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Bu çalışma, II. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Kongresi’nde sunulmuştur.

ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde opere edilen pediatrik yaş grubu hastaların retrospektif analizi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Temmuz 1998-Haziran 2003 tarihleri arasında kliniğimizde gerçekleştirilen 3141 operasyondan
241’ini oluşturan pediatrik hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, operasyon endikasyonları, operatif yaklaşımlar, postoperatif tanılar ve komplikasyonlar değerlendirildi.
Sonuçlar: Yaşları 4 ay-15 yıl (ortalama 8.8 yıl) arasında değişen 87’si kız, 151’i erkek toplam 238 hastaya 241 operasyon
uygulandı. Yüzyirmibeş sağ, 89 sol torakotomi, 21 median sternal insizyon ve altı adet diğer girişimleri ile en sık kistotomi + kapitonaj, dekortikasyon, “wedge” rezeksiyon, lobektomi, pnömonektomi, mediastinal kitle veya kist eksizyonu ve
bronkotomi operasyonları uygulandı. Tanılar en çok kist hidatik (n= 70), bronşektazi (n= 37), kronik nonspesifik plörit (n=
33) ve göğüs duvarı deformitesi (n= 21) idi. Postoperatif komplikasyonlar; atelektazi veya sekresyon retansiyonu (n= 15),
yara yeri infeksiyonu (n= 14), ampiyem (n= 10), hemoraji (n= 1) ve şilotoraks (n= 1) idi.
Yorum: Göğüs cerrahisinde uygun bakımla yapılan pediatrik hasta operasyonlarıyla başarılı sonuçlar alınmaktadır.
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SUMMARY
ANALYSIS OF PEDIATRIC AGED CASES THAT UNDERGONE THORACIC SURGERY
Aim: Retrospective analysis of pediatric patients who were operated in our clinic was aimed.
Material and Method: Records of pediatric patients composing the 241 of whole 3141 operations performed in our
clinic between July 1998 and June 2003 were analysed retrospectively. Age, sex, indications of operations, operative
approaches, postoperative diagnosis and complications were evaluated.
Results: Two hundred thirty-eight patients composed of 87 female and 151 male and aging between four months and
15 years were undergone 241 operations. Most commonly cystotomy + capitonnage, decortication, wedge resection,
lobectomy, pneumonectomy, mediastinal mass or cyst excision and bronchotomy were performed via 125 right and 89
left thoracotomy, 21 median sternal incision and six various other interventions. Most common diagnosis were hydatid cyst (n= 70), bronchiectasis (n= 37), chronic nonspesific pleuritis (n= 33) and chest wall deformities (n= 21). Postoperative complications were atelectasis and secretion retention (n= 15), infection of operation line of skin (n= 14), empyema (n= 10), hemorrhage (n= 1) and chylothorax (n= 1).
Conclusion: Results of pediatric patient operations with suitable care in thoracic surgery are successful.
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GİRİŞ
Göğüs cerrahisinde pediatrik yaş grubu hastalara
yetişkinlerden çok daha az oranda rastlanmaktadır. Bu literatüre de yansımış ve pediatrik yaş grubu hastalar oldukça az incelenmiştir.
Pediatrik yaş grubu hastalarda göğüs cerrahi endikasyonları yetişkinlerden farklılık gösterir (1). Literatür kısıtlılığına rağmen; gelişmiş ülkelerde onkolojik endikasyonlar daha sık görülmekle birlikte ülkemizde kist hidatik, bronşektazi ve ampiyem gibi
infeksiyöz nedenler daha ön plandadır.
Bu çalışmada, kliniğimizde opere edilen pediatrik
yaş grubu hastaların analiz sonuçlarını sunarak,
başta fizyolojik özellikleri olmak üzere pek çok
yönden yetişkinlerden farklılık gösteren bu hastalara göğüs cerrahisi açısından genel bir bakışı paylaşmak istedik.
GEREÇ ve YÖNTEM
Temmuz 1998-Haziran 2003 tarihleri arasında kliniğimizde toplam 3141 operasyon gerçekleştirildi.
Bu hastalar içinde 0-16 yaş arasında olanlar pediatrik yaş grubu olarak kabul edildi. Yaşları 4 ay-15 yıl
arasında (ortalama 8.8 yıl) değişen 87 (%36.5)’si
kız, 151 (%63.5)’i erkek toplam 238 hasta vardı.
Bu 238 hastaya toplam 241 operasyon uygulanmıştı. Dosyaları retrospektif olarak incelenen bu
hastaların operasyon endikasyonları, operatif yaklaşımları, postoperatif tanıları ve komplikasyonları
değerlendirildi. Çalışmada ileri istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulmadı.
SONUÇLAR
Yaşları 0-15 yıl arasında değişen (ortalama 8.8 yıl)
toplam 238 hastanın en yoğun bulunduğu yaş
grubu 12-16 yaş arası, en az bulunduğu grup ise
0-3 yaş idi (Tablo 1).
Preoperatif görüntüleme yöntemi olarak; tüm hastalarda direkt akciğer grafileri, 192 hastada toraks
bilgisayarlı tomografisi (BT), 23 hastada toraks ultrasonografisi (USG), 12 hastada bronkoskopi, sekiz
hastada torasik manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) yöntemi kullanıldı.
En sık operasyon endikasyonları kist hidatik (n= 70),
bronşektazi (n= 37), kronik ampiyem (n= 33), göğüs duvarı deformitesi (n= 21), mediastinal kitle ve
kistik lezyonlar (n= 16) idi.
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Tablo 1. Yaş gruplarına göre cinsiyet ayrımı.
Yaş grubu

