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ÖZ
Geriatrik hastalarda akut apandisit ve laparoskopik apendektomi
Amaç: Geriatrik yaş grubunda görülen akut apandisit hastasının özelliklerini sunup, cerrahi tedavide uygulanan açık ve laparoskopik apendektomi 

tekniklerini kıyaslamaktır.

Yöntem: Ocak 2010-Ocak 2018 tarihleri arasında yaşı 80 ve üzerinde olan akut apandisit tanısıyla ameliyat edilen 32 hastanın bilgileri retrospektif 

olarak incelendi. Bu hastaların demografik özellikleri, anamnezi, klinik bulguları, laboratuvar değerleri, görüntüleme yöntemleri, ameliyat teknikleri, 

perop ve ameliyat sonrası verileri incelendi.

Bulgular: Toplam 32 hastanın 18’ine (%56.0) laparoskopik apendektomi, 14’üne ise (%44.0) açık apendektomi yapıldı. Her iki teknik kıyaslandığında 

istatistik olarak birbirlerine üstünlükleri saptanmadı. Ancak laparoskopik apendektomi sonrası hastanede yatış süresi daha kısadır.

Sonuç: Karın ağrısı ile başvuran geriatrik yaş grubundaki hastada akut apandisit olasılığı her zaman akılda tutulmalıdır. Akut apandisit tanısı alan 

hastalarda uygulanan her iki teknik de istatistik olarak farksızdır. Ancak cerrahi komplikasyonları azaltması, hastanede yatış süresini azaltması, 

morbidite ve mortalite üzerine olumlu katkıları olması nedeniyle laparoskopik apendektomi yapılabilir.

Anahtar kelimeler: Geriatri, açık apendektomi, laparoskopik apendektomi

ABSTRACT
Acute appendicitis and laparoscopic appendectomy in geriatric patients
Aim: In this study, we described acute appendicitis and evaluated outcomes of laparoscopic appendectomy versus open appendectomy in geriatric 

patients (aged ≥ 80 years).

Method: We performed a retrospective review of geriatric patients who underwent appendectomy for acute appendicitis between dates 1 January 

2010 and 1 January 2018. We analyzed 32 appendectomies in elderly patients. Sstatistical analyses were performed to compare differences in the 

demographic data, clinical and laboratuary findings, screening methods, surgical techniques, operative and postoperative information between groups.

Results: We analyzed 32 appendectomies in geriatric patients. Of them, 18 were performed by laparoscopic technique, and 14 by open technique. In 

the analysis of intraoperative and postoperative variables there was no statistically significant difference. However, laparoscopy still was associated 

with a shorter hospitalization duration.

Conclusion: Since presenting symptoms are often nonspecific in geriatric patients, high degree of clinical suspicion is necessary to diagnose acute 

appendicitis. The data suggest that laparoscopic appendectomy is associated with improved clinical outcomes in geriatry.
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 GİRİŞ

 Geçen birkaç on yıl boyunca, özellikle gelişmiş ve geliş-

mekte olan ülkelerdeki doğurganlığın azalarak yaşam süre-

sinin uzaması, yaşlı nüfusunun artışına neden olmuştur (1). 

Ayrıca insanoğlunun bu konudaki beklentisinin giderek art-

ması, endüstriyel ve sağlık alanındaki yatırımlar geriatrik 

yaş grubuyla daha çok karşılaşılacağının belirtileridir. Üste-

lik geriatrik nüfustaki cerrahi müdahale artış oranı nüfusun 

yaşlanma hızından daha da yüksektir (2,3). Bütün bunlar 

hekimlerin, özellikle cerrahların, bu özel durumla başa 

çıkabilmeleri için donanımlarını artırmalarını zorunlu kıl-

mıştır.

 İnsanın yaşamı boyunca apandisit geçirme ihtimali 

%8-10 civarındadır (2). Karın ağrısıyla acile başvuran olgu-

lardaki en sık nedendir. Apandisit nedeniyle erkeklerde cer-

rahi geçirme oranı %12.0, kadınlarda ise %23.0’ı bulmakta-

dır (2). En sık ikinci ve üçüncü dekatta karşılaşılmaktadır. 

