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bölümde kendi konusunda güncel bilgileri görebileceksiniz. Her bölümde
yazarlar kendi konularındaki teorik bilgilerini ayrıntılı bir literatür bilgisi ve
kendi tecrübelerini harmanlayarak sunmuşlardır. Bu bilgilerin özellikle yeni
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de bu konularda edinebilecekleri pratik bilgi açısından öngörü oluşturacağı
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BÖLÜM I
İNTRAOPERATIF KONSÜLTASYONUN
CERRAHİDEKİ YERİ, ÖNEMİ VE
SINIRLILIKLARI
The Place, Importance and Limitations of Intraoperative
Consultation in Surgery
Betül PEKER CENGİZ

P

(Uzm.Dr.), Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi
Patoloji Laboratuvarı, , e-mail: betip76@yahoo.com,
ORCID: 0000-0002-2503-7446

atoloji laboratuvarı, hastadan alınan sitoloji, biyopsi ve/veya cerrahi
operasyon materyalleri, genellikle numuneye uygun solüsyonu içinde
tespit edilmesinden sonra uygulanan rutin işlemler (takip, kesit,
boyama v.b) sonrası lam haline getirilir ve mikroskop ile patoloji uzmanı
tarafından değerlendirilir. Bu süreç materyalin alındığı yere ve büyüklüğüne
göre değişmektedir. Bununla birlikte, bazen cerrahlar bazı patolojik bilgilere
daha acil ihtiyaç duyarlar ve bu yüzden işlem sırasında patoloji uzmanından
intraoperatif konsültasyon talep ederler. (1) İntraoperatif konsültasyon işlemi
bazı kaynaklarda “intraoperatif tanı” bazı kaynaklarda “Frozen” olarak
tanımlanmaktadır.
İntraoperatif konsültasyon, günümüzde makroskopik inceleme,
makroskopik inceleme+dondurulmuş kesit (frozen), makroskopik inceleme
+sitoloji veya tüm bu işlemleri birlikte kullanılarak yapılmaktadır. (2)
İntraoperatif konsültasyon, cerrahi tedaviye rehberlik etmek ve tanısal ön bilgi
vermek için yapılan bir uygulamadır. (3,4) Cerrahlara bir cerrahi prosedürü
değiştirmek ve hatta sonlandırmak için kullanılabilecek önemli bilgiler
sağlayabilir. (5) İntaroperatif konsültasyon, patolojinin tek acilini
oluşturmaktadır. (6) Bunun yanında, hızlı ve doğru tanı vermek gerektiği için bir
patoloji uzmanının mesleki yaşamında karşılacağı en zor ve önemli işlemlerden
biridir.
1
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İntraoperatif konsültasyonun ilk aşaması makroskopik değerlendirmedir.
Makroskopi patoloji laboratuvarı rutininde de ilk aşamadır. Kliniklerden ve/
veya ameliyathaneden gelen her türlü materyal ilk önce makroskopik olarak
incelenir. Bu işlem intraoperatif yönteminde başlangıcını ve hatta bazen tek
başına tamamını oluşturur. Bazı örnekler intraoperatif konsültasyona tümü ile
gönderilir. Bu örneklerin gözle değerlendirilip ne kadar ve nerelerden örnek
alınacağı karar verilir. Makroskopik inceleme, intraoperatif konsültasyon olarak
ister dondurma ister sitoloji yöntemi olsun örneğin nerden alınacağı açısından
çok önemlidir.
İntraoperatif konsültasyon tekniklerinin en bilineni ve klasiği makroskopik
inceleme+frozen kesittir. Dokuların dondurularak kesilmesi ilk kez 19. Yüzyılda
kullanılmaya başlanmıştır. (1) De Riemer, 1818’de Patoloji laboratuvarında
Frozen tekniğini kullanma konusunda ilk çabayı gösterdi. (7) Hazard ve Stevenson
tarafında 1949 yılında tanıtılan teknik ile hazırlık 1 saat sürmekte ve kesitler
birkaç gün korunabilmekteydi. (8) Dockerty, 1953’te Hazard ve Stevenson
tekniğine hafif bir değişiklik yaptı. (9) Fakat işlemin süresi ve kesitlerin korunma
süreleri değişmedi. Teloh HA, 1957’de tekniği geliştirdi. Kesitlerin süresiz
olarak saklanabilmesi için de kesitin %95 alkole maruz bırakılarak patoloji
rutininde kullanılan Hematoksilen&Eosin tekniği ile boyanmasını önerdi. (10)
1959 yılında kriyomikrotom veya daha popüler ismi ile kriyostatın geliştirilmesi,
frozen tekniğinde devrim yarattı. (1) Teknolojistler tekniği daha da geliştirerek,
kriyostat ile taze dokunun hızlı dondurulması ile 5-10 nm kesitler alınmasını
ardından modifiye H&E boyama prosedürü ile kalıcı kesit almayı sağladılar.
Bu sayede tüm süreç herşey yolunda giderse 5-10 dakikaya kadar düşürüldü.
(1) Bu süre sadece kesit sağlamak için geçen süre olup kesitin patoloji uzmanı
tarafından değerlendirme süresi dahil değildir. Materyalin patoloji uzmanına
ulaşıp makroskopik inceleme, kesit ve boyama işlemleri ve patoloji uzmanının
değerlendirmesinden, sonucun cerraha ulaşması için gereken süre College
of American Pathologists (CAP)’ın 700 merkezde, 32.868 frozen üzerinde
yapılan çalışmada 20 dakika olarak hesaplanmıştır. (11, 12) Ancak radyoloji ile
karşılaştırma, materyalin zorluğu, gönderilen dokunun donması için gereken
sürenin değişkenliği, çoklu biyopsiler ve patoloji uzmanının konsültasyon
gereksinimi gibi durumlarda bu sürenin uzayabileceğini unutmamalıyız. (12)
Sitoloji tanı amacıyla, Walshe’nin balgam da akciğer kanseri hücrelerinin
gösterdiği 19. Yüzyıl ortalarından bu yana 150 yıldan uzun bir süredir
kullanılmaktadır. (13) İntraoperatif sitoloji, makroskopi ve dondurulmuş
kesitler ile birlikte yaklaşık 80 yıldan beri patoloji rutininde kullanılmaktadır.
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İlk başlarda nöropatolojinin intraoperatif konsültasyonunda tercih edilen sitoloji
yöntemi, diğer organlardaki başarısını koyan çalışmalarla birlikte patologlar
tarafından tercih edilen bir yöntem olmuştur. (2) İntraoperatif konsültasyonda
en sık tercih edilen sitoloji yöntemleri; (2,14,15)
1-

