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Giriş  
 
Nekrotizan enterokolit (NEK) yenidoğan döneminde sık görülen abdominal bir durum olup 
erken tanısında ve tedavisinde ve morbidite-mortalite azaltmasında görüntüleme yöntemleri 
önemlidir. Düz karın grafisi halen NEK değerlendirilmesinde standart görüntüleme yöntemi 
olarak kullanılmakla birlikte direkt grafiden daha fazla bilgi sağlayabilen, tedavi yönetimini 
etkileyebilen sonografi tanı ve takiplerde rutinde sıklıkla kullanılmamaktadır. Direkt grafiye 
benzer olarak sonografide de intramural gaz, portal venöz gaz ve serbest intraperitoneal sıvı 
saptanabilir. Ancak abdominal ultrasonografinin düz karın grafisine majör üstünlüğü 
intraabdominal sıvı, barsak duvar kalınlığı ve barsak duvar perfüzyonunu saptayabilir olması 
ve bunlarda oluşan değişikleri takip edebiliyor olmasıdır. 
 
Sonografik incelemede barsak duvarında incelme ve perfüzyonun yokluğu yüksek olasılıkla 
direkt grafide izlenen pnömoperitoneum öncesi aşamada gözlenir. Perforasyon sonrası 
mortalite yüksektir. Dolayısıyla ciddi iskeminin veya nekrotikbarsak segmentinin perforasyon 
öncesi erken dönemde saptanması sonderece önemli olup morbidite ve mortaliteyi düzeltir. 
Sonografi ile eldeedilen bilgiler NEK olan hastanın durumunun daha iyi anlaşılmasında ve 
yönetiminde önemlidir. 
 

Patofizyoloji  
 
NEK gelişmesinde birçok etken söz konusu olmakla birlikte başlıca nedenlerden biri 
prematüritedir. Mukozal hasar sonucu intestinal iskemi ve nekroz gelişir. Mukozal hasar  
infeksiyon, intraluminal içerik, immatur immunite, vazokonstrüktör ve inflamatur  
mediatörlerin salınımı sonucunda gelişmektedir. Mukozal bütünlük kaybı bakteri ve 
toksinlerinin barsak duvarından sistemik dolaşıma geçişine izin vererek generalize 
inflamatuar cevabın oluşmasına ve NEK ‘in ciddi formu olan sepsise neden olur. Nek’te 
inflamatuar proçes etkilenen barsak segmentinde kan akımının artımına  yol açar. Bakteriler 
mukozal savunmayı geçerek ürettikleri metabolitler nedeniyle barsak duvarında gaza neden 
olur.(Resim 1). NEK ilerledikçe platelet aktive edici faktör  inflamatuar hücreler tarafından 
üretilerek inflamatuar döngü hızlanır, ve başlıca sitokin ve komplamentlere bağlı olarak 
yaygın transmural tutulum gerçekleşir. Nihayetinde mikrovasküler tutuluma bağlı iskemik 
değişiklikler olur. Sonunda perfüze olmayan basrak duvarınde nekroz ve durum  ilerledikçe 
perforasyon olur (Resim 1). 
 



 

 

 

 
 
Resim1: NEK Patolojik bulguları: (a) İncebarsağın histolojik kesiti (orijinal byütme, hematoksilen- eozin 
boyanma). Submukozada yuvarlak hava habbecikleri tarzında intramural gaz izlenmektedir (oklar). Seroza 
hiperemisi mevcuttur. (b) ) İncebarsağın histolojik kesiti (orijinal byütme, hematoksilen- eozin boyanma).  A 
‘daki resime kıyasla daha ciddi NEK formu izlenmektedir. Mukoza, submukoza ve muskularis tabakasında nekroz 
mevcut olup barsak duvarı mukozal tarafında intraluminal nekrotik debrisler izlenmektedir. Sadece seroza 
intaktır. (c) Postmortem ciddi NEK ‘e ait barsak fotoğrafı. Siyah barsak duvarındaki nekrozu göstermektedir.  

