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Türkiye’nin doğusunda perfore apandisit oranı dizinin
aksine kız çocuklarda neden daha yüksek?
Why is the rate of perforated appendicitis higher in girls in eastern Turkey, unlike the
literature?
Veli Avci,

Kemal Ayengin

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
Cite this article as: Avci V, Ayengin K. Why is the rate of perforated appendicitis higher in girls in eastern Turkey, unlike the literature? Turk
Pediatri Ars 2019; 54(1): 40–3.

Öz

Abstract

Amaç: Apandisit çocuklardaki en sık cerrahi karın ağrısı nedenidir.
Erkek çocuklarda sıklığı kız çocuklarından daha yüksektir. Tanıdaki
gecikmeler apandiksin perforasyonu ile sonuçlanabilir. Bu çalışmada
amaç, Türkiye’nin doğusundaki perfore apandisit olgularının cinsiyet açısından dağılımını irdelemektir.

Aim: Appendicitis is the most common cause of surgical abdominal
pain in children. The incidence of appendicitis is higher in boys than
girls. Delay in diagnosis may result in perforation of the appendix.
Aim of this study is, to examine the terms of gender distribution of
perforated appendicitis cases in eastern Turkey.

Gereç ve Yöntemler: 2017–2018 yılları arasında kliniğimizde apandektomi yapılan hastalar histopatoloji sonuçlarına göre akut apandisit ve
perfore apandisit olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki grupta hastaların yaşı,
cinsiyeti ve hastanede yatış süresi arasındaki ilişki değerlendirildi.

Material and Methods: Patients who underwent appendectomy in
our clinic between the years of 2017–2018 were classified according
to histopathology results as acute appendicitis and perforated appendicitis. Two groups was evaluated in term of; the age, gender, and
length of hospital stay.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 168’i erkek, 99’u kız idi. Erkek
çocuklarda akut (%63), kız çocuklarda ise perfore apandisit (%59) sıklığı daha yüksek bulundu, (p=0,001 ve p=0,001). Akut olgularda ortalama yaş 11,44±3,50 yıl iken, perfore apandisitlerde 9,22±4,26 yıl olarak saptandı. Perfore apandisitlerde hastanede ortalama yatış süresi
(6,73 gün), akut apandisitlerden (2,59 gün) daha yüksekti, (p=0,001).
Ayrıca perfore apandisit tanılı kız çocukların ortalama yatış süresi
(8,13 gün) de erkek çocuklara (6,03 gün) nazaran istatiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek bulundu, (p=0,001).
Çıkarımlar: Türkiye’nin doğusunda apandisit tanısı konulurken çocuğun yaşadığı ortam, sosyoekonomik durumu, ailenin eğitim düzeyi ve yaşadığı toplumun kültürel yapısı göz önüne alınmalıdır. Bu
bölgedeki kız çocuklarda perfore apandisit oranının erkek çocuklara
nazaran daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.

Conclusion: While diagnosing appendicitis in the east of Turkey;
living environment of the child, education level of the family, socioeconomic status and cultural structure of the society must be
considered. It should not be forgotten that the rate of perforated
appendicitis in girls is higher than boys in this region.
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Giriş
Apandisit apandiks vermiformisin enflamasyonudur ve
acil servise akut karın nedeni ile en sık başvuru nedenidir
(1–3). Çocuklar ile iletişimin zor kurulması, bazen fiziki
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Results: Of the patients included in the study, 168 were male and 99
were female. The incidence of perforated appendicitis was higher
in girls (%59), (p=0,001) and acute appendicitis was higher in boys
(%63), (p=0,001). The mean age was 11.44±3.50 years in acute appendicitis and 9.22±4.26 years in perforated appendicitis. In perforated
appendicitis, the mean length of hospital stay (6,73 day) was longer
than acute appendicitis (2,59 day) (p=0,001). In addition, the mean
length of hospital stay (8,13 day) for girls with perforated appendicitis
was statistically significantly longer than boys (6,03 day), (p=0,001).