İleri yaş grubunda apandisit görülme oranı %5 ve altındadır 

(4) Geriatrik yaş gurubunda şikâyetlerin tipik olmaması, 

muayene bulgularının netleşmemesi ve de tetkiklerdeki 

farklılıklar tanı koymayı geciktirmektedir. Öyle ki, ilk anda 

sadece 1/3’üne tipik bulgular varlığıyla tanı konulabilmek-

tedir. Perforasyon oranın %70.0’lara ulaşabileceği bildiril-

miş olup gençlere kıyasla bu oran oldukça yüksektir (5). 

Yaşla birlikte artan eşlik eden hastalıklar ve ek faktörler, 

perop ve postop morbidite-mortalite oranlarındaki yüksek-

liğin nedenidir.

 Cerrahi teknik olarak merkezin imkânları ve tecrübesi 

doğrultusunda klasik açık yöntemle ya da laparoskopik ola-

rak apendektomi yapılabilir. Tüm dünyada minimal invaziv 

yöntemlerle müdahalelerin gerçekleştirilmesi yönünde eği-

lim vardır. Bu eğilim merkezlere göre farklılık gösterse de 

aynı hastalığa karşı farklı yaş gruplarında uygulanan yön-

temin aynı olmaması cerrahın değiştirilemeyen kimi alış-

kanlıklarını yansıtır. Literatür verilerini değerlendirdiğimiz-

de 65 yaş üzerinde laparoskopik apendektomi oranı %50 

iken, 40-64 yaş aralığında bu oran %61.0’a yükselmiştir (6). 

Literatürde izole 80 yaş ve üzerine dair veri mevcut değildir.

 Bu çalışmamızda, dünya sağlık örgütünün 27 Kasım 

2017 tarihli yeni yaş sınıflamasına göre 80 yaş ve üzeri ola-

rak kabul edilen geriatrik yaş gurubundaki apendektomi 

tecrübelerimizi, laparoskopik ve açık apendektomi kıyası 

yaparak sunmayı amaçladık.

 YÖNTEM

 Çalışmaya Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi genel cerrahi kliniğinde, Ocak 2010 - Ocak 2018 

tarihleri arasında ameliyat edilen geriatrik yaş gurubundaki 

(≥80 yaş) 32 hasta dâhil edildi. Hastaların demografik veri-

leri, anamnezi, Alvarado skoru, lökosit değeri, ameliyat 

öncesi görüntülemeleri ve sonuçları, ameliyat tekniği, ame-

liyat bulgusu, ameliyat süresi, komplikasyon gelişip geliş-

mediği ve hastanede yatış süreleri incelendi. Dâhil etme kri-

terleri olarak; akut apandisit nedeniyle ameliyata alınıp 

apendektomi yapılan, yaşı 80 yaş ve üzerinde olan tüm 

olgulardır. Yaşı 80 yaş altında olan ve başka bir nedenle 

ameliyata alınıp apendektomi yapılan olgular çalışmaya 

dâhil edilmedi. Dosyalar retrospektif olarak taranarak elde 

edilen bilgilerin istatistik değerlendirmesi yapıldı.

 İstatistik Yöntem 
 İstatistik analizler için NCSS (Number Cruncher Statisti-

cal System) 2007 (Kaysville, Utah, ABD) programı kullanıldı. 

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistik 

metotların (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, 

Oran, Minimum, Maksimum) yanı sıra niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren değişkenlerin 

iki grup karşılaştırmalarında Student t testi, normal dağılım 

göstermeyen değişkenlerin iki grup karşılaştırmalarında ise 

Mann Whitney U testi kullanıldı. Niteliksel verilerin karşı-

laştırılmasında ise Pearson Ki-Kare testi ve Fisher’s Exact 

test kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

 

 BULGULAR

 Toplamda 32 hastanın verileri analiz edildi. Hastaların 

yaş ortalaması 85.3 (80-96) yıldı. Bunlardan 24 hasta ≥80 

yaş ve <90 yaş,  8 hasta ise ≥90 yaşındaydı. Hastaların 19’u 

(%59.0) kadın 13’ü (%41.0) ise erkekti. Hastaların hastaneye 

başvurmadan önceki şikâyetlerinin toplam süresi ortalama 

54.75 (24-120) saatti. Tüm hastalara ultrasonografi yapıldı. 