 
 

Klinik Bulgular 
 
NEK yenidoğan döneminde en sık görülen ve hayatı tehdit eden gastrointestinal hastalık olup 
yenidoğan yoğun bakımında %1-5 yenidoğanda ve %10’da 1500 gr altında olan 
yenidoğanlarda görülür. NEK insidansı yaşla ters orantılıdır. 28 ≥ haftalık altında gestasyonel 
yaştaki infantlar ve 1000 gr ≥ çok düşük doğum ağırlığı olanlar NEK açısından yüksek riske 
sahiptirler. Ancak yaklaşık NEK’i olan yenidoğanların %10’u term bebek olarak 
doğmaktadırlar ve bu grup hastalarda konjential kalp hastalıkların varlığı majör risk 
faktörüdür. 
 



 

 

Diğer risk faktörleri perinatal asfiksi, patent duktus arteriosus, indometazin tedavisi ve 
azalmış umlikal kan akımıdır (in utero).  
 
NEK çoğunlukla yaşamın birinci veya ikinci hastasında ortaya çıkar. Ancak  gestasyonel yaşa 
bağlı olaraktan prezente olma zamanı değişmektedir. Çok prematür yenidoğanlarda NEK 
sadece yaşamın ikinci veya üçüncü haftasında belirgin olabilir.  NEK klinik tanısı sıklıkla 
nonspesifik olup neonatal sepsisten ayırt edilmeyebilir. Sepmtomlar gastrointestinal trakta 
bağlı olarak beslenme intoleransı, kusma, ishal ve dışkıda kan şeklinde olabilir.  Ayrıca 
nonspesifik genel semptomlar (letarji, ısı ve kan basıncında instabilite, apne) şeklinde de 
olabilir. Fizik muayene bulguları olarak distansiyon, ilerlemiş vakalarda palpe edilebilien 
genişlemiş barsak segmenti ve abdominal duvarda kızarıklık ve ödem gözlenebilir. 
 
Ciddi durumu olan yenidoğanlar şok ile presente olabilir. Nazogastrik sonda,antibiyotikler ve 
yeterli hidrasyon (total parenteral beslenme) klinik ilerlemeyi ve komplikasyon gelişimini 
sınırlar. Klinik kötüleşme generalize sepsis veya barsak nekrozu sonucu gelişen perforasyon 
ve dolayısıyla peritonit veya intraabdominal abse neticesinde olur. Barsak perforasyonu %12-
31 hastada gözlenir. Medikal tedaviye cevap vermeyen veya komplikasyon gelişen hastalarda 
cerrahi girişimin kesin zamanının belirlenmesi cerrah ve radyologa bağlıdır. 
Pnömoperitoneum cerrahi girişim indikasyonu olan yegane radyoloji bulgudur, fakat 
yenidoğanların hepside nokroz ve perforasyon sonucu düz karın grafisinde serbest hava 
olmayabilir.  
 
NEK  mortalite oranı %20-40 olup bu oran düşük doğum ağılığı olanlarda daha yüksektir. 
Mortalite oranı çok düşük doğum ağırlığı olan yenidoğanlarda %64 ‘e çıkmaktadır, 
perforasyon gözlenir. Yüksek mortalite oranı perforasyona bağlı olaraktan perforasyon 
olmadan önce iskemik veya nekrotik barsak segmentinin erken dönemde saptanması ciddi 
olarak NEK’e bağlı morbidite ve mortaliteyi  azaltmaktadır. Dolayısıyla görüntüleme bu 
konuda çok önemli bir role sahiptir.  
 
 

Görüntüleme Yöntemleri 
 
NEK aktif fazında kullanılan modaliteler düz karın grafisi, ve abdominal ultrasonografidir.  
Gastrointestinal sistemde kontrast madde kullanımı gerektiren modaliteler klinik pratikte 
faydalı olmadığından  tercih edilememektedir. 
 
 
Düz karın Grafisi 
 
Halen şüplehi NEK düşünülen hastaların değerlendirilmesinde bir seçenektir.Takip sıklığı 
hastalığın derecesi ile ilgilidir.ancak akut genel durum bozukluğunda tekrarlanabilir. İlk 48 
saat takipte vertikal ve yatay grafileri değerlidir.  
 