bakının zorluğu ve bazen de genç kızlardaki jinekolojik
sorunlar doğru tanı oranlarını düşürebilmektedir (4). Tanıdaki gecikmeye bağlı olarak apandiks perforasyonu gelişebilir. Bu da hastalık ve ölüm oranlarını arttırmaktadır
(5–7). Dizinde apandisitin çocuk yaş grubundaki sıklığı,
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kızlara oranla erkeklerde daha yüksektir (8, 9). Bu çalışmada Türkiye’nin doğusundaki perfore apandisit olgularının
cinsiyet açısından dağılımını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler
Bu çalışma Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uygun olarak
gerçekleştirildi. Ayrıca çalışma için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi yerel etik kurulundan 16.02.2018 tarihli
20 karar numarası ile onam alındı.
2017–2018 yılları arasında Van ve çevre illerden karın ağrısı nedeniyle kliniğimize başvuran ve apandektomi yapılan hastaların demografik verileri incelendi. Apandektomi materyellerinin histopatolojik bulguları kaydedildi.
Hastalar histopatoloji sonuçlarına göre akut apandisit
(AA) ve perfore apandisit (PA) olarak iki gruba ayrıldı. Bu
iki grupta hastaların yaşı, cinsiyeti ve hastanede yatış süresi arasındaki ilişki değerlendirildi.
İstatistiksel Çözümleme
Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için
tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, en küçük ve en büyük değerler olarak ifade edilirken, kategorik
değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Sürekli değişkenler (yaş, yatış süresi ve yakınma süresi) bakımından
cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada; öncelikle normallik testi yapılmış ve normal dağılım göstermediğinden,
Mann-Whitney U testi yapıldı. Gruplar ile kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Ki-kare testi yapıldı. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver: 21) istatistik
paket programı kullanıldı.

Bulgular
Çalışmaya alınan 267 hastanın 168’i erkek, 99’u kız idi
(Tablo 1). Kız/erkek oranı 0,59 idi. Erkeklerde PA/AA=0,58
iken; kızlarda bu oran 1,40 ile daha yüksek bulundu. Çalışmada AA erkeklerde, PA ise kızlarda daha yüksek oranda
saptandı (p=0,001). Perfore apandisit görülme riski kızlarda erkeklere oranla 2,26 kat daha yüksek bulundu.
Akut apandisitlerde ortalama yaş 11,44±3,50 yıl (dağılım,
4–17 yıl) iken; PA’larda 9,22±4,26 yıl (dağılım, 2–17 yıl) idi
(Tablo 2). Apandisit ile bireylerin yaşları arasındaki fark
istatistik olarak anlamlı idi (p=0,012) ve PA görülen hastaların yaş ortalaması AA’lara göre daha düşük bulundu.
Acile ortalama başvuru süresi AA’da 1,69 gün, PA’da 3,56
gündü (Tablo 2). Ayrıca kız çocukların acile ortalama
başvuru süresi 3,39 gün ile erkek çocukların acile orta-

Tablo 1. Akut ve perfore apandisit görülme durumunun
cinsiyete göre dağılımı
			
Cinsiyet
Kız
		 Sayı
		 Grup içi %
Erkek
		 Sayı
		 Grup içi %

Akut apandisit

Perfore apandisit

41
41

58
59

106
63

62
37

Ki-kare=10,146; p=0,001; Odds Oranı (OR)=2,262 %95 Güven
Aralığı (CI)=1,363–3,753

Tablo 2. Akut ve perfore apandisit görülme durumunun
yaş, yakınma ve yatış sürelerine göre dağılımı
		
Ort.±SS
			
Yaş (yıl)
Akut
11,44±3,50
Perfore
9,22±4,26
Yakınma (gün)
Akut
1,69±0,60
Perfore
3,56±1,57
Yatış süresi (gün)
Akut
2,59±0,84
Perfore
6,73±2,44

En
küçük

En
büyük

p

4
2

17
17

0,012

1
1

4
10

0,001

2
3

8
17

0,001

Ort: Ortalama; SS: Standart sapma

lama başvuru süresi olan 2,21 güne oranla daha yüksek
bulundu.
Hastanede ortalama yatış süresi AA’da 2,59 gün, PA’da 6,73
gündü (Tablo 2). Perfore apandisitlerde yatış süresi AA’lara
göre anlamlı bir şekilde yüksek bulundu (p=0,001). Ayrıca PA tanılı kız çocukların ortalama yatış süresi de erkek
çocuklara göre istatiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek
bulundu (p=0,001).