Ultrasonografi ile 14 (%44.0) hastada apandisit kliniği rad-

yolojik bulgular ile doğrulandı. Sadece 3 hastaya (%9.6) bil-

gisayarlı tomografi çekilemedi. Kayıtlarda bunun nedeni 

hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Akut apandisit 

tanısı alan hastaların ortalama lökosit sayısı 13909 mm3 

(4500-23700) olarak ölçüldü. Hastaların ortalama Alvarado 
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skoru 7.3 (6-8) olarak hesaplandı. Ortalama ameliyat süresi 

52.6 dakika (35-85) idi. Hastaların perop bulgusu olarak 

10’unda (%31.0) apendiks gövdesi ya da ucunda perforasyon 

tespit edildi. Ameliyat sonrası takiplerinde toplam 8 (%25.0) 

hastada komplikasyon gelişti. Bunlardan 3’ünde (%9.0) ile-

us, 3’ünde (%9.0) karın içi apse, 1’inde (%3.0) cerrahi alan 

enfeksiyonu ve 1’inde (%3.0) ara yoğun bakıma nakline 

neden olan solunumsal problemler görüldü. Hiçbir hastada 

ikinci bir ameliyat gerekmedi ve komplikasyonlar medikal 

yollarla tedavi edildi. Hiçbir hastada mortalite görülmedi. 

Ortalama hastanede yatış süresi 3.34 (1-11) gündü.

 Hastalara laparoskopik ve açık apendektomi teknikleri 

uygulandı. 18 (%56.0) hastaya laparoskopik apendektomi, 

14 (%44.0) hastaya da açık apendektomi yapıldı. İncelenen 

dosyalar kıyaslandığında özellikle son 2 yıldır tüm vakaların 

laparoskopik teknikle yapıldığı görüldü. Laparoskopik ve 

Tablo 1: Ameliyat Türüne Göre Tanımlayıcı Özelliklerin Değerlendirmesi

Ameliyat Türü
p

Açık apendektomi (n=14) Laparoskopik apendektomi (n=18)

Yaş (yıl)
Min-Maks. (Medyan) 80-93 (86) 80-96 (84) a0.812
Ort±SS 85.57±4.99 85.17±4.51

Cinsiyet; n (%)
Kadın 7 (50.0) 12 (66.7) c0.341
Erkek 7 (50.0) 6 (33.3)

Şikâyet süresi (saat)
Min-Maks. (Medyan) 24-96 (48) 24-120 (48) b0.306
Ort±SS 58.29±20.44 52.00±26.36

Alvarado skoru
Min-Maks. (Medyan) 6-8 (7.5) 6-8 (7) b0.756
Ort±SS 7.36±0.74 7.28±0.75

Lökosit sayısı
Min-Maks. (Medyan) 5800-21200 (14850) 4500-23700 (13750) b0.635
Ort±SS 14435.71±4792.40 13500.00±5254.80

USG; n (%) 14 (100) 18 (100)
USG’de (+) bulgu 4 (28.6) 10 (55.6) c0.127
BT; n (%) 13 (92.9) 16 (88.9) d1.000
aStudent t Test, bMann Whitney U Test, cPearson Chi-Square Test, dFisher’s Exact Test

Tablo 2: Ameliyat Türüne Göre Ameliyat Özelliklerinin Değerlendirmesi

Ameliyat Türü
p

Açık apendektomi (n=14) Laparoskopik apendektomi (n=18)

Ameliyat süresi (dakika)
Min-Maks. (Medyan) 40-80 (52.5) 35-85 (50) a0.723
Ort±SS 53.57±11.67 51.94±13.52

Komplikasyon; n (%) 5 (35.7) 3 (16.7) d0.252
Karın içi abse 2 1 
Cerrahi alan enfeksiyonu 1 0 
İleus 2 1 
Respiratuar sorunlar 0 1

Ameliyat bulgusu
Apandisit 11 (78.6) 11 (61.1) d0.446
Perfore apandisit 3 (21.4) 7 (38.9)

Hastanede yatış süresi (gün)
Min-Maks. (Medyan) 2-9 (3) 1-11 (2) b0.053
Ort±SS 4.00±2.54 2.83±2.77

aStudent t Test, bMann Whitney U Test, dFisher’s Exact Test
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açık teknikle ameliyat edilen hastaların daha önce belirtil-

miş olan özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

 Ameliyat türüne göre yaş ve cinsiyet dağılımları, şikâyet 

süresi, Alvarado skoru, lökosit sayısı ve görüntüleme yön-

temleri arasında istatistik olarak anlamlı farklılık saptan-

mamıştır (p>0.05).