Düz karın grafisinde temel bulgular gaz dağılımıdır (intraabdominal gaz, intramural gaz, 
portal venöz gaz, serbest intraperitoneal gaz). (Resim 2) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
Resim 2: orta seviyeli barsak dilatasyonu, sağ alt kadranda 
intramural gaz (a). Anteriorda serbest intraperitoneal gaz 
(oklar  b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abdominal Sonografi 
 
NEK hastalarında USG ‘nin temel avantajları realtime olması, abdominal yapıları direkt olarak 
göstermesi ve özellikleperitoneal kavitede serbest sıvı saptayabilmesi; doppler inceleme ile 
yapıların vaskülarizasyonu hakkında fikir edinme, barsak duvar kalınlığı, ekojenitesi ve 
peristaltik aktivitenin gözlenmesidir (Resim 3) 
Ancak yüksek megahertz problar barsak optimalliğini değerlendirmede değerli değildir. 
Abdominal sonografi düz karın grafisinde görülen gaz paternlerini özelliklede intramural ve 
portal ven gazlarını ve muhtemelen sebset gazları göstermede duyarlıdır.  Ayrıca barsak 
duvar kalınlığını, ekojenitesini, serbest ve fokal sıvı koleksiyonlarını göstermede ve 
karakterizasyonunda daha üstündür. Daha ötesi  intestinal peristaltik aktiviteyi , power ve 
color doppler kullaraktan barsak perfüzyonu gösterebilir. Ancak büyük miktarda barsak gazı 
varlığında sonografik inceleme optimal olmayabilir.  
 



 

 

 
 
Resim 3. Yenidoğanda normal barsağın sonografik görünümü. (a) Gri skala kollabe barsak görünümü, ekojenik 
lineer çizgiler lümendeki mukozal yüzeyi temsil etmekte, çevre hipoekoik bantlar barsak duvarı müskülariz 
tabakasını temsil eder (b) Renkli dopler inclemede kollabe barsak duvarında arteryal akım. 

 
 
 

Görüntüleme Bulguları 
 
 
1) Barsak Gaz Paternleri  
 
Normal yenidoğanda gaz çoğunlukla ince ve kalın barsakta olup gaz  ile dolu segment komşu 
barsak lupuna bası yapar (mozaik görünüm, şekil 4) 
 

  
Resim 4: normal gaz dağılım paterni, ince ve kalın barsaklar birbirinden ayıt edilemez, herlup komşu barsak 
lupuna bası yapmaktadır. 

 



 

 

Dilatasyon ve mozaik paten kaybı anormalliğin belirtisidir. NEK ‘te barsak dilatasyonu 
nonspesifik bulgu olup orta-ileri hastalarda düz karı grafisinde tek bulgu olabilir. Dilatasyon 
genellikle ileusa bağlı gelişir, generalize veya fokal olabilir. Barsak dilatasyonu erken 
bulgudur. Barsak dilatasyonunun gerilemesi NEK ‘in gerilediğine, dilatasyonun sebat etmesi  
tedaviye yanıt başarısızlığına delalettir. Sebat eden asimetrik patern ve dilate loopların var 
olması endişe verici olmalıdır. Bunedenle barsak dilatasyon paterni ve derecesi erken tanı ve 
takipte önemlidir. 
 
Vurgulanması gerekirki barsak dilatasyonu tek başına spesifik bir bulgu olmayıp, ayrıca 
premetür yenidoğanlarda görülebilir (özelliklede çok düşük doğum ağırlığı olanlarda, ileusu 
olan yenidoğanlarda, pozitif  basınçlı nazal havayolu olanlarda). 
 
Abdominal US intramural gazı gösterebilmesine rağmen gazlı patern dağılımını göstermez, 
bundan dolayı düz karın grafisinde barsak gaz dağılımında duraksama yada azlık olan 
hastalarda abdominal US barsağın normal,boş kollabe veya distandü olduğunu kolaylıkla 
gösterebilir. 
 
 
2) İntramural Gaz 
 
İntramural gaz  erken bulgudur. Neonatal durumlarda intramural gazın olmasına rağmen NEK 
‘te de görülür ve patognomonik bulgusudur. Ancak NEK vakalarda insidansı  %19-98 olarak 
bildirilmiştir. intramural gaz sıklıkla distal incebarsak ve kalın barsak  ve sağ alt kardanda 
görülür. Ancak gastrointestinal sistemin herhangi bir yerindede olabilir (mide, rektum).  
İntramural gaz miktarı NEK klinik ciddiyet derecesi ile ilişkili değildir ve intramural gaz 
miktarında azalma klinik düzelme ile korelasyonu mevcut değildir. Hatta büyük miktarda  
intramural gazlar 12 saat içerinde oluşup kaybolabilir. 
 