2-

3-

4-

5-

Kazıma yöntemi; Laboratuvara intraoperatif konsültasyon için gönderilen
materyali kesit yüzeyi temiz ve kuru bir bistürü ile birkaç kez ve aynı
yönde kazınır. Kazınarak kenarda biriken hücre süspansiyonu bir kan
damlası şeklinde lama aktarılır. Lama aktarılan hücre süspansiyonu rutin
sitoloji gibi boyanır. Sert, fibrotik özellikteki dokularda genellikle tercih
edilir.
Dokundurma yöntemi; Bu yöntemde önce kesit yüzeyindeki kan ve
uygun olmayan materyal bir gazlı bez ya da kurutma kağıdı yardımı ile
uzaklaştırıldıktan sonra temiz yüzey lama dokundurulur. Lam daha sonra
rutin sitolojik boyama işlemine tabi tutulur.
Sürüntü yöntemi; Doku lam üzerine bir uçtan konulur ve tüm lam boyunca
yuvarlanır. Bu yöntem genellikle tru-cut biyopsi materyallerinde tercih
edilir.
Ezme (Squash) yöntemi; Bu yöntem sitolojinin intraoperatif konsültasyona
dahil olmasını sağlayan yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle
beyin tümörleri gibi büyük doku elde etmenin zor olduğu ameliyatlarda
iki lam arasına konulan dokunun ezilerek ince bir film tabakası gibi lama
yayılması ile gerçekleştirilir.
İnce iğne aspirasyonu; materyal ince iğne ile aspire edilip daha sonra rutin
sitoloji boyama işlemine tabi tutularak gerçekleştirilir.

Bu yöntemlerle elde edilen sitolojik materyallerin hazırlanmasında çoğunlukla
ıslak fiksasyon kullanılır. %95’lik etil alkol ile fikse edilen materyaller genellikle
hematoksilen &eozin veya Papanicolau yöntemi ile boyanır. Boyama yöntemi
materyali çalışan Patoloji uzmanının alışık olduğu rutin boyaya göre tercih
edilir. Bazı durumlarda ise kuru boya ve başka özel boyalar kullanılabilir. (2)
Boya türü; işlem süresini etkilemektedir. (16)
İntraoperatif konsültasyon da hangi yöntem tercih edilirse edilsin, cerrah
ve patolog iyi iletişim halinde olmalıdır ve ikisi de uygulamanın amacını ve
endikasyonlarını bilmelidir. İntraoperatif konsültasyon da en önemli amaç
operasyon sırasında uygun cerrahi yöntemin seçilmesine yardımcı olmaktır. (6)
Bunun dışında uygulamanın başlıca endikasyonları; (1,2)
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1-

234-

Tedavi ile ilgili kararların acil olarak belirlenmesine yardımcı olmak;
a- Lezyonun tanısını koymak ve varlığını tespit etmek
b- Eksizyonun (cerrahi sınırların) yeterliliğini belirlemek,
c- Önceden varlığı bilinen tümörün yayılım evresini saptamak,
d- Lezyonun derecesini belirlemek; endometriyal karsinom gibi
Elde edilen materyalin tanı için yeterli olup olmadığını belirlemek,
Beklenmedik bir lezyonla karşılaşıldığında onun niteliğini tanımlamak,
senkronize lezyonu tespit etmek
Özel çalışmalar için taze doku elde etmek; elektron mikroskobu, genetik,
moleküler çalışmalar v.b.

Bunların dışında transplant olgularında organ uygunluğunun belirlenmesi
içinde kullanılabilmektedir. (12) Bu intraoperatif konsültasyon uygulama
endikasyonları ve sınırlılıkları organlara, tümöre göre farklı olduğunu da
unutmamak gerekir. (12)
İntraoperatif konsültasyon inceleme deneyimi, klinik bilgi ve patolojik bilgi
gerektirir. Hızlı karar vermek, işlemin sınırlarını bilerek tanıyı zorlamamak veya
yetersiz tanı vermemek gereklidir. İntaroperatif konsültasyonun sınırlamalarını
başlıca 3 gruba ayırabiliriz: (1,17,18)
123-