 Laparoskopik apendektomi ile açık apendektominin 

ameliyat süresi ve komplikasyon durumu kıyaslandığında 

istatistik olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05) 

(Tablo 2).

 Ameliyat türüne göre hastanede yatış süreleri arasında 

istatistik olarak anlamlı farklılık saptanmazken; açık apen-

dektomi yapılan grubun yatış sürelerinin, laparoskopik 

apendektomi yapılan gruptan yüksek olması dikkat çekici 

düzeydedir (p=0.053; p>0.05) (Tablo 2).

 TARTIŞMA

 Bu çalışmanın amacı geriatrik yaş grubundaki akut 

apandisitin özelliklerini tanımlamak ve akut apandisit nede-

niyle yapılan açık ve laparoskopik apendektomi tekniklerini 

kıyaslamaktır. Dünya Sağlık Örgütünün Kasım 2017’de yaş 

gruplarını yeniden sınıflandırmasıyla birlikte, önceden 65 

yaş ve üzerine geriatrik popülasyon denirken artık 65-80 yaş 

aralığı orta yaş olarak tanımlanmıştır. Yeni sınıflandırmay-

la 80 yaş ve üzeri geriatrik popülasyon olarak tanımlanmış-

tır (7). Literatüre baktığımızda şu haliyle geriatrik olgularda 

akut apandisit ve cerrahi tekniği sorgulayan bir başka 

makale bulunmamaktadır.

 Geriatrik yaş grubunda hasta yakınmalarının tipik olma-

ması ve başvuruda meydana gelen gecikmeler tanı koyma-

da zorluğa ve olası komplikasyonların artışına sebep olmak-

tadır. Akut apandisitte Alvarado skorlama sistemi geliştiril-

miş olup yaygın olarak kullanılan 10 puanlık bir klinik 

değerlendirmedir. Majör bileşenleri lökositoz ve sağ alt 

kadran ağrısıdır. Eğer hastada bu bileşenler varsa her biri 

için 2 puan verilir. Minör bileşenleri ise; iştahsızlık, bulantı/

kusma, ağrının yer değiştirmesi, rebound olması, 37.3 san-

tigrat derecenin üzerinde ateş ve artmış nötrofili oranıdır 

(%75.0). Her bir minör belirteç için de 1 puan verilir. Alvara-

do skorlamasına göre 7 ve üzeri puan alan hastaların akut 

apandisit nedeniyle cerrahi geçirme olasılığı %80.0’dır (8). 

Çalışmamızda da ortalama Alvarado skoru 7.3 olarak 

hesaplanmış ve hastaları cerrahi adayı yapmıştır.

 Erken yaşlarda karın ağrısı başladıktan sonra hastaneye 

başvurması arasında geçen zamanın 30 saat ve altında 

olduğu bildirilmiştir. İleri yaş grubunda ise bunun çok daha 

üzerinde olduğunu bildiren yazılar mevcuttur (9,10). Çalış-

mamızı oluşturan grubun da ortalama hastaneye başvurma 

süresi 54.75 saat olarak hesaplanmıştır.

 Uygun koşullarda yapılan ultrasonografi ile akut apan-

disit tanısının %70.0 ve üzeri oranda konulabileceği bildiril-

miştir. Çalışmamızdaki tüm hastalara da ultrasonografi 

yapılmış ve 14 (%44.0) hastada akut apandisitin radyolojik 

bulguları belirtilmiştir. 3 hasta dışında 29 (%90.0) hastaya 

bilgisayarlı tomografi çekilmiş ve literatürle uyumlu olarak 

%90.0’ın üzerinde pozitif bulgular sıralanmıştır (11).

 Akut apandisit tanısı konulan hastalarda lökositoz bir 

majör belirteç olarak tanımlanmıştır. İleri yaş ve erken yaş 

dönemindeki apandisitleri kıyaslayan bir çalışmada her iki 

yaş grubundaki ortalama lökosit sayısı 14400/mm3 olarak 

saptanmış ve aradaki farklılık anlamsız olarak bildirilmiştir 

(12). Bizim serimizde de lökosit sayısı 13909 mm3 olarak lite-

ratür ile benzer bir şekilde karşımıza çıkmıştır.