 
Düz karın grafisinde fokal veya diffüz olabillir, lineer veya yuvarlak radyolüzensiler şeklinde 
gürülebilir. 
Lineer radyolüsensiler genellikle curvilinear  tarzda olup  gazın subseroza tabakasında 
olduğunu gösterir ki düz karın radyografisinde siyah çizgiler şeklinde görülür, bazen gaz ile 
dolu üstüste binen barsak lupları ile karışabilir. Beyaz çizgiler mukoza ve submukozayı temsil 
eder (Şekil 5) 
 
 



 

 

 
 
Resim 5: Abdominal grafi: barsak luplarında lineer intramural gaz paterni. (a) radyolüsen veya siyahbant (siyah 
ok), yumuşak doku opasitesi veya beyaz bant (beyaz ok). Siyah bant serozal tabakada intramural gazı, beyaz 
bant  mukoza ve submukozayı temsil etmektedir. (b) İncebarsaklar ve mide çevresinde aşırı mikatrda intramural 
gaz. 

 
 
Değerlendirmede siyah çizgilerden çok beyaz çizgilerin aranması intramural gaz 
bulunmasında yardımcıdır, aşırı miktarda gaz olması bubbly patern görünümü oluşmasına 
neden olur ki bu intralüminal gayta ile karışabilir (Şekil 6). 
 

 
 
Resim 6: NEK olan yenidoğanda sağ alt kadranda  submukozal intramural gaza bağlı bubbly patern görünümü. 

 
 
 
 
 
Abdominal US incelemesinde intramural gaz barsak duvarında hiperekoik odaklar şeklinde 
görülür. İntramural gaz miktarı tek odak görünümünden dağınık odaklar şekline kadar 
değişiklik gösterebilir (şekil 7) 
 
 



 

 

 
 

 
 
Resim 7 

 
 
Büyük miktarda intramural gaz barsak duvarında granüler görünüme neden olur, bu dens 
kalsifik odak ile karışabilir, ancak kalsifikasoyonlarda posterior akustik gölgenin olması veya 
intramural gazın posterior reverbrasyon artefaktı ile ayırtedicidir.  
 
 
 
 
 

 
Resim 8:  Soldaki görüntüde lümen içi (L)  gaz, sağdaki görüntüntüde İntramural gaz  görülmektedir. Aşırı 
miktarda intramural gazda barsak duvarında granüler görünüm izlenir. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Resim 10: İntramural kalsifikasyonu olan  konjenital 
barsak obstrüksiyonu olan yenidoğan. Barsak 
duvarında klınlaşma ve artmış granüler 
ekojenite.belirgin posterior gölge varlığ duvar 
kalsifikasyonu göstermektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3) Portal Ven Gazı  
 
Yenidoğanda portal vende gazın en sık sebebi umblikal ven katerizasyonudur. NEK ‘te portal 
ve gazı barsak duvarı venlerine giren ve portal venöz sisteme geçen intramural gazın 
devamıdır. 
 
Portal ven gazı miktarı  mevcut intramural gaz miktarına bağlı olmayı portal ven gazı 
intramural gazdan daha belirgin şekilde görülebilir. Portal ven gazı NEK olan yenidğanların 
%30 ‘unda bildirilmiştir. 
 
Portal ven gazı  intramural gaz kadar erken bulgu değildir. Ancak intramural gazda olduğu 
gibi hızlı oluşup kaybolabilir. Kayboluşu klinik düzelme ile ilişkili değildir. 
 
Supin düz karın grafisinde portal ven gazı dallanan, lineer ve radyolüsen çizgiler şeklinde olup 
ana portal ven düzeyinden başlayarak perifere doğru yayılır, uzanımı portal ven gaz miktarına 
bağlıdır (Resim 11)  portal ven gazı safra yollarındaki gazdan ayır edilmelidir, safra 
yollarındaki gaz santral yerleşimli iken portal ven gazı periferik yerleşimlidir. Gri skala US 
incelemede portal ven gazı ana portal ven ve major  dallarında hareket eden  intraluminal 
ekojenik odaklar şeklinde görülebilir. Spektral Doppler incelemeside kandaki gaza bağlı 
olarak çift yölü sivri dikensi görünüm (sharp bidirectional spikes) ve işitsel olarak çatırtı 
(crackle) sesi duyulur.  
 