Örneklem hatası
Teknik Problem
Yorum hatası

En önemli örneklem hataları; cerrahın yeterli doku alması, patoloji uzmanının
makroskopik değerlendirmeyi yetersiz yapması sonucu ana lezyonu
örneklememesi ya da yaygın tümör dejenerasyonu veya nekrozudur.
Teknik problemler ise karşımıza; donma artefaktı, Ksilen artefaktı, Kötü
kesilmiş kesit, şişmiş hücreler ve kötü boyanmış kesitler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Yorum hatası ise belli bir sürede kısıtlı örneklerle doğru kararı vermek
zor bir süreçtir. Tanısı zor tümörler, tümör heterojenitesi, miks ya da bifazik
tümörler, değişken derecelerde tümör farklılaşması yorum hatasına sebep
olan nedenlerden birkaçıdır. Bazen bazı organ enfeksiyonu klinik ve radyoloji
olarak tümörü taklit eder ve intraoperatif konsültasyonda yorum hatalarına
sebep olabilir. Örneğin pankreas bu konuda en bilinen örnektir. Pankreatiti
olan bir hastaya pankreas kanseri denildiğinde hastaya Whipple ameliyatı
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yapılabilir. Bu yüzden patoloji uzmanı ve cerrah operasyon öncesi iletişime
geçmeli klinik ve radyoloji biligileri paylaşıp beraber değerlendirmelidir.
İntraoperatif konsültasyon sırasında mümkün ise makroskopi birlikte
değerlendirilmelidir. Eğer böyle bir ortam yoksa cerrah incelenmesini istediği
veya özellik arz eden alanları işaretlemelidir. İntraoperatif konsültasyon
yapmanın herhangi bir kontrendikasyonu yokmuş gibi gelebilir. Fakat
doku küçük ve tek ise çalışmamak gerekir. Çünkü daha sonra rutin işleme
alınan dokuda ki donma artefaktı ve intraoperatif konsültasyon sırasında
kaybedilen kesitler nedeniyle daha sonra tanı koymak için elimizde materyal
kalmayabilir. (1)
İntraoperatif konsültasyon ile son tanılar arasında, literatüre bakıldığında
%1,4 ile %12,9 arasında değişen uyumsuzluk oranları ile karşılaşmaktayız.
Çalışmaların yaklaşık %75’inde %5’in altında uyumsuzluk bildirilmiştir (genel
median %2,9). (5) İntaoperatif konsültasyonun, sınırlamalarını ve tuzaklarını
tartıştıktan sonra, tekniğin emin ellerde çok güvenilir olduğuna dikkat edilmelidir.
Literatüre bakıldığında çoğu merkez, incelenen vakaların türüne bağlı olarak
%92 ile %98 arasında bir doğruluk oranı bildirmiştir. Bu oranın organlara göre
değiştiğini ve bazı tümörler de (overin borderline tümörleri, tiroidin folliküler
neoplazm v.b) bu oranın düştüğünü görmekteyiz. (1)
Sonuç olarak, intraoperatif konsültasyon işleminin sınırlı olduğunu,
bazen asıl tanı vermek için kullanılan immünohistokimyasal ve histokimyasal
boyama için gerekli işlemlerin yapılmadığını unutmamak gerekir. İntraoperatif
konsültasyon sonrası kalan dokuda meydana gelen artefaktlar nedeniyle
moleküler tetkiklerin yapılamadığı akılda tutulması gerekir. Kesin ve güvenilir
ayrıntılı tanının rutin prosedür sonrası verildiğini unutmamak ve cerraha
hatırlatmak gerekir.
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1.

Giriş

A

bdominal cerrahiler sonrası süreçte gelişebilecek komplikasyonların
belirlenmesinde, tedaviyi yönlendirmede ve takipte radyolojik
görüntüleme önemli bir rol oynar. Postoperatif süreçte görüntüleri
değerlendirirken işlem sonrası normal sınırlarda sayılabilecek bulguların
komplikasyondan ayırt edilebilmesi de önemlidir. Radyologların değerlendirme
öncesi hangi cerrahi işlemin yapıldığını bilmesi, işlem sonrası oluşan anatomik
değişikliklerden haberdar olması doğru tanı koyabilmesi için önem taşımaktadır.
Postoperatif erken dönemde komplikasyonların değerlendirilmesinde
bilgisayarlı tomografi (BT), en sık kullanılan modalitedir. Bazı patolojilerin
değerlendirilmesinde ise floroskopi, ultrasonografi (US), MR görüntüleme
(MRG) gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin de desteği gerekir.
Her ne kadar cerrahi tekniklerin gelişimiyle postoperatif morbidite ve
mortalite oranları azalmışsa da her cerrahi girişimin belli oranlarda riskleri
mevcuttur. Tüm abdominal cerrahiler için bazı komplikasyonlar benzer iken,
gerçekleştirilen işlemin türüne göre bazıları ise spesifiktir. Ameliyatın çeşiti,
endikasyonu, acil koşullarda yapılması, hastalığın sürecindeki gerçekleştirilme
zamanlamasına ve hastanın eşlik eden komorbidite varlığına göre
komplikasyonlar ve yönetim süreci değişir. En sık yapılan abdominal cerrahi
türleri arasında sezeryan doğum, karın ön duvarı ve inguinal herni operasyonları,
kolesistektomi, apendektomi, bağırsak rezeksiyonu, histerektomi sayılabilir.(1)
7
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Bu bölümde, abdominal cerrahi sonrası gelişebilecek komplikasyonlar
genel komplikasyonlar ve sistem-organ bazlı başlıklandırılarak anlatılacaktır.
2.

BT Tekniği

Çok kesitli BT postoperatif hasta değerlendirmesinde en sık kullanılan
görüntüleme yöntemidir. Kontrastsız BT ile patolojiler kolaylıkla gözden kaçırılır
bu nedenle eğer bir kontraendikasyon yoksa özellikle apse, vasküler patolojiler
ve solid parankimal lezyonları göstermek için intravenöz (iv) kontrast madde
kullanımı gereklidir. Gastrointestinal traktın oral opak madde ile opasifikasyonu,
bağırsak looplarının sıvı koleksiyonlarından ayırımında faydalıdır. Hastaya
en az 500 ml dilüe kontrast madde verilerek içmesi istenir. Oral alamayan
hastalarda nazogastrik sonda ile mide doldurulabilir. Kolonun opasifikasyonu
için 3 saat optimal süredir. Eğer gerekli ise eş zamanlı rektal kontrast madde
kullanılabilir. İnceleme rutinde supin pozisyonda yapılmakla birlikte lümen
içi kontrast maddenin konumunu değiştirerek tanıda yardımcı olabilecek
durumlarda ek olarak pron veya dekübit pozisyonda inceleme yapılabilir. BT
görüntüleme alanı (FOV) diyafragma kubbesinden pelvik tabana kadar olan
alanı içermelidir. Özellikle cerrahi alandan uzak lokasyonlara anatomik yollarla
ulaşan koleksiyon-sıvı değerlendirmesi için inceleme alanını geniş tutmak
faydalıdır. Hastaya antekübital venden 18G branül ile damar yolu açılır, 300370 mg/ml iyotlu kontrast madde (2ml/kg) enjektör pompa aracılığıyla (4mL/s)
iv olarak uygulanır. Çok kesitli BT’de 5mm kesit kalınlığında 2.5 mm imaj
rekonstrüksiyonu ile görüntüleme yapılır. Multiplanar ve 3B rekonstruksiyonlar
vasküler anatomi ve komplikasyonların değerlendirilmesinde faydalıdır.
3.

