon mevcuttur. Dolayısıyla BT akut pankreatit hastalarında klinik sonuçların önceden tahmini için sıklıkla kullanılır.13-14 İnce kesit
kalınlığında ve hızlı (≥3 ml/sn) bolus IVKM enjeksiyonu
ile glandüler kontrastlanma optimal sağlanabilir ve rezolüsyon arttırılabilir.15-17 Peripankreatik vasküler yapıların
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Resim 1: Akut pankreatit olgusunda, pankreas
boyutlarında artış ve korpus anteriorunda
peripankreatik yağlı doku inflamasyonu izlenmektedir.

Akut kolesistit
Akut kolesistit akut abdomen tablosunun yaklaşık %
5’ini oluşturmaktadır. Akut kolsesistitin ana sebebi kolelitiyazistir.25 En duyarlı BT bulgusu safra kesesi duvarında enflamasyona bağlı kalınlık artışı, duvarda kontrast
tutulumu ve kese lümeninde distansiyondur.22 Enflame
keseye komşu karaciğer parankiminde muhtemel arteryal
hiperemiye veya erken venöz drenaja bağlı geçici düşük
attenüasyonlu fokal odaklar izlenebilir. Perikolesistik
yağlı dokuda inflamatuar dansite artışları, perikolesistik
sıvı ve safra içeriğinde dansite artışı diğer bulgulardır.1,23
BT ile ayrıca akut kolesistitin komplikasyonları görüntülenebilir. Kese lümeninde veya duvarında hava varlığı
amfizematöz kolesistiti veya gangrenöz kolesistiti işaret
eder. Perforasyon tanısında ve lokalizasyonunun belirlenmesinde BT oldukça duyarlıdır.24 Bennet ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada akut kolesistit tanısında BT’
nin duyarlılığı % 92, özgüllüğü ise % 99 olarak bildirilmektedir.26
27

kontrast madde bolus tarzında verilmelidir. BT’de enfarkt
dalak kapsülüne uzanan kama şeklinde düşük attenüasyonlu alanlar olarak izlenir.32-34 Normal erken splenik
kontrastlanma paterni olan nonhomojen kontrastlanan
parankim içerisinde kontrast tutmayan enfarkt alanı
kolaylıkla saptanabilir. Geniş enfarkt alanları, splenik
abse veya tümörü taklit eder biçimde geniş alanları tutan
hipodansite olarak görülür.

Resim 2: Mide karsinomu nedeni ile opere edilen
82 yaşındaki erkek olguda koledok distalinde kalkül
(ok), intrahepatik ve ekstrahepatik safra yollarında
dilatasyon, safra kesesinde distansiyon ve kese
duvarında kontrast tutulumu mevcut olup görünüm
akut kolesistit ile uyumludur. Ayrıca perikolesistik
serbest sıvı izlenmektedir.

Koledokolitiyazis
Koledokolitiyazisin en önemli BT bulgusu; kanalın
içinde hiperdens nidus varlığıdır.27-28 İnce kesit görüntü
alınması, mikst attenüasyon gösteren kolesterol-kalsiyum taşlarının tespiti için yardımcıdır. Taşların ancak
% 60’ı kalsifiyedir. Geri kalanların yaklaşık %25’ i safra
ile izointens olup BT ile saptanamayabilir. Taşın kolesterol içeriği ile BT atenuasyonu arasında ters korelasyon
vardır.29 Neitlich ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada
BT’nin duyarlılığı %88, özgüllüğü %97 ve tanısal güvenilirliği %94 olarak belirlenmiştir.27-28

Resim 4: 65 yaşında kadın hastada dalak enfarktı.
IVKM sonrası aksiyel BT kesitlerinde dalak anterior
kesimde enfarkt ile uyumlu kontrast tutulumu
göstermeyen alan (ok) izleniyor. Ek patoloji olarak
batın içi yaygın serbest sıvı mevcut.

Akut pyelonefrit
Renal incelemelerde görüntüler IVKM verilimi sonrası 40
sn sonra kortikomedüller fazda ve enjeksiyondan 100 sn
sonra nefrogram fazında ve enjeksiyondan 5 dak sonra
pyelogram fazında alınmalıdır. Akut pyelonefritte hipoperfüzyona sekonder çizgili, yamalı ya da kama şeklinde
hipodens alanlar izlenir.1,35-37 Enfekte böbrekte sıklıkla
boyut artışı ve perinefritik yağlı planlarda çizgilenmeler
mevcuttur. Diğer bulgular, erken arteryal fazda izlenen
kortikomedüller ayrımda kayıp ve kortikal nefrogramda
gecikmedir. Bazen fokal pyelonefrit odakları, renal tümörü taklit edebilir.38

Renal enfarkt

Resim 3: 45 yaşında bayan hastada akut kolesistit
öntanısı ile yapılan BT incelemede; safra kesesinde
(siyah ok) ve koledok proksimal kesimde (beyaz ok)
kalküle ait hiperdens görünüm mevcut.