 
 



 

 

  
Resim 11: Direk batın grafisinde portal vende gaz (a,b) Abdominal US ‘de portal vende gaz  (c) 

 
 
4) Serbest İntraperitoneal gaz 
 
Barsak perforasyonu sonucu oluşur. Sıklıkla distal ileum ve proksimal kolon seviyesinde 
oluşur. Kabul edilen tek radyolojik cerrahi endikasyondur. Düz karın grafi standart saptama 
yöntemidir. Horizontal beam ile az miktarda gaz saptamada yararlıdır. 
 
Abdomianl US serbest gaz saptamada standart metod olmamasına rağmen az ve ya çok 
miktarda gazı gösterebilir. Az miktarda olanlar  karaciğer anterior yüzeyi ve abdomianl duvar 
arasında , barsak lupları arasında kirli gölgesi olan  hiperekoik odaklar şeklinde görülür 
(Resim 12) 
 

 

 
Resim12: Abdominal US ‘de serbest gaz hiperekoik odaklar şeklinde görülmektedir. 



 

 

5) Serbest Sıvı 
 
Abdominal US ‘nin düz karın grafisine olan  majör avantajlarından biri abdominal serbest 
sıvıyı gösterebilmesidir.  
 
NEK, kalp yetmezliği ve anazarka durumlarında büyük miktarda intraperitoneal sıvı 
izlenebilir. 
 
 

Barsak Duvarı  
 
Kalınlık, ekojenite ve peristaltik aktivite önemlidir.  Yenidoğanlarda basrak kalınlığını direkt 
batın grafisinden söylemek zor.  
 
Abdominal US ‘nin NEK ‘li hastalarda bir diğer avantajı barsak duvarının direkt olarak 
görüntülenmesi, kalınlık, ekojenite ve peristaltik aktiviteyi gösterbilmesidir (Resim 13). 
 

 
 
Resim 13: NEK ’li hasta abdominal US.  (a) Barsak duvar kalınlığı artmış, nispeten homojen ekojenitede, 
muskülaris tabakasının hipoekoik görünümü ve mukozanın ekojen görünümü ayırt edilememektedir. (b)  Barsak 
duvar kalınlığı armtış ve tabakalı görünüm mevcıuttur (ok)  barsak duvarı ekojenitesi içeriği ile izoekoiktir. (c) 
barsak lupu sıvı ile distandü görünümde olup duvarı normalden daha ekojen görülmektedir (oklar). 

 
 
Barsak duvarı kalınlık artışına ekojenite artışı eşlik eder, sıklıkla hasarlı mukoza boyunca 
hiperekoik rim izlenir (Resim 13). 
 
İncebarsaklardaki valvula conniventes ‘lerde kalınlaşma ve ekojenite artışı Gri skala 
incelemede Zebra Patern görünümüne neden olur, Ancak kalın barsakta kalınlaşma ile 
birlikte ekojenite artışı nonspesifik bulgudur (inflamasyon veya iskemi yokluğunda diffüz 
ödemde olduğu gibi) (Resim 14) 
 



 

 

 
Resim 14:  NEK.. (a) Ciddi NEK ‘i olan yeni doğanda griskala incelemede anormal incebarsak. Valvulalar 
hiperekoik görünümde ve belirgindir. Zebra Patern görünümü izlenmektedir. (b) Renkli Doppler incelemede  
valvulalarda  belirgin hiperemik akım izlenmektedir (Renkli Zebra Patern)  

 
 
 
Barsak duvarı 1 mm> ise barsak incelmesinden söz edilir. İlk kez Faingold ve arkadaşları 
tarafından bildirilmiştir. Barsak duvarında büyük miktarda intramural gaz varlığı bu durumda 
tanıyı zorlaştırır (Resim 15) 
 
 
 

     
Resim 15: Barsak Duvarında incelme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Barsak Duvarı Perfüzyonu:  
 
Abdominal US ‘in üçüncü önemli majör avantajı barsak duvarı arteryel perfüzyonunu 
gösterebilme yeteneğinin olmasıdır (Resim 16).  Barsak gazına veya hasta hareketlerine bağlı 
artefaktlar olabilir.    
 
 

 
 
Resim 16: NEK ’li hastada Renkl Doppler US incelemde hiperemik barsak lupları. Her lupun kalınlaştığı ve barsak 
duvarında normal olaması gereken ekojenite kaybı mevcuttur. (a) Mezenterik ve serozal damarlara ait  “Y” 
paterni  b) Barsak lupu çevresinde  “ring” paterni. 
 