Genel Komplikasyonlar

Abdominal cerrahiler sonrasında işlemin türünden bağımsız olarak bazı
komplikasyonlar ortaktır. Bunların arasında cerrahi alan enfeksiyonu, apse,
aktif kanama, hematom, ve eğer yapılmışsa anastomoz kaçağı sayılabilir.
Radyologlar görüntüleri değerlendirirken cerrahi alanı ve yapılan anastomoz
türlerini hakkında önceden bilgi sahibi olmalıdır.
3.1 Yara Yeri Enfeksiyonları
Majör abdominal cerrahi geçiren olguların yaklaşık %5 - %10›unda gelişir.
Cilt, cilt altını etkileyen yüzeyel enfeksiyonlar veya kas, fasyaları etkileyen
derin enfeksiyonlar görülebilir. Klinik olarak postoperatif 2-3. haftalarda ateş,
kızarıklık, pürülan akıntı ile kendini belli eder.
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BT’de insizyon hattı cilt ve subkutan yağ dokuda, karın ön duvarı kaslarında,
peritoneal planlarda ince lineer dansite şeklinde izlenir. Yara iyileşmesi sonucu
gelişen fibrotik skar dokusu BT’de daha kalın hiperdens lineer dansite şeklinde
görülür.(2) Cerrahi işlemden sonra erken dönemde BT’de insizyon düzeyinde
veya batın içerisinde yumuşak dokuda hava, organize olmamış az miktarlarda
sıvı beklenen bulgular arasındadır. Bu bulguların normal sayılabilmesi için
ameliyattan sonra geçen süre göz önüne alınmalıdır. Enfeksiyon varlığında
BT’de yara yeri komşuluğunda hava dansiteleri ve sıvı koleksiyonu izlenebilir.
3.2 Peritoneal Sıvı Kolleksiyonları
Erken portoperatif döneme anatomik boşluklarda ve cerrahi alanda enkapsüle
olmayan kresent şekilli sıvı görülebilir. Örneğin kolesistektomi sonrası
subhepatik alanda, pankreas ve mide cerrahileri sonrası küçük omentumda
sıvı görülebilir. Genellikle steril olup spontan rezorbe olur. Elipsoidal ya da
sferik şekilli kolleksiyonlar ise patolojik sıvı varlığını ya da apseyi işaret eder.
Transuda vasfında sıvılar düşük dansitede olup maksimum 25 Hounsfield ünite
(HU) ölçülür. Ancak protein içeriği yüksek olan eksudatif sıvılar daha yüksek
dansitede olma eğilimindedir. Hematomlar ise yaşına göre 50-60 HU gibi
yüksek dansitelerde ölçülür.(1)
3.3 İntraabdominal Apse
Bir kolleksiyon BT’de iyi organize olmuş, zamanla artan yoğun hava içeriği
mevcutsa ve periferinde kontrastlanma artışı bulunuyor ise eşzamanlı klinik
belirtiler varlığında apse açısından anlamlı kabul edilmelidir. Tedavi edilmediği
durumlarda sistemik sepsisle ilişkili olabileceği için önemle ele alınması
gereken bir durumdur. En sık sebebi anastomoz kaçağı ve operasyon sırasındaki
kontaminasyondur. En sık cerrahi sahada izlenmekle birlikte pyojenik materyalin
anatomik yollarla intraperitoneal kompartmanlara uzanması sonucu uzak apse
de gelişebilir. BT’nin apseyi gösterme oranı %90’ın üzerindedir.(3-5) BT’de en
sık görüntüleme bulguları düşük dansitede (10-30 HU) iyi sınırlı sferik veya
elipsoid şekilli, hava içeren ve/veya içerisinde hava-sıvı seviyelenmesi bulunan,
periferal rim şeklinde kontrastlanması izlenen sıvı koleksiyonu, komşu fasial
planlarda kalınlaşma ve obliterasyon, yağlı planlarda eşlik eden dansite artışları
sayılabilir.(Şekil 1) Subfrenik apseye plevral efüzyon ve akciğer alt loblarında
atelektazik değişiklikler eşlik edebilir. İnterloop gelişen apse ise paralitik ileusa
neden olabilir. Apsenin lokasyonuna ve görünebilirliğine bağlı olarak US veya
BT eşliğinde perkütan drenaj yapılabilir.
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Cerrahi işlemler sırasında hemorajiyi kontrol etmek için kullanılan
hemostatik materyaller, içerisindeki hava dansiteleri nedeniyle postoperatif
görüntülemede apseyi taklit edebilir.Yanlış yorum yapmadan önce cerrah ile
iletişim kurulmalı ve hem işlem sırasında kullanılan materyaller hakkında hem
de hastanın klinik durumu hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Şekil 1 Over kanseri nedeniyle opere olan 47 yaşında kadın hastanın
abdomen BT’sinde splenektomi lojunda içerisinde hava-sıvı seviyelenmesi
bulunan apse izlenmekte.