Tartışma
Apandisit çocuklardaki en sık cerrahi karın ağrısı nedenidir (1–3). Bu nedenle çocuk cerrahları karın ağrısı yakınması ile acile başvuran hastaların önemli bir kısmını
(yaklaşık olarak 1/3’i) hastaneye yatırılarak edip ileri tanı
yöntemlerine başvurmaktadırlar (10). Çocuklarda sıklığı
%1–10 arasında değişen oranlarda bildirilmektedir (11).
Doğru tanı ise ancak %72–94 oranlarında konulabilmektedir. Bu oranlar apandisit tanısı koymada cerrahların
hala zorlandığının bir göstergesidir (6, 12). Bu nedenle
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acil servise karın ağrısı yakınmasıyla başvuran her hastada ayrıntılı fizik bakı yapılmalı ve ayırıcı tanıda apandisit
ilk aşamada düşünülmelidir.

yapısı göz önününe alınmalıdır. Bu bölgedeki kız çocuklarda perfore apandisit oranlarının yüksek olduğu bilgisinin unutulmaması gerektiği düşüncesindeyiz.

Dizine göre erkek çocuklarda kız çocuklara nazaran 1,1–
2,9 kat daha yüksek oranda apandisit görülmektedir (4).
Akut apandisit ile ilgili bir araştırmada erkek çocuklarda
AA kız çocuklara oranla anlamlı derece daha sık bulunmuştur (8). Bizim çalışmamızda da dizin ile uyumlu olarak erkek çocuklarda AA sıklığı anlamlı bir şekilde yüksek
bulundu.

Etik Komite Onayı: Çalışma için Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi yerel etik kurulundan 16.02.2018 tarihli 20
karar numarası ile onam alındı.

Apandisit ilerleyici bir hastalık olarak kabul edilir. Apandiks tıkanması sonucu akut inflamasyon, nekroz ya da
perforasyon meydana gelebilir (13, 14). Perforasyon gelişmesi durumunda hastalık ve ölüm oranları yükselir (5–7,
14). Bu da doğal olarak hastanede yatış süresini arttırır.
Çalışmamızda da PA’lı çocuklarda hastanede yatış süresinin anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görüldü.
Perfore apandisitlerin erkek çocuklarda daha sık olduğu,
ayrıca apandisit tanılı çocuklarda perforasyon sıklığının
ortalama %25–50 oranında olduğu bildirilmiştir (4, 15).
Öte yandan iki ayrı merkezden yapılan farklı çalışmalara
göre; sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyi düşük coğrafi bölgelerde yaşamanın PA görülme sıklığı üzerinde
etkili olduğu bildirilmiştir (5, 13). Çalışmamızda dizinin
aksine PA kız çocuklarda daha yüksek oranda saptandı
(p<0,05). Kız çocuklardaki bu oranının yüksek bulunmasını; kızların erkek çocuklara göre hastaneye daha geç
getirilmelerine bağladık. Bunun nedeni ise muhtemelen
bölgemizde yaşayan kız çocuklarının eğitim yetersizliği
ya da ailelerin kız çocuklarını erkek çocukları kadar ön
planda tutmaması olabilir. Ayrıca kırsal bölgede yaşayan
kız çocuklarının utangaç mizaçlarının belirtileri başlangıçta ebeveynlerinden gizlemelerine ve böylece sağlık
merkezlerine daha geç başvurmalarına neden olabileceği
düşüncesindeyiz.
Kızlardaki over patolojileri, dismenore ve erkeklere göre
daha sık görülen idrar yolu enfeksiyonları gibi durumlar
ayırıcı tanıdaki hastalıkları artırarak apandisit tanısının atlanılmasına ya da yanlış tanıya gidilmesine neden olabilir
(8). Yanlış tanı sonrası bölgesel bir sorun olan apandisit
sistemik hale gelerek uzamış yatış süresine, ciddi komplikasyonlara ve maliyet artışına yol açabilir (15). Bu nedenle
apandisitte erken ve doğru tanı yaşamsal önem taşır.
Sonuç olarak Türkiye’nin doğusundaki kız çocuklarında
apandisit tanısı konulurken bilinen jinekolojik ve ürolojik
sorunların apandisit tanısını gölgeleyebileceği bilgisine
ek olarak; çocuğun yaşadığı ortam, sosyoekonomik durumu, ailenin eğitim düzeyi ve yaşadığı toplumun kültürel
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Hasta Onamı: Çalışmaya alınan tüm hastalar geriye dönük olarak değerlendirildiğinden ebeveynlerden yazılı
onam alınmamıştır.
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