 
 

 
 
Resim 17:  NEK ve yenidoğanda barsak nekrozu.  (a) Renli Doppler US üç barsak lupunu göstermektedir (uzun 
oklar). Uzun okları olan iki lupta belirgin hiperemi, her lup çevresinde ve bazı belirgin mezenterik damarlar 
izlenmektedir.  Santral lupta fokal incelmesi olan düzensiz duvar (kısa ok) ve küçük hiperekoik odaklar ise 
intramural gazın olduğunu göstermektedir. Duvarda akım izlenmedi, bulgular yüksek derece nekrozun 
olduğunu göstermektedir.  (b) Intraoperatif fotoüraf nekrotik barsak luplarını göstermektedir. (ok) 
 



 

 

Renkli Doppler sonografide barsak duvarında sinyalin olmaması akım yokluğunu 
düşündürmekte oluP (Resim 17)  transmural barsak nekrozu ile koreledir. Hasta durumu ve 
çıkışı akım yokluğu olan barsak lupların sayısı ile korelasyon göstermektedir.  Yapılan 
çalışmalarda Renkli Doppler US  NEK ‘li hastalarda nekrozun tahmin edilmesinde klinik 
muayene ve düz karın grafisinden daha hassas olduğu bulunmuştur. 
Abdominal US ‘de barsak duvar kalınlaşması veya incelmesi bulgularının olması, peristaltizm 
yokluğu ve perfüzyon bozuklukları sıklıkla alt batında özelliklede sağ alt kadranda görülür. 
Takip abdominal US ‘lerde ciddi etkilenen hastalarda bu barsak görünümleri değişmeyeyip 
sebat edebilir.  
 
 

Radyolog ‘un Önemi ve Yapılması Gerekenler: 
 
Erken ve geç klinik bulguların nonspesifik olması nedeniyle radyolog tanı anında, akut faza 
kliniğin ilerlemesi sırasında ve komplikasyonların saptamada önemli görevi mevcuttur. 
 
Radyolojik bulgular klinik bulgulardan önce gelebilir, radyolog öyle bir konumda olabilirki ilk 
olarak hastanın durumu hakkında şüphelenip tanı koyamayabilir, ancak cerrahi gerektirecek 
komplikasyonalrın varlığını saptamada veya tahmininde ilk olabilir.  
 
NEK tanısı koyulduktan sonra aralıklı düz karın grafileri takip için gereklidir. İntramural ve 
portal ven gazın kaybolması klinik düzelme ile ilişkili değildir, bunlar sadece gidişatın zayıf 
göstergeleridir. Diğer taraftan dilate barsak luplarında dağılım değişikliklerin olması progres 
değerlendirmede sonderece önemlidir. 
 
 
Medikal tedaviye  hızlı cevap veren yenidoğanlarda abdomial US ‘nin rolü olmayabilir. Ancak 
abdominal US iki grup hastada çok önemli  rol oynar: 
 

1) Klinik seyir ile örtüşmeyen düz karın grafisi bulgularında değişiklik olan yenidoğanlar  
2) Klinik olarak kötüleşen ancak düz karın grafisinde pnömoperitoneum olmayan 

yenidoğanlar. 
 
 
Abdominal US barsak duvar ve peritoneal kavite hakkında önemli bilgilersağlar.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Özet Resim:  
 
NEK’li hastada barsak duvarı kalınlığı ve perfüzyon değişikliklerinin şematik ve Renkli Doppler 
inceleme görütüleri. 
 
(a) Normal barsakta normal akım, perfüzyon, duvar kalınlığı 
(b) NEK değişiklikleri: Barsak duvarı kalınlaşması ve hiperemi 
(c) Barsak duvar kalınlığı sebat etmekte olup ancak perfüzyon azalmıştır.  
(d) Durum ilerledikçe mukoza soyulmaya başlayıp barsak duvarı daha ince hale gelir, ancak 
bazı perfüzyon sebat etmektedir. 
(e) Mukoza soyulması devam ederek barsak duvarında asimetrik incelme ve kan akımında 
kesilme olur.  
 
Barsak duvarında kalınlaşma ve hiperemi fazından (b)  barsak duvarında incelme ve kan 
akımının yokluğu fazına (e) kadar geçen süre değişik hastalarda değişkendir. Ancak durum 
çok hızlı ilerlerek geç bulgularla abdominal US ‘de hasta prezente olduğu zaman görülebilir. 
 