3.4 Postoperatif Kanama ve Hematomlar
Cerrahi sonrası en sık görülen komplikasyonlardan biri olup genellikle
hemostazda bozukluk sonucu ortaya çıkar. Yüzeyel veya derin dokulardaki
tüm hematomlar benzer görüntüleme bulgularına sahiptir. BT’de yüksek
atenüasyonlu (45-70 HU), US’de yaşına bağlı farklı ekojenitelerde ve MRG’de
T1A görüntülemede hiperintens olarak izlenirler.
Karın ön duvarında hematom laparoskopik işlemler sırasında
yerleştirilen trokarın küçük damarlarda oluşturduğu hasar sonrası gelişebilir.
Rektus kılıf hematomu epigastrik damarların yaralanması sonucu gelişir
ve BT’de rektus kaslarında asimetrik tek taraflı kalınlaşma ve hiperdansite
izlenir.(Şekil 2)
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Şekil 2 64 yaşında kadın hastada laparoskopik donör nefrektomi sonrası
gelişen rektus kılıf hematomu. Kontrastsız abdomen BT aksiyel kesitte 63HU
dansitede hiperdens hematom (beyaz ok) ve cilt altında işleme bağlı hava
dansiteleri (sarı ok) görülmekte.
İntraabdominal hematomlar genellikle cerrahi saha yakınında gelişir ve birkaç
hafta içerisinde kendiliğinden rezorbe olur. BT ile hematomun lokalizasyonu,
boyutları, uzanım yerleri gösterilir. BT eşliğinde perkütan girişimle boşaltılabilir.
Akut hematomların BT dansite değeri 20-60 HU arası değişir ve 1-2 hafta
içerisinde tedricen dansitesi düşer (12-24 HU) ve boyutları küçülür. Bu durumda
kronik hematomun apseden ayırt edilmesi görüntüleme ile güçleşir.
Aktif kanama durumunda hastada hipotansiyon, terleme, taşikardi
hematokrit düşmesi gibi klinik bulgular gelişir. Ultrason kanama odağını
gösteremese de serbest hemorajik sıvı görülebilir. Ancak aktif kanama odağını
göstermek için multifazik BT yapılmalıdır. Öncelikle hiperdens hematomun
dansitesini ölçmek için mutlaka kontrastsız bir görüntüleme, sonrasında
arteriyel faz, portal faz ve geç faz görüntüler alınarak kontrast ekstravazasyonu
gösterilmelidir.(Şekil3) MIP (maximal intensity projection), MPR (multiplanar
reconstruction) görüntüler de odağı göstermede faydalı olur. Oral opak madde
kullanımı protokolde gerekli değildir. Su içirilerek negatif kontrast oluşturup
bağırsak looplarının diğer yapılardan ayırt edilebilirliği sağlanabilir. Aktif
kanama odağı BT raporunda parankimal, kas içi, intraluminal, ekstraluminal
gibi ifadelerle net olarak belirtilmelidir. Peritona kanaması durumunda negatif
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basınç nedeniyle kanamanın durması zorlaşır. Konvansiyonel anjiyografi ile
hemorajinin odağı gösterilerek aynı zamanda transkateter embolizasyon ile
tedavi sağlanabilmektedir. Parankimal ve kas içi kanamalar hematom içi basınç
arttıkça kendi kendini tamponlar. Karaciğer, dalak, böbrekte lokalize hematomlar
genellikle subkapsüler alana sınırlı olur ve parankime bası yapan kresent şekilli
düşük dansiteli koleksiyonlar şeklinde görülür.(Şekil 4)

Şekil 3 Laparoskopik hemikolektomi yapılan 40 yaşında erkek hastada gelişen
taşikardi, hipotansiyon nedeniyle çekilen abdomen BT aksiyel kesitlerinde (A)
arteriyel fazda karın ön duvarında içerisinde seviyelenme gösteren hematom
(beyaz ok) port giriş yerinde yan duvarda izlenen hematom (sarı ok) (B) venöz
fazda hematom içerisinde aktif ekstravazasyona bağlı hiperdens kontrast
göllenmesi izlenmekte. Bulgular aktif kanama ile uyumlu.

Şekil 4 43 yaşında erkek hasta karaciğer nakli sonrası abdomen BT’de (A)
kontrastsız aksiyel kesitte hiperdens (B) arteriyel faz aksiyel kesitte parankime
göre hipodens izlenen subkapsüler hamatom görülmekte (ok).
3.5 Diğer Vasküler Komplikasyonlar
Cerrahi işlemler veya perkütan girişimsel işlemlerden sonra psödoanevrizma
gelişebilir. Doppler US incelemede vasküler yapı komşuluğunda damar
ile arasında boyun bağlantısı bulunan kistik görünümde lezyonlar olarak
görüntülenir. Renki Doppler incelemede içerisinde ileri-geri çift yönlü akım
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kodlanır. BT anjiyografide ise kontrastlanan sakküler görünüm izlenir.(6)
Rüptürünü engellemek için embolizasyon veya stent ile tedavi etmek gerekir.
Vasküler yapılarda tromboz geliştiğinde US’de prob ile kompresyona yanıt
azalır ve Doppler US’de akım sinyali alınmaz. Erken dönemde trombüs izoekoik
olduğu için gri skala incelemede seçilemeyebilir. Parsiyel trombuste ise stenotik
segment düzeyinde aliasing artefaktı ve poststenotik düzeyde dilatasyon izlenir.
Kontrastlı BT incelemede tromboze segment düzeyinde hipodens dolum defekti
görülür.(7) (Şekil 5)

Şekil 5 47 yaşında kadın hasta over kanseri nedeniyle operasyon
sırasında gelişen arteriyel yaralanma. Aksiyel BT anjiyografi görüntüsünde
sol ana ilyak arterde tromboz izlenmekte (beyaz ok). Sağ ilyak arterde ise
normal kontrast dolumu mevcut (sarı ok).
3.6 İnsizyonel Herniler
Hernileri diastazdan ayırt etmek için radyolojik görüntüleme faydalıdır. Herniler
transvers planda insizyonlara oranla vertikal insizyonlarda daha sık görülür.
Açık ameliyatların %5 -%15’i ve minimal invaziv işlemlerin %1- %3’ünde
gelişir.(8,9) Yaşlı, obez, diyabet, kanser, kollajen hastalıkları gibi komorbiditesi
olan hastalarda yara iyileşmesi gecikir ve herni riski artar. Öksürme, intestinal
distansiyon gibi karın içi basınç artışı oluşturan durumlar riski arttırır. Herni
kesesi içeriğini genellikle omentum ve yağ doku oluşturur. Herni büyüdükçe
intestinal ansların inkarserasyon riski de artar. Hastada semptom gelişmesi
ve inkarserasyon varlığı müdahaleyi gerektirir. BT ile peritoneal ve fasyal
katmanlarda defekt net bir şekilde görülür ve omental yağ dokunun ya da
bağırsak segmentlerinin cilt altına protrüzyonu görüntülenir.(Şekil 6) Radyoloji
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raporunda herninin lokalizasyonu, içerdiği anatomik yapılar, eşlik eden sıvı ve
bağırsak varlığı mutlaka belirtilmelidir. Kolostomi-ileostomi varsa parastomal
herni varlığı kontrol edilmelidir.(2) (Şekil 7) Prostetik mesh (yama) çoğu
insizyonel herni onarımı için kullanılır. Mesh enfeksiyonu postoperatif spesifik
bir komplikasyon olup hastaların %0.7 ila %1.9’unda geliştiği bildirilmiştir.
(10,11) BT’de genellikle kasa komşu kurviliineer izo-yüksek atenüasyonlu olan
yapılar olarak görülür.