Kız

Erkek

Toplam

0-3 yaş

9

18

27

4-7 yaş

25

37

62

8-11 yaş

20

34

54

12-16 yaş

33

62

95

Yüzyirmibeşi sağ, 89’u sol olmak üzere toplam 214
torakotomi gerçekleştirildi. Torakotomi yaklaşımıyla
67 adet akciğer kist hidatiğine kistotomi + kapitonaj, 44 lobektomi, 33 dekortikasyon, 16 mediastinal kitle veya kist eksizyonu, 14 “wedge” rezeksiyon, 10 segmentektomi, sekiz bronkotomi, sekiz
pnömonektomi, altı bül ligasyonu, dört kavitektomi, iki trakeotomi, bir duktal kaçak onarımı, bir kanama kontrolü gerçekleştirildi. Torakotomiler dışında 21 median sternal insizyon ile göğüs duvarı deformitesinin düzeltilmesi (modifiye ravitch), iki insizyon yeri tamiri, iki coller insizyonu ile trakea rezeksiyonu ve onarımı, bir toraks duvarından kitle
eksizyonu, bir izole tek kot rezeksiyonu yapıldı.
Akciğer kist hidatiklerinin yerleşimi 16 hastada sağ
alt lob, 11 hastada sağ üst lob, üç hastada orta lob,
13 hastada sol alt lob, yedi hastada sol üst lob ve 17
hastada aynı akciğerde birden fazla lob idi. Önceki
yıllarda görülmesine rağmen çalışmanın yapıldığı
yıllarda hiç bilateral akciğer kist hidatiği görülmemiştir.
Opere edilen bronşektazili akciğer bölgeleri 11 hastada sol alt lob, altı hastada sol alt lob + lingula, beş
hastada sol üst lob, üç hastada lingula, beş hastada
sağ alt lob, üç hastada orta lob, üç hastada sağ alt
lob + orta lob, bir hastada sağ üst lob idi.
Postoperatif tanılar içinde en sık 67’si akciğer, üçü
mediastinal olmak üzere 70 adet kist hidatik görüldü. Bunu 37 bronşektazi, 33 kronik nonspesifik plörit, 16 organize pnömoni, dokuz kazeifiye granülomatöz iltihabi olay izledi (Tablo 2).
Postoperatif komplikasyon 41 hastada görüldü
(morbidite= %17.5). Bunlar 15 hastada atelektazi
ve sekresyon retansiyonu, 14 yara yeri infeksiyonu,
10 ampiyem, bir hemoraji, bir şilotoraks idi. Yara
yeri infeksiyonu, hemoraji ve şilotoraks gelişen birer
hasta revizyona alındı. Hiç peroperatif mortalite gö-
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Tablo 2. Postoperatif tanılar.
Lokalizasyon
Akciğer ve plevra kaynaklı lezyonların
postoperatif tanıları

Tanılar
Kist hidatik

67

Bronşektazi

37

Kronik nonspesifik plörit

33

Organize pnömoni

16

Kazeifiye granülomatöz iltihabi olay

9

Yabancı cisim

6

Büllöz akciğer

6

Akciğer apsesi

4

Sekestrasyon

3

Granülomatöz iltihabi olay

3

Konjenital lober amfizem

2

İnflamatuvar psödotümör

2

Reaktif lenf nodu

2

İltihabi granülasyon dokusu

2

Hava kisti

1

Osteosarkom

1

Toplam
Mediastinal lezyonların postoperatif tanıları

194
Kist hidatik

3

Mezenkimal tümör

2

Enterik kist

2

Bronkojenik kist

2

Ganglionöroma

2

Konjenital kist

2

Ganglionöroblastom

1

Matür kistik teratom

1

Lenfanjiyoma

1

Toplam
Toraks duvarı kaynaklı lezyonların
postoperatif tanıları

16
Ewing sarkomu

1

Osteokondrom

1

Benign lipoblastom

1

Rabdomiyosarkom

1

Toplam
Trakeal lezyonları postoperatif tanıları

Toplam

118

Sayı

4
Nörilemmoma

1

İnvaziv fibröz tümör

1

Trakeal stenoz

1

Trakeal rüptür

1
4
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rülmedi. Pnömonektomi uygulanan 15 yaşındaki
kız hasta operasyondan üç ay sonra pnömoni ve
sonrasında gelişen akut solunum sıkıntısı sendromu
nedeniyle kaybedildi (mortalite= %0.4).
TARTIŞMA
Pediatrik yaş grubu solunum yollarının anatomisi,
fizyolojik özellikleri ve solunum kontrol mekanizmaları açısından yetişkinlerden farklıdır. Bu farklılık bu yaş grubunun anestezisini, cerrahisini ve
postoperatif dönemini önemli kılar. Bunun yanında pediatrik hastaya toraks cerrahisi uygulanacaksa risk artar. Çünkü toraks cerrahisinin hastaya pozisyon verilmesi, tek akciğer ventilasyonu, toraksın
açılması, akciğerlerin kollapsı, solunum yollarında
kan ve sekresyonların mevcudiyeti gibi farklılıkları
vardır (2).
Torasik sorunu olan pediatrik yaş grubu hastalarda
ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemi direkt akciğer grafileridir. Fakat sıklıkla toraks BT, MRG ve
USG gibi ileri tetkiklere ihtiyaç duyulmakta, bronkoskopi, anjiyografi ve diğer invaziv tanı yöntemleri gerektiğinde kullanılmaktadır. Özellikle akciğer
hastalıklarında spiral BT ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) altın standarttır. Çocuk
radyolojisinde hasta uyumu önemli bir sorundur.
İşlem sırasında sedasyon ve genel anestezi gerekebilmektedir. Biz de tüm hastalarımızda direkt akciğer grafisi ve özellikle operasyon ihtimali bulunan
hastaların çoğunda toraks BT’yi rutin olarak kullandık (Resim 1,2). Nörojenik tümör gibi etraf doku
invazyonunun ayrıntılı değerlendirilmesinin gerektiği hastalarda MRG, plevral efüzyon ve ampiyem
olgularında toraks USG’yi kullandık.
Pediatrik hastalarda tam kan sayımı, kan biyokimyası, koagülasyon parametreleri, tam idrar tetkiki
gibi laboratuvar incelemeleri mutlaka preoperatif
yapılmalı, gerekirse solunum fonksiyon testi (SFT),
kan gazı çalışılmalıdır.
Pediatrik hastalar, uygulanan cerrahi girişim ne
olursa olsun, postoperatif dönemde özel bir dikkat
ve bakıma gereksinim duyar. Anatomik ve fizyolojik farklılıkları nedeniyle her türlü cerrahi girişimden sonra çocuk ve bebeklerin özellikle solunum
sistemiyle ilgili sorunları erişkinlere oranla daha
fazla olabilir. Göğüs cerrahisi uygulanan pediatrik
hastalarda postoperatif dönemde komplikasyonlar, sıklıkla ilk 72 saat içinde ortaya çıkar. Bu ne-
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denle bu hastalar postoperatif erken dönemde yoğun bakım ünitelerinde izlenmelidir. Gerekli monitörizasyon, kanama kontrolü, toraks drenlerinin izlenmesi, uygun sıvı tedavisi, solunum sistemi bakımı, gereken hastalarda mekanik ventilasyon ve
postoperatif analjezinin sağlanması temel hedeflerdir (3).
Bizim hastalarımızda da olduğu gibi atelektazi, torasik cerrahi sonrası çocuk hastalarda en sık karşılaşılan sorundur. Hasta uyumsuzluğu veya uygun
analjezinin sağlanamaması sonucu sekresyon retansiyonu, solunum kaslarının disfonksiyonu ve göğüs duvarı stabilitesinin bozulması atelektaziye
predispozisyon oluşturur. Solunum fizyoterapisi,
buhar ve bronkodilatör inhalasyonuyla atelektazi
önlenebilir veya tedavi edilebilir. Fakat inatçı atelektazilerde bronkoskopi gerekebilmektedir.
Almanya’da yapılan bir çalışmada, pediatrik yaş
grubu hastalarda en sık göğüs cerrahi endikasyonlarının onkolojik nedenler olmasına rağmen bizim
serimizde operasyon gerektiren hastalıklar en sık sırasıyla kist hidatik, bronşektazi ve kronik ampiyem
ile infeksiyöz nedenlerdi (Tablo 2) (1).
Kist Hidatik
Ülkemizde endemik olması sebebiyle serimizde en
sık karşılaşılan hastalık oldu. Nedeni ekinokok parazitidir. Akciğer, yetişkinlerde karaciğerden sonra
en sık tutulan ikinci organ iken, çocuklarda en sık
tutulan organdır (4). Akciğer kist hidatikleri hiç
semptom vermeden büyüyerek çok büyük boyutlara ulaşabilmektedir ve radyolojik olarak pek çok
akciğer hastalığını taklit edebilir. BT kist hidatik
için de üstün bir görüntüleme yöntemidir. Akciğer
kist hidatiklerinin tedavisi cerrahidir (5). Her ne kadar cerrahi tedavinin dışında bazı yöntemler [perkütanöz aspirasyon, radyoterapi (RT), bronkoskopik aspirasyon] denenmişse de, hastalığın tek kesin şifa yolunun cerrahi tedaviyle mümkün olduğu
anlaşılmıştır. Biz de akciğer kist hidatiklerinde kistotomi + kapitonaj, mediastinal olanlarda ise kist
içeriğinin boşaltılması ve perikistik doku eksizyonu
yöntemlerini uyguladık. Postoperatif medikal tedavi olarak albendazol özellikle rüptüre kist hidatiklerde nüks ihtimalini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte preoperatif albendazol
kullanımının perforasyona neden olarak kist hidatiği komplike etmesi sebebiyle kontrendike olduğunu düşünüyoruz.
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A

D

C

B

E

Resim 1. İntratrakeal invaziv fibröz tümör nedeniyle opere edilen altı yaşında kız hastanın;
A: Preoperatif direkt akciğer grafisi, B: Toraks BT’si, C: Bronkoskopik görüntüsü, D,E: Postoperatif direkt akciğer grafileri.

Bronşektazi
Değişik derecelerde kronik bronşit, pnömoni veya
diğer patolojik değişikliklerle birlikte bronşların
anormal ve irreversibl dilatasyonudur. Bronşektazinin nedenleri infeksiyonlar, yabancı cisim aspirasyonuna bağlı obstrüksiyonlar, trakeobronşiyal aspirasyonlar, konjenital lezyonlar ve immünyetmezliktir (6). Çalışmamızdaki 37 bronşektazi tanılı hastanın 23’ünde etyoloji geçirilmiş akciğer infeksiyonu,
üçünde ise yabancı cisim aspirasyonu idi. Onbir
hastada ise etyoloji tespit edilemedi. Bronşektazi
hastalarında kronik öksürükten hemoptiziye kadar
çeşitli semptomlar görülebilir. Görüntüleme yöntemi olarak YRBT altın standarttır. Bronşektazide ilk
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tedavi antibiyotik, postüral fizyoterapi, bronkodilatörler ve kortikosteroidlerden oluşan konservatif
medikal tedavidir. Hastalığın rezeksiyon uygulanabilecek şekilde lokalize olması şartıyla cerrahi rezeksiyon endikasyonları şunlardır:
a. Medikal tedaviye cevap alınamaması,
b. Hastalığın çocukta gelişme geriliğine neden olması,
c. Hastalığın çocuğun eğitim programında aksamaya neden olması,
d. Hemoptizi ve apse gibi komplikasyonlar gelişmesi (lokalize hastalık şartı aranmaz).
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A

C

B

D

Resim 2. Büllöz akciğer nedeniyle opere edilen altı yaşında erkek hastanın; A: PA akciğer grafisi, B: Lateral
akciğer grafisi, C: Toraks BT’si, D: İntraoperatif görüntüsü.

Operasyon düşünülen hastalara preoperatif geniş
spektrumlu antibiyotikler verilmeli ve operasyon sırasında pulmoner infeksiyon bulunmamalıdır. Tüm
cerrahiye aday hastalara, muhtemel bir bronşiyal
obstrüksiyonu ekarte etmek için bronkoskopi yapılmalıdır. Operasyona alınan hastalarda mümkün olduğunca çok sağlıklı akciğer dokusu korunarak
mümkün olduğunca çok hastalıklı bölge rezeksiyonu uygulanmalıdır (6). Gerekli olduğunda geride
hastalıklı doku bırakmak yerine pnömonektomi
yapmaktan kaçınılmamalıdır. Serimizde sekiz çocuğa pnömonektomi uyguladık. Bunların altısı bronşektazi haraplanmış akciğer, ikisi tüberküloz haraplanmış akciğer nedeniyle idi. Postoperatif üçüncü
ayda eksitus olan bir hasta dışında önemli bir
komplikasyona rastlanmadı. Bronşektazide cerrahinin sonuçları hastalıklı akciğer dokusu rezeksiyon
oranıyla doğru orantılıdır.
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Ampiyem
Normal şartlarda steril olan plevral boşlukta iltihap
birikmesidir. Genellikle doktora geç başvurma, uygun drenaj ve medikal tedavinin yapılmaması,
postrezeksiyon plevral boşluk kalması, endobronşiyal veya intraplevral yabancı cisim bulunması ve
akciğer parankim hastalığı varlığı gibi nedenlerle
akut fazı geçen hastalık kronik ampiyem olarak adlandırılır. Tanıda direkt grafi, toraks BT, toraks USG
ve torasentez kullanılır. Tedavide ilk basamak, tüp
torakostomidir. Tüp torakostomi çocuk hastaların
çoğunda başarılı sonuçlar vermekteyse de, multiloküle plevral poşların varlığı, kavite duvarının kalın
olması ve tüp torakostomiye rağmen hacminin
azalmaması gibi durumlarda dekortikasyon düşünülmelidir. Geçmiş yıllarda ampiyemde dekortikasyon oranı %86 iken, son yıllarda tüp torakostomi
ve uygun medikal tedaviyle bu oran %10.6’ya düş-

121

Gezer S, Altınok T, Türüt H, Gülhan SŞE, Kaya S, Taştepe Aİ.

müştür (7). Amaç, plevral boşluğu debride etmek
ve hapsolmuş akciğeri serbestleştirerek reekspansiyonunu sağlamaktır. Ampiyemli çocuklarda beslenme yetersizliği ve anemi sıktır. Hastalar preoperatif
uygun destek tedavisiyle operasyona hazırlanmalıdır. Dekortikasyon uyguladığımız hastaların tamamında düzelme görüldü ve ciddi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Balcı ve arkadaşları da serilerinde dekortikasyon sonucu %100 başarı elde etmişlerdir (8).
Çalışmamızda önemli sayıda göğüs duvarı deformitesi, pnömonik konsolidasyon, mediasten, toraks duvarı ve trakea kaynaklı lezyonlar yer almaktadır ve bunlar ayrı birer tartışma konusudur.
Sonuç olarak, yetişkinlerden farklı fizyolojik özellikleri bulunan çocuklarda uygun preoperatif hazırlık
ve dikkatli postoperatif bakımla torasik cerrahi yüz
güldürücü sonuçlar vermektedir.
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