Dalak
Splenik enfarktın en sık nedenleri arasında bakteriyal
endokardit, vaskülit, portal hipertansiyon, splenomegali, orak hücreli anemi, splenik artere ekstrensek bası,
terapötik komplikasyonlar sayılabilir.1,29-30 Pankreatitde
splenik hilusa uzanıp enfarkta neden olabilir.30,31 İ.V.
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Renal enfarkt emboli, aort disseksiyonu, travma veya
tromboz sonucu gelişebilir.39-40 Görüntüler kortikomedüller fazda alınmalıdır. Böbrekte korteks ve medullayı
içine alan ve kapsüler yüzeye uzanan fokal parankimal
defektler şeklinde görülür. Renal arterin anterior ve
posterior dallarının infarktlarının farklı karakteristik görüntüleri vardır.1,41 Büyük ventral dal, böbreğin anterolateralini besler, küçük olan dorsal dal ise böbreğin posteromedial yüzünü besler. Fonksiyone, enfarkta uğramış
böbreğin çevresinde kollateral kapsüler perfüzyonu temsil eden rim şeklinde kontrast tutulumu izlenebilir.39

Üreteral taşlar
Üreteral kalkül araştırılmasında BT hızlı ve güvenilir
bir yöntemdir. BT’nin avantajı kontrast madde kullanılmadan, çoğunlukla radyoopak olan üreteral taşların
saptanabilmesidir.42 Çekim, hastaya nefes tutturularak
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Resim 5: 25 yaşında erkek hastada akut apendisit. Sağ alt kadranda içerisinde apendikolit izlenen kalın duvarlı
çevresinde enflamasyon ile uyumlu dansite artışları izlenen retroçekal yerleşimli apendisit mevcut.
böbrek üst pollerinden mesane tabanına dek yapılır. Küçük kalküllerin tesbitinde ince kesit kalınlığı (3 mm) ve
küçük rekonstrüksiyon intervalleri gereklidir.7-9 BT’nin
kalkül varlığını saptamada IVP’den daha duyarlı olduğu,
obstrüksiyonun varlığının saptanmasında IVP ile eş duyarlılıkta olduğu belirtilmektedir.9 Obstrüksiyon yaratan
taşlar sıklıkla üreteropelvik bileşke ve üreterovezikal
bileşkede yerleşimlidir. Özellikle bu lokalizasyonlar dikkatle değerlendirilmelidir. Akut obstrüksiyonda, perinefritik ödem ve perirenal çizgilenme sekonder bulgudur.
Nonopak kalkül varlığında veya üreteral kalkülleri taklit
eden flebolit varlığında IVKM tanı için gerekebilir.43 Fakat birçok hastada kontrastsız BT yeterlidir.

eksplorasyona götürebileceği gibi, yalancı negatif tanının
ise tedavide gecikme ve perforasyona neden olabileceği
unutulmamalıdır.46 Andersson ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada negatif apendektomi oranının % 12-40 arasında değiştiği bildirilmektedir.47 Akut apandisit tanısında
oral-IV kontrast madde kullanımı ile BT’nin duyarlılığının
arttığı bildirilmektedir.48-49 Akut apendisitte, dilate sıvı
ile dolu appendiksin varlığı en spesifik BT bulgusudur.50
Apendiks transvers çapının 6 mm’ yi geçmesi dilatasyon olarak kabul edilir. Kalsifiye apendikolit, appendix
duvarında kontrast tutulumu, sağ laterokonal fasyada
kalınlaşma, çevre yağlı planlarda inflamasyon sekonder
bulgulardır. Perforasyon geliştiğinde BT’ nin duyarlılığı
düşer. Perforasyonda saptanabilecek BT bulguları, ektralüminal gaz, abse, fokal apendiks duvar defekti ve ince
barsak obstrüksiyonudur.1,52-53 Sağ alt kadranda abse
veya enflamasyona sebep olan Crohn hastalığı, çekum
divertiküliti, jinekolojik patolojiler, epiploik apandijit
gibi diğer durumlar da akut appendisitin klinik ve radyolojik bulgularını taklit edebilir.54-56

Divertikülit

Resim 6: 54 yaşında erkek hastada; bilateral böbrek
kalkülleri, sağ üreter proksimal kesimde ayrı bir kalkül
izlenmekte ayrıca bilateral hidronefroz mevcut.

PID (Pelvik inflamatuar hastalık)
Birçok hastada USG başlangıç modalitesi olarak kullanılır.
Klinik semptom ve bulgular belirsizse veya komplikasyon
gelişmiş ise BT’ye başvurulur. IVKM sonrası geç fazda alınan görüntüler (>5 dak) kistik bir kitleyi mesaneden ayırmada anlamlıdır. PID’ nin tipik bulguları, tek taraflı veya
bilateral adneksiyal kitle, hidrosalpinks veya pelvik sıvı birikimidir.44 Tuboovaryan abseler, kalın irregüler duvarlı,
septalı komplike kitle şeklinde görülür.44-45 IVKM sonrası
tubada veya abse çevresinde kontrast tutulumu izlenir.18-19
Ayırıcı tanı için klinik bulgularla birlikte değerlendirme ve
USG bulguları ile korelasyon esastır.

Akut apendisit
Akut apandisit tanısında doğru zamanlama klinisyen için
önemlidir. Yalancı pozitif tanının hastayı gereksiz cerrahi
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Divertikülü olan hastaların yaklaşık % 25’inde divertikülit gelişir.53 BT’nin divertikülit tanısında duyarlılığı % 94,
özgüllüğü % 99 olarak bildirilmektedir. BT ile divertikül
araştırılmasında inceleme pelvisi içine alacak şekilde 5
mm kesit kalınlığında yapılmalıdır. Rektal kontrast madde kullanımı tanıda ek bulgular sağlayabilir. Perikolonik
enflamasyonun gösterilmesi açısından IVKM kullanımı
önerilmektedir. Akut divertikülitin BT bulguları; kolon duvarında kalınlaşma, perikolonik yağlı dokuda inflamatuar
dansite artışı, flegmon, serbest hava imajları, abse ve serbest
sıvıdır.53-55 BT kolorektal kanser ve divertikülit ayırımında
en etkili yöntemlerden biridir. Lüminal kitle ve perikolonik
lenf nodları daha çok kolorektal kanseri düşündürürken
perikolonik inflamasyon ise divertiküliti düşündürür.

Resim 7: 58 yaşında kadın hastada sigmoid kolon
divertiküliti. Sigmoid kolon duvarından kaynaklanan
duvarı kalın ve kontrast tutulumu gösteren divertikülit
(beyaz ok), sigmoid kolon çevresinde serbest sıvı ve
enflamasyon ile uyumlu dansite artışları mevcut.
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Epiploik apendisit
Epiploik apandisit, apendiks epiploikanın nadir görülen
akut inflamasyonu olup sıklıkla torsiyon ve infarkt ile
ilişkilidir. Hastalar ani başlayan abdominal ağrı ile kliniğe başvururur. Fizik muayenede rebound saptanabilir.
Epiploik apandisit cerrahi müdahale gerektirmeyen bir
patoloji olmasına karşın, tanı konamadığı durumlarda
hastalar akut apandisit veya akut divertikülit ön tanılarıyla
gereksiz cerrahi eksplorasyona gittiği için radyolojik tanısı
önemlidir.56-57 Epiploik apandisitin BT bulguları tipiktir.
BT’de yuvarlak yağ dansitesinde kitle (inflame apendiks
epiploika), yumuşak doku dansitesinde rim, parakolik
yağlı dokuda inlamasyon bulguları ile tanınabilir.56-57

Resim 8: Sol alt kadranda epiploik apandisit olgusu;
Desendan kolona komşu yağ içerikli ovoid lezyon ve
çevresinde yağlı dokuda inflamasyon izlenmektedir.

Peptik ülser
BT mide ülseri tansında diğer patolojilerin ekartasyonu
açısından anlamlıdır. Mide ve duedonumun distansiyonu görüntüleme için temel şarttır. İnceleme öncesinde su
veya oral kontrast madde ile lümen dolumu sağlanır.12
Tipik BT bulgusuı duvar kalınlaşmasıdır ancak genelde
nonspesfik bulgularla karşımıza çıkar.1,21 BT penetran
ülsere sekonder komplikasyonlarda daha faydalıdır.58 Bu
hastalarda komşu organ ve yumuşak dokularda (pankre-

as, küçük omentum, karaciğer) enflamatuar değişiklikler
izlenebilir.59 Peptik ülser perforasyonu günümüzde etkili
medikal tedavi nedeniyle daha az görülmektedir. BT ile
perforasyon yeri % 86 olguda doğru olarak gösterebilmektedir.60 Serbest havayı en duyarlı olarak gösteren
radyolojik yöntem BT’ dir. Serbest havanın lokalizasyonu perforasyon yerinin göstergelerinden biridir.

�nce sarsak obstrüksiyonu
Akut abdominal ağrının sık sebeplerindendir. En sık
sebepler adhezyon (%65-80), herniler (%15-25), tümör
(%10-15) olarak bildirilmektedir.1,61 BT obstrüksiyonun
yerini, seviyesini, nedenini saptamada ve barsakta iskemi
riskinin belirlenmesinde oldukça yararlı bir yöntemdir.
BT bulguları; ince barsak transvers çapında artma (≥2,5
cm), stenoz distalindeki barsak segmentlerinin çapının
normal olması ya da kollabe distal barsak barsak ansları
ile proksimal dilate barsak anslarının arasında geçiş zonunun varlığıdır. Düşük grade obstrüksiyonlarda BT’nin
güvenilirliği %50 iken, yüksek grade obstrüksiyonlarda
sensitivite %90-96, spesifite %96 ve güvenilirlik %95
olarak belirtilmiştir.62-63 Dilate barsak ansları içindeki
sıvı distansiyonu doğal kontrast madde yerine geçer ve
bu nedenle oral kontrast madde kullanımına ihtiyaç kalmaz. İleus varlığında kitle veya herni gösterilemiyor ise
etyolojide adezyonlar ilk akla gelen patoloji olmalıdır.
BT basit ve strangüle ileusu ayırmada da yardımcıdır.
Strangülasyonda ‘U’ veya ‘C’ şeklinde dilate barsak ansının etrafındaki sıkışmış mezenterik yapılar barsak ansına radyal tarzda konverjans gösterir. Strangulasyonda
barsak duvarında kalınlaşma, hedef ya da halo bulgusu
izlenir. IVKM sonrası kalınlaşmış strangüle barsak anslarının duvarında kontrast tutulumu daha azdır.
İnce barsak obstrüksiyonu olan olguların yaklaşık ¼’i
opere olmaktadır. Bu nedenle doğru tedavi için obstrüksiyonun sebebinin ve derecesinin belirlenmesi önemlidir.

Resim 10: 65 yaşında erkek hastada ileus. Batın sağ alt
kadranda çekum yerleşimli tümoral kitleye (çentikli ok)
bağlı obstrüksiyon, ince barsaklarda belirgin dilatasyon
ve hava-sıvı seviyeleri mevcut, düz okla gösterilen inen
kolonun kollabe olduğu izleniyor.

Resim 9: 42 yaşında kadın hastada eptik ulcus
perforasyonu tanısı alan hastada operasyon öncesi
çekilen batın BT’de; batın anterior kesimde yaygın
serbest hava ve komşuluğunda serbest sıvı ve
enflamasyon ile uyumlu dansite artışları mevcut.
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Resim 11: 34 yaşında kadın hastada Crohn hastalığına
bağlı ileus. İnce barsak anslarında sıvı ile distandü,
terminal ileumda lümende daralma ve kontrast
tutulumu terminal ileit ile uyumludur.
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Kalin barsak obstrüksiyonu
En sık sebebleri kolorektal kanserler, sigmoid volvulus
ve divertikülit yer alır. BT sıklıkla obstrüksiyonun sebebinin, seviyesinin ve komplike obstrüksiyon (strangülasyon) varlığının saptanmasında kullanılır. Fragel ve
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada BT’ nin kalın barsak
obstrüksiyonundaki duyarlılığı % 96, özgüllüğü ise % 93
bulunmuştur.64 BT ile kolon transvers çapının 5.5 cm’
den büyük, çekum transvers çapının ise 10 cm’ den büyük olması, ani geçiş zonu öncesinde feçes-gaz-sıvı distansiyonun gösterilmesi ve distal kolon segmentlerinin
kollabe olması ile tanı konur.

konjesyon ve süperinfeksiyondur. Barsak duvarında gaz
varlığı (pneumatosis intestinalis), mezenter ve portal venöz sistemde gaz varlığı, barsak iskemisinin geç bulgularındandır ve kötü prognozu gösterir. Barsak duvarında
fokal incelme olası perforasyonu işaret eder.

Aort anevrizmasi rüptürü
Anevrizma araştırılmasında BT tenolojisindeki gelişmeler, çekim süresindeki belirgin kısalma ile kaliteli
multiplanar ve 3D vasküler görüntüler elde edilebilmektedir. Tüm bunların sonucunda bir çok patolojide BT
anjiografi konvansiyonel anjiografinin yerini almaktadır.66 Özellikle noninvaziv olması ve koroner anjiografi
dışındaki uygulamalarda daha düşük radyasyon dozu
içermesi BT anjiografinin avantajları arasındadır. Hızlı
(≥3 ml/sn) IVKM enjeksiyonu, ince kesit kalınlığı tercih
edilmelidir. Oral kontrast madde kullanılmaz. Rüptür
mortalitenin %95’lere kadar yükselebildiği ölümcül bir
komplikasyondur. Retroperitoneal hematom ve IVKM
‘nin ekstravazasyonu BT bulgularıdır.

Aort diseksiyonu

Resim 12: Kalın barsak obstrüksiyon olgusu. Transvers
kolondaki belirgin distansiyon izlenmektedir. Transvers
kolonda belirgin gaz distansiyonu ve gaz-sıvı seviyesi
dikkati çekmektedir.

�skemik barsak hastalığı
Akut abdomen tablosunun % 1’inden sorumludur. Hipoperfüzyon, vasküler oklüzyon veya tromboz en sık
intestinal iskemi sebebidir.1,65 Bilinen kardiyovasküler
hastalığı olan yaşlı hastalarda ve vaskülit, koagülasyon
bozukluğu olan genç hastalarda ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. BT iskeminin erken bulgularını göstermede
ve altta yatan sebebin belirlenmesinde yol göstericidir.
Vasküler yapıların optimal değerlendirilebilmesi için
hızlı (≥3 ml/sn) IVKM verilmesi gerekir. Özellikle SMV,
SMA değerlendirilmelidir. Bunun için arteryel ve venöz
fazda bifazik çekim yapılmalıdır. Değerlendirme multiplanar reformat görüntüler ile birlikte yapılmalıdır. Erken
dönemde barsak duvarında 3 mm’yi aşan kalınlaşma
olur. Duvardaki kalınlaşmanın sebebi ödem, hemoraji,

Aort disseksiyonunda zayıflamış aortik intimadan yırtık
gelişir. Etyolojide sıklıkla hipertansiyon vardır.67 BT ile
tanının güvenilirliği %100’e yakındır.68 Hızlı (≥3 ml/sn)
IVKM verilir ve ince kesit kalınlığında görüntüler alınır.
Arada intimal flepin olduğu kontrast madde ile dolu çift
lümen varlığı tanı koydurucu bulgudur.1,68 Eğer lümenlerden biri tromboze ise görüntüyü mural trombüsü
olan aort anevrizmasından ayırt etmek güçtür. Gerçek
lümenin kompresse edilmesi ile aort çapının artması,
kontrastla dolu lümende kontur düzensizliği gibi ek bulgular tanıda yardımcıdır.

Kanama
Akut batın ile başvuran hastalarda GIS, retroperiton,
rektal kaslar gibi farklı lokalizasyonlardan kanama olabilir. Kontrastsız BT ile yüksek dansiteli kanama alanları ile
kolaylıkla tanı konur. Kanama yerinin belirlenmesi için
3-4 ml/sn hızla IVKM enjekte edilir ve kanamanın kaynaklandığı yer belirlenmeye çalışılır.1,69 Aktif kanamanın
olduğu lokalizasyonda kontrast madde ekstravazasyonu
görülebilir.

Sonuç
BT akut abdominal ağrı ile başvuran hastaların değerlendirilmesinde hızlı ve etkili bir yöntemdir. Uygun teknik
ve protokollerin uygulanmasıyla BT değerlendirmenin
optimize edilmesi tanısal güvenilirlik için esastır.

Kaynaklar
Resim 13: 42 yaşında akut karın ağrısı ile başvuran
bayan hastada transvers kolon duvarında pnömatozis
intestinalis ile uyumlu gaz izleniyor. Acil operasyona
alınan hastada nekroze transvers kolon rezeke edilmiştir.
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