Şekil 6 50 yaşında kadın hasta kolon operasyonu sonrası gelişen insizyonel
herni. Oral-iv kontrastlı abdomen BT (A) aksiyel (B) sagittal kesitinde karın
ön duvarında kontrast madde içeren bağırsak segmentlerinin cilt altına
herniasyonu izlenmekte (ok).

Şekil 7 Kolon kanseri nedeniyle opere 77 yaşında kadın hastada sol alt
kadranda kolostomi düzeyinde parastomal herni. (A) aksiyel (B) sagittal oral-iv
kontrastlı abdomen BT’de kolostomi düzeyinde lümeninde hiperdens kontrast
madde görülen ince bağırsak ansları izlenmekte (ok).

ABDOMİNAL POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLARDA GÖRÜNTÜLEME   15

3.7 Anastomoz Kaçakları
Üst gis operasyonlarından sonra %1-5 ve alt gis operasyonlarından sonra %5-10
görülür. Genellikle anastomoz hattında devaskülerizasyon ve nekroz sonucu gelişir.
Postoperatif 1-2. haftalarda ortaya çıkar. Ateş, taşikardi, karın ağrısı ve rebound
bulguları şüphe uyandırır.(1) Bir anastomoz etrafında organize olmayan sıvı,
hava, ödem ve yağlı planlarda dansite artışı posoperatif erken dönemde normalde
beklenen bulgular arasındadır. Yine batın içi serbest hava da özellikte postoperatif
ilk 72 saatte beklenen bulgular arasındadır. Ancak daha uzun süre sebat etmesi
veya giderek artan hava varlığı olası bir anastomoz kaçağını akla getirmelidir.
Belirgin pnömoperitonyum varsa direkt grafide farkedilebilir. Suda
çözünür opak madde ile yapılmış floroskopik incelemelerde kontrast
ekstravazasyonu gösterilebilir. BT ise en değerli görüntüleme yöntemi olup
batın içi az miktardaki havayı, oral kontrast maddenin ekstraluminal birikimi ve
apse odaklarını kolaylıkla gösterir. Anastomoz türleri radyoloğa verilen klinik
bilgide belirtilmeli ve iv, rektal, oral kontrast, hatta bazı durumlarda (biliyer
anastomozlar vb.) spesifik kontrast maddelerin kullanılmasını içeren uygun
protokoller oluşturulmalıdır.
3.8 Adezyonlar
Adezyonlar ince bağırsak obstruksiyonlarının en sık nedenidir.(Şekil 8)
Kadınlarda sekonder infertiliteye neden olabilir ayrıca kronik abdominal ve
pelvik ağrı sebebi olabilir.

Şekil 8 Geçirilmiş apendektomi öyküsü olan 42 yaşında erkek hastada
abdomen BT’de (A) aksiyel kesitte dilate ince bağırsak ansları (ok) ve (B)
koronal kesitte obstrüksiyonu işaret eden ince bağırsak içi köpüksü görünüm
‘feçes işareti’ (ok) görülmekte. Geçiş zonunda belirgin bir kitle bulgusu yok.
Bulgular adezyona bağlı ince bağırsak obstrüksiyonunu düşündürmektedir.
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4.

Laparoskopik Cerrahiye Sekonder Komplikasyonlar:

Laparoskopik cerrahide trokar giriş sırasında karın duvarında veya intraabdominal
organlarda iyatrojenik yaralanma olabilir. Radyologların port lokasyonlarına
dikkat etmesi ve cerrahi alandan uzakta da giriş yeri boyunca komplikasyonların
gelişebilceğini akılda tutmaları gerekir.
4.1 Abdominal Organ Yaralanması
Eğer farkedilmezse postoperatif yüksek morbidite nedenidir. Cerrahi sahada
oluşan komplikasyonlar işlem sırasında görülebilir ancak özellikle cerrahi
sahadan uzak alanlarda gelişebilecek komplikasyonları değerlendirirken BT
görüntüleme önem taşır. Laparoskopik ameliyatların yaklaşık %0.06–0.18’de
gastrointestinal yaralanmalar gelişir.(12) Gastrointestinal sistem perforasyonunun
BT bulguları tipik olarak batın içi serbest hava, bağırsak duvarında kalınlaşma,
ekstraluminal sıvı koleksiyonu ve yağlı dokularda kirlenmedir. Erken dönemde
işlem sırasında oluşturulan pnömoperitonuma bağlı hava nedeniyle perforasyon
değerlendirmesi güç olabilir. Oral kontrast madde kullanımı ekstraluminal kaçışı
göstermede yardımcı olur. Solid organ yaralanması daha nadirdir.(13,14) BT’
de solid organda penetran yaralanma parankimde lineer hipodens alan olarak
görülür.
4.2 Vasküler Yaralanma
En çok umblikal bölgede primer trokar giriş sırasında olur. Abdominal aorta,
inferior vena kava ve ilyak damarlar en çok etkilenir. (15) Aktif kanama,
hematom, psödoanevrizma gelişebilir.
4.3 Karın Duvarı Patolojileri
Transabdominal yaklaşımlarda inferior epigastrik veya sirkumfleks ilyak arterler,
retroperitoneal yaklaşımda lumbar ve interkostal arterler yaralanabilir. En sık
inferior epigastrik arter yaralanması gerçekleşir.(16) Kontrastsız BT’de karın
ön duvarında ya da retroperitonda yüksek dansiteli hematom, kontrastlı BT’ de
karın ön duvarında psödoanevrizma, kontrast ekstravazasyonu görülebilir.(17)
Diğer görülebilen patolojiler arasında port giriş yerinde herni, malign hastaların
cerrahisinde tümör ekilimi, endometriozis implantasyonu sayılabilir.(18)
5.