 Akut apandisitin tanı anında perfore olma olasılığı yaşla 

artmaktadır. Gençlerde bu oran %20.0 iken ileri yaşlarda 

%70.0’a kadar görülmektedir (5-13). Çalışmamızı oluşturan 

yaşlı grubunda perforasyon oranı %31.0 olarak tespit edilmiş-

tir. Literatüre kıyasla bu oranın düşük olduğu dikkat çekicidir.

 Komplikasyon oranının yaş arttıkça artmakta olduğunu 

belirten birçok makale mevcuttur. Bu oran gençlerde %14.0 

civarında iken ileri yaş grubunda %40.0’a varan oranlarda 

bildirilmiştir (12-14). Serimizdeki komplikasyon oranı %25.0 

ile literatür verilerinin altında görülmüştür. Komplikasyon 

oranlarını ameliyat tekniğine göre kıyasladığımızda, çalış-

mamıza göre açık apendektomi ve laparoskopik apendekto-

mi arasında istatistik açıdan anlamlı bir fark yoktur. Oysa ki 

literatürde, laparoskopik yaklaşımın ameliyat sonrası solu-

num desteğine ihtiyacı azalttığı, cerrahi alan enfeksiyonunu 

azalttığı ve ameliyat sonrası komplikasyon oranını anlamlı 

şekilde düşürdüğü yönünde veriler mevcuttur (15,16). Yine 

literatürde laparoskopinin mortalite üzerine de olumlu kat-

kısı olduğu bildirilmiştir (17,18). Çalışmamızda her iki grupta 

da mortalite saptanmamıştır.

 Ortalama ameliyat süresi 52,6 dakika olarak ölçülmüştür. 

Literatürde, laparoskopik aletlere cerrahların deneyiminin 

artmasıyla 2000 yılından sonra ameliyat sürelerinin kısaldığı 

bildirilmiştir. Bu tarihten sonra yapılan çalışmalarda her iki 
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teknik arasında bir fark olmadığı bildirilmiştir (19,20).

 Hastanede yatış süreleri ele alındığında çalışmamıza 

göre laparoskopik grupta açık gruba göre bu sürenin daha 

kısa olduğu görülmüştür. Ancak bu istatistik olarak anlam-

lı değildir. Wang ve arkadaşları her iki grupta anlamlı bir 

farklılık görülmediğini bildirmiştir (21). Ancak çalışmamız-

daki fark, yatış süresinin (3,34 gün) bildirilen yayındaki süre-

nin (5 gün) daha altında olmasıyla dikkat çekmektedir. 

Bunun dışında, literatürde laparoskopinin açık tekniğe 

kıyasla toplam hastanede yatış süresini anlamlı derecede 

azalttığını bildiren yazılar da mevcuttur (15,17,18).

 Çalışmamızın kısıtlılığı tasarımının retrospektif dosya 

taraması şeklinde yapılmasıdır. Üstelik son yıllarda nere-

deyse hiç açık apendektomi yapılmıyor olması bir bias nede-

ni olarak sayılabilir. Bunun yanında, yeni tanımıyla geriatrik 

yaş grubundaki hastaları ilk olarak ele alan bir çalışma 

olması önemlidir. 

 SONUÇ

 Geriatrik yaş grubunda karın ağrısı ile acile başvuran 

hastada akut apandisit olasılığı akıldan çıkarılmamalıdır. 

Akut apandisit tanısı konulan geriatrik olgulara apendekto-

mi açık olarak ve de laparoskopik olarak yapılabilir. Lapa-

roskopik apendektominin hastanede kalış süresini kısalttığı 

görülmüştür. Minimal invaziv girişimlere yönelen dünyada 

laparoskopik tekniğin ameliyat sonrası komplikasyon, mor-

bidite ve mortalite üzerine olumlu katkıları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Daha kesin yargılara varabilmek için 

çok daha fazla sayıda hastanın olduğu prospektif randomize 

kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Etik Komite Onayı: Retrospektif bir çalışma olduğundan etik komite 

onayı alınmamıştır.

Hasta Onamı: Retrospektif bir çalışma olduğundan bilgilendirilmiş 

onam alınmamıştır.
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