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sit, intraperitoneal sıvı birikimidir. Asit sıvısı
-2 mg/dl arasında protein içerir. Çok küçük hacimlerdeki asit sıvısı BT ile görüntülenebilir (, 2). Bilgisayarlı Tomografi (BT), asiti saptamada yüksek sensitiviteye sahip bir modalitedir.
Asit sıvısı, içeriùine göre transuda, eksuda ve üilöz
olarak sınıflandırılır. Transuda ve eksuda asitin biyokimyasal ve mikroskobik özellikleri Tablo ’de
belirtilmiütir (3). Asitli bir hastayı deùerlendirirken
hedef asitin nedenini ortaya koymaktır. Asit sıvısı
konjestif kalp yetmezliùi, hipoalbuminemi, siroz,
inflamasyon, ve tümör gibi pek çok benign ve malign duruma sekonder geliüebilir (Tablo 2) (3).

A

dansiteli asit sıvısı saptanabileceùi belirtilmiütir.
Hem benign hem de malign durumlarda yüksek
dozda intravenöz kontrast madde kullanılarak yapılan kontrastlı BT deùerlendirmelerinde iki saatten geç alınan görüntülerde, peritoneal sıvının
dansitesinin arttıùı (kontrastlandıùı) ve bu özellik
sayesinde asit sıvısı ile pankreatik psödokist, kistik
tümör gibi loküle sıvıların ayırıcı tanısının yapılabileceùi öne sürülmüütür (, 2, 4-6). Ancak bizim klinik deneyimlerimizde tolere edilebilir dozda intravenöz kontrast madde verilerek yapılan deùerlendirmelerde alınan geç grafilerde asit sıvısında anlamlı dansite artıüı saptanamamıütır.

ûilöz asit sıvısında ise trigliserit düzeyi .gr/dl’nin
üzerindedir, lökosit sayısı lenfosit hakim olmak üzere artmıütır, protein içeriùi genellikle 3gr/dl’nin üzerindedir.

Literatürler ıüıùında, BT’de saptanan dens asit nedenlerini ve BT incelemelerinin tanıya katkısını tartıümayı amaçladık.

Sıvının dansitesi asitin içeriùine yani transuda yada eksuda olmasına göre deùiümektedir. BT incelemesinde asit sıvısının dansitesi genellikle 0-30 HU
deùerleri arasında yer alır. Transuda asit dansitesi
0-0 HU, eksuda asitin dansitesi 0-20 HU arasında
saptanabilir (). Yaù içeriùi nedeniyle üilöz asitte
negatif dansite deùerleri (-HU) saptanabilir.

Tablo 1. Transuda ve eksuda asitin özellikleri

úntravasküler kontrast maddenin ekstravazasyonuna, oral yolla alınan kontrast maddenin gastrointestinal trakttan sızıntısına, veya üriner sistemden kontrast madde sızıntısına baùlı olarak yüksek
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Transuda

Eksuda

Dansite

.05

.08>

Protein

<3gr/dl

>3gr/dl

LDH

<200IU/L

>200IU/L

Protein asit/serum oranı

<0.5

>0.5

LDH asit/serum oranı

<0.6

>0.6

Serum albumin-asit albumin

>.

<.

Hücre sayısı(mm3)

<300

>500

Rivalta reaksiyonu

negatif

pozitif
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Tablo 2. Asit nedenleri
I. Portal Hipertansiyon
Siroz
Fulminan karaciùer yetmezliùi
Konstriktif veya restriktif kardiyomyopati
Budd-Chiari Sendromu
Veno-okluzif sendrom
Portal ven oklüzyonu
II. Malignite
III. Enfeksiyon
Peritoneal tüberküloz
Fitz-Hugh-Curtis Sendromu
HIV enfekte hastalarda enfeksiyoz peritonit
IV. Renal
Nefrotik sendrom
Diyaliz asiti
V. Endokrin
Miksödem
Meigs sendromu
Struma overi
Ovaryen stimülasyon sendromu

madde verilmesini takiben yapılan deùerlendirmelerde, asit dansitesi 80 HU veya daha yüksek
deùerlerde izlenebilir. Fakat birkaç dakika içerisinde kontrast maddenin dilüe olmasına baùlı olarak
attenüasyon deùerinin düütüùü görülür.
Yaralanan organ komüuluùunda pıhtılaümıü kana
ait yüksek attenüasyon deùerleri ("sentinel clot
sign") görülebilir. Kanamanın kaynaklandıùı organı saptamada bu iüaret yardımcı olabilir.
Gastrointestinal Sistemden Kontrast Madde Ekstravazasyonu: Gastrointestinal trakt duvarında geliüen rüptüre baùlı olarak diyafram altlarında serbest hava görülür.Oral yoldan kontrast madde verilerek yapılan deùerlendirmelerde ise oral yoldan
verilen maddenin peritona sızıntısı görülebilir.Gastrointestinal trakt perforasyonunun en sık nedenleri
peptik ülser, divertikül ve malign proseslerdir. Barsak rüptürüne baùlı pnömoperitoneuma ek olarak, barsak duvar kalınlaüması, barsak duvarı içerisinde ektopik hava, mesenterik hematom, intraperitoneal sıvı veya kanama ile karaciùer ve portal sistemde gaz görünümleri saptanabilir.Alınan
geç BT kesitlerinde ise sızıntıdaki kontrast maddenin dansitesinin deùiümediùi hatta arttıùı görülebilir.

VI. Pankreatik Asit
VII. Biliyer Asit
VIII. Akut Karaciùer Yetmezliùi
IX. Kollajen Doku Hastalıùı

DENS AS‹T NEDENLER‹
úntravasküler Kontrast Madde Ekstravazasyonu:
Travma sonucu periton içerisine aktif kanamaya
baùlı olarak hemoperitoneum geliüir. Hemoperitoneumun en sık nedenleri karaciùer ve dalak yaralanmasıdır.Kanamanın erken döneminde taze pıhtılaümamıü kan nedeniyle sıvı dansitesi artar (30-45
HU). Daha sonra pıhtı oluümasına baùlı sıvı dansitesi 60-00 HU deùerlerinde ölçülebilir.Pıhtılaüma
sonrası serum dansitesi 20 HU hatta 0 HU deùerlerine inebilir.Yani sıvı dansitesine bakılarak kanama
süresinin tahmini yapılabilir. Akut dönemde hematom yüksek dansiteli iken kronik dönemde düüük attenüasyon deùerleri saptanır.
úntravenöz kontrast madde kullanılarak yapılan
deùerlendirmelerde periton içine kanama olan olgularda kanamaya baùlı olarak intravasküler
kontrast maddenin peritoneal sıvıya karıüması ile
çok yüksek attenüasyon deùerleri saptanır. Aktif
kanama bulunan olgularda intravenöz kontrast
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Üriner Sistemden Kontrast Madde Ekstravazasyonu:
Enstrümentasyon sırasında üriner sistem yaralanmasında ya da penetre travmaya baùlı olarak geliüen rüptür olgularında idrar intraperitoneal ve
ekstraperitoneal dokuya yayılabilir.Üriner sistemden kontrast madde sızıntısı genellikle retroperitonealdir. Fakat mesane rüptürüne baùlı olarak intraperitoneal sıvı saptanabilir. Kontrastsız BT kesitlerinde ekstravaze olan idrarın dansitesi 0-0 HU deùerleri arasındadır. Kontrastlı BT kesitlerinde idrarla atılan kontrast maddeye baùlı olarak 80-00 HU
arasında dansite deùerleri saptanır. Böbreklerden
kontrast maddenin süzülmesini takiben alınan geç
BT kesitlerinde peritona sızan sıvının dansitesinin
belirgin üekilde arttıùı görülür.
Ekstavazasyon Olmaksızın Geç kesitlerde Dens
Asit: Cooper ve ark’ları ile Hammerman ve ark’larının yaptıkları çalıümalarda, intravenöz yüksek
doz (80ml %60 iyotlu) kontrast madde verilmesinden en az 2-2,5 saat sonra alınan geç BT kesitlerinde asit sıvısının dansitesinin arttıùı belirtilmiütir (,
4). Asit sıvısının miktarı azaldıkça artıüın daha anlamlı olduùu bildirilmektedir (4). Hem malign hem
de benign kaynaklı asit olgularında bu bulguya
rastlandıùı, alınan bu geç kesitlerde mesane veya
baüka bir bölgedeki kontrastlanmamıü sıvı ile kıyaslandıùında asit sıvısının kontrastlanmasının
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açıkça ortaya konulabileceùi belirtilmektedir. Literatürde yayınlanan bilgilerin aksine bizim klinik
uygulamalarımızda masif asitli olgularda, tolere
edilebilecek dozlarda (20ml %70’lik iopromid) yapılan kontrastlı BT deùerlendirmelerinde alınan
geç BT kesitlerinde asit sıvısında anlamlı dansite
artıüı saptanmamıütır (Resim , 2). Bu durumun masif asit olgularında kontrast maddenin dilue olmasına baùlı olabileceùini düüündük.

Cooper ve ark’ları, tipik düüük dansiteli serbest asit
sıvısının, 2-2,5 saat sonra alınan geç kontrastlı kesitlerde dansitesinin arttıùını bildirmiütir (4). Milman ve Christensen’e göre bu olay, iyotlu kontrast
maddenin pasif diffüzyonuna baùlıdır (). Masif
asitli olgularda geç BT kesitlerinde anlamlı dansite
artıüı saptanamaması, kontrast maddenin dilue olmasına baùlanmaktadır.

Resim 1. BT kesitlerinde masif asitli bir olguda asit sıvısına ait dansite deùerleri görülmektedir

Resim 2. BT kesitlerinde masif asitli bir olguda asit sıvısına ait dansite deùerleri görülmektedir

TARTIﬁMA

Asit sıvısı komüu yapılarla izodens olabileceùi için
dalak veya karaciùeri çevreleyen az miktardaki
sıvıyı saptamak zordur. Bu zor olgularda, geç BT
kesitlerinde asit dansitesinin artıüı asit tanısının
konmasınının yanı sıra psödokist, kistik tümör, abse gibi kolleksiyonlar ile serbest asit sıvısının ayırıcı
tanısına yardım edebilir (, 4, 5).

BT deùerlendirmelerde asit, organları çevreleyen
hipodansite üeklinde izlenir.Genellikle asit sıvısının
dansitesi 0’a yakın düüük deùerlerdedir. Ancak tüberküloz peritonitinde olduùu gibi eksuda asitlerin
dansitesi daha yüksek olabilir. Federle ve Jeffrey’nın çalıümasında hemoperitoneuma baùlı olarak 45 HU gibi yüksek attenüasyon deùerleri bildirilmiütir (). úntravenöz kontrastlı BT deùerlendirmede gastrointestinal sistem yada üriner trakt perforasyonu sonrası kontrast madde sızıntısına baùlı
yüksek dansiteli asit saptanabilir.

Sonuç olarak, pekçok deùiüik nedene baùlı olarak
benzer görünüme sahip dens serbest intraperitoneal sıvı görülebilir. BT incelemesi ile asit sıvısının saptanmasının yanı sıra eülik eden lezyonların ayırıcı
tanısı ile asit ve loküle sıvı ayrımı yapılabilir.
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