Hepatobiliyer Sistem Cerrahisi

Hepatobiliyer sistem komplikasyonları en sık karaciğer rezeksiyonu, karaciğer
nakli, karaciğer biyopsisi ve kolesistektomi sonrası ortaya çıkar. Ayrıca
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anatomik yakınlık nedeniyle mide cerrahileri sonrası da oluşabilir. Potansiyel
komplikasyonlar arasında safra kanalı yaralanması, safra kaçağı, biliyer iskemi,
vasküler tromboz, arteriyel stenoz ve hepatik enfarkt sayılabilir.
5.1 Laparoskopik Kolesistektomi
Laparoskopik kolesistektomi semptomatik safra taşları için standart tedavi
yöntemidir. Açık ameliyat ile karşılaştırıldığında safra kesesi perforasyonu,
safra kaçağı, hemoraji, kanalda kalan taşlar gibi komplikasyonlar rölatif
daha sık görülür. Postoperatif US’de cerrahi sahada ve pelviste az miktarda
sıvı görülebilir. BT’de cerrahi alan düzeyinde yağlı planlarda, laparoskopik
port giriş lokalizasyonlarında dansite artışları normal sınırlarda bulgulardır.
İyatrojenik koledok yaralanması laparoskopik cerrahi sonrası %0,4 -%0,6,
açık kolesistektomi sonrası %0.2-0.3 olarak bildirilmiş olup kolesistektomi
sonrası hastalarda önemli morbidite sebebidir. (19) İyatrojenik yaralanma
riski akut kolesistit varlığında, yapışıklıklar mevcut ise veya anatomik varyant
varlığında artar. Preoperatif görüntülemede anatomik varyasyonlar raporda
bildirilmelidir.
Safra kaçağı olan hastalarda sağ üst kadranda ağrı, hassasiyet, ateş,
lökositoz gelişir. BT inceleme intraabdominal safra koleksiyonlarının tanı
ve takibinde rol oynar. Hepatobiliyer kontrast madde ile yapılan MRCP safra
kanalı yaralanmasının tam lokalizasyonunu belirlemek için daha faydalı
bir yöntemdir.(20) Radyoloji raporunda kaçak lokalizasyonu ve yaralanma
koledokta ise konfluense yakınlığını belirtmek cerrahiyi yönlendirmek
açısından önemlidir.
Safra kanallarında dilatasyon kanalda geride kalan taşlara bağlı obstruksiyon
veya kanalların kliplenmesine bağlı gelişebilir. US ve BT ile görüntülenemeyen
milimetrik taşlar (<2mm) MRCP ile gösterilebilir.(21) Obstruksiyon olmasa
da laporoskopik kese ameliyatları sonrası kanal dilatasyonu normal bulgular
arasındadır. Görüntüleri değerlendirirken klinik ve laboratuar bulguları göz
önünde bulundurmak gereklidir. Laparoskopik kese ameliyatları sırasında kanal
dışına taş düşebilir. Ancak çoğu taş semptoma neden olmazken nadiren apse
oluşumuna yol açabilirler. Taşlar US’de küçük hiperekoik görünümler, BT’de
hiperdens yapılar ve MRG’de signal void şeklinde görülür.
Kese ameliyatları sırasında cerrahi yatakta en sık yaralanan vasküler
yapı hepatik arter ve sonrasında portal vendir.(22) Aktif kanama şüphesinde
selektif çölyak ve süperior mezenterik arter anjiyografi ile tanı ve eş zamanlı
endovasküler tedavi yapılabilir.
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5.2 Karaciğer Rezeksiyonu
Karaciğer rezeksiyon ameliyatları son yıllarda artan sayılarda yapılmaktadır
çünkü sınırlı metastatik hastaların sağkalımında metastazektominin etkili olduğu
bildirilmiştir.(23) Cerrahi komplikasyonlar karaciğer operasyonlarından sonra
%25-30 oranlarında gelişmekedir. Komplikasyonlar arasıda biloma, hematom ve
apse gelişimi sayılabilir. Safra kaçakları karaciğer nakli veya karaciğer rezeksiyonu
sonrası %2-25 hastada izlenmekte olup safra anastomozu veya parankim kesisi
düzeyinden gerçekleşir. (20,24) Safra peritoneal membran permeabilitesini
arttırır ve hastalarda progresif abdominal distansiyon, dehidratasyon,
hipotansiyon, oligüri gelişir. BT’de görüntüleme bulgusu olarak hipodens sıvı
görülür, hepatobiliyer sintigrafi ya da direkt kolanjiyografi ile tam olarak yeri
gösterilebilir. Biloma ise enkapsüle ekstraduktal safra koleksiyonunu tanımlar.
Perihepatik alanda ve düşük atenüasyonda koleksiyon şeklinde görüntülenir.
Safra içeriği US veya BT eşliğinde perkütan örnekleme ile doğrulanabilir.
Hepatik vasküler yaralanmalar sonrası hematom, tromboz, psödoanevrizma,
aktif kanama gelişebilecek komplikasyonlar arasındadır. Doppler US hepatik
vasküler yapıların değerlendirilmesinde ilk basamak görüntüleme yöntemi
olarak kullanılabilir. Ancak aktif kanama şüphesi olan durumlarda vakit
kaybetmeden BT anjiyografi yapmak daha faydalı olacaktır. Hepatik enfarkt
alanları BT’de coğrafik ya da kama şekilli hipodens alanlar olarak izlenir.
Geçici perfüzyonel değişikliklerden tüm fazlarda hipodens görünmesiyle ayrılır.
Enfarktlar likefaksiyona giderek apse ile sonuçlanabilir.
5.3 Karaciğer Nakli
Karaciğer naklinde gelişen cerrahi teknikler postoperatif sürecin daha iyi
geçmesini ve sağkalım oranlarının artmasını sağlamıştır. Sonrasında gelişen
birçok komplikasyon görüntüleme ile gösterilebilmektedir. Safra ile ilişkili
komplikasyonlar arasında striktür, kaçak, biloma oluşumu sayılabilir.(Şekil
9) Greft fonksiyonunda patoloji düşünüldüğünde ilk olarak görüntülemeye
US ile başlanır.(25,26) Striktürler nakil sonrası 15%–18% hastada gelişir ve
anastomotik-nonanastomotik olarak ikiye ayrılır.(25) Anastomoz düzeyinde
tansiyon, iskemi, donör-alıcı arasındaki uyumsuzluk sebepli olabilir.(27)
Nonanastomotik striktürler ise genelde multifokal olur ve hepatik arter akımında
bozulma, nakil öncesi soğuk iskemi, enfeksiyon, rejeksiyon veya primer
sklerozan kolanjite bağlı olabilir.(27,28) Nakil sonrası biliyer sisteme kan akımını
hepatik arter sağlar. Hepatik arterin tromboz veya stenozu striktürle souçlanan
biliyer nekroza neden olabilir. Eğer US ile klinik problem çözümlenemiyorsa
MRCP yapılmalıdır. MRCP’nin avantajı stenoz lokalizasyonunu daha net
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gösterebilmesidir. Safra kaçakları karaciğer naklinden sonra %10-15 oranında
gelişir ve genelde ilk birkaç ay içerisinde olur. En sık biliyer anastomozlar, sistik
kanal remnantı, ve T-tüp kolanjiyografi düzeyinden gelişir.(29) Biloma nakil
hastalarının %11.5’inde görülür.(30) İntrahepatik bilomalar US’de yuvarlak
şekilli hipo-anekoik alanlar, BT’de hipodens ve MRG’de T1A görüntülemede
hipointens, T2A görüntülemede hiperintens izlenir. Süperenfeksiyon varlığını
sadece görüntüleme ile değerlendirmek zor olabilir. Biloma içerisinde hava
oluşumu eşlik eden enfeksiyonu gösterir.
Vasküler komplikasyonlar karaciğer nakillerinin %9’unu etkiler ve
karaciğer nakli sonrası greft yetmezliğinin ikinci en yaygın nedenidir. (31)
Hepatik arter oklüzyonu en çok korkulan komplikasyonlardan biridir ve
fulminant hepatik nekroza neden olur. Erken müdahale için hızlı tanı önemlidir.
Renkli ve spektral Doppler US görüntülemede hepatik arterde akım sinyali
alınamaz. Kontrastlı multifazik BT’de arterde genellikle anastomoz düzeyinde
kontrast dolumunun ani olarak kesilmesi mevcuttur. Hepatik arter stenozu en
sık anastomoz düzeyinde olur. Doppler US’de hepatik arterde stenoz düzeyinde
artmış pik sistolik hız (>200 cm/s) izlenir.İntrahepatik dallarda tardus parvus
paterni mevcut olup akselerasyon zamanında 0.08 sn üzerinde uzama ve rezistif
indeks <0.5 izlenir. Portal ven trombozu olguların %1–2’sinde gelişir.(32)
BT’de lümende hipodens dolum defekti şeklinde görülür. US’de ise hiperekoik
trombus izlenir, aynı zamanda renkli Doppler ve spektral Doppler incelemede
portal venöz akım sinyali alınamaz. IVC ve hepatik venin komplikasyon
oranları daha düşük olup tromboz veya stenoz gelişebilir (%1). (32) Doppler
US’de persistan monofazik akım olabilir. Trifazik ve bifazik akım hepatik ven
stenozunu dışlar.(33)

Şekil 9 65 yaşında kadın hastada karaciğer nakli sonrası gelişen biloma.
Kontrastlı abdomen BT görüntüsünde nakil karaciğer komşuluğunda hipodens
sıvı koleksiyonu görülmekte (ok).
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6.

Pankreas Cerrahisi

Pankreas cerrahisi sonrası hem komplikasyonların görüntülenmesinde
(fistül, anastomoz kaçağı, abse, intraabdominal kanama) hem de geç dönem
tümör rekürrensi, metastaz değerlendirmesinde en etkili görüntüleme
yöntemi BT’dir.(34) Radyologların görüntüleri doğru yorumlayabilmesi
için pankreas cerrahisi çeşitlerini bilmesi gerekir (Whipple cerrahisi, pilor
koruyucu pankreotikoduedonektomi (PPPD), distal pankreatektomi, santral
pankreatektomi, total pankreatektomi).
US ile erken postoperatif dönemde serbest intraperitoneal sıvı
ya da apse, geç dönemde ise tümör rekürrensi ve karaciğer metastazı
değerlendirilebilir. Kitleler US’de hipoekoik izlenirler. Ancak pankreas
retroperitoneal yerleşimli olduğu için artefaktlar nedeniyle kitle açısından
değerlendirme US ile kısıtlıdır. Suda çözünür kontrast maddenin oral yoldan
içilmesi sonrası üst gastrointestinal sistem floroskopi incelemeleri erken
postoperatif dönemde anastomoz kaçağı değerlendirmesi için yapılabilir. BT
ise postoperatif komplikasyon değerlendirmesinde en sık kullanılan ve en
değerli görüntüleme yöntemidir. Pankreasa yönelik çekimlerin 35.sn arteriyel
ve 70.sn portal venöz fazları içermesi gereklidir. Pankreas cerrahisi sonrası
peritoneal, peripankreatik küçük sıvı lokulasyonlaırına ek olarak mezenterik
yağlı planlarda çizgilenmeler, reaktif adenopati, pnömobilia beklenen bulgular
arasındadır. Eğer anastomoz mevcut ise kaçak değerlendirmesi için oral
kontrast madde de kullanılmalıdır. Ayrıca intestinal anslar opakla dolmadığı
zaman BT’de kitle ve koleksiyon değerlendirmesini zorlaştırmaktadır. BT’de
değerlendirilen diğer komplikasyonlar arasında mide çıkışı obstrüksiyonu,
pankreas fistülleri, pankreatit, apse, kanama, SMV ve portal ven trombozu,
psödoanevrizma, dalak enfarktı, fistül sayılabilir. Pankreas fistülü en önemli
komplikasyonlardan biri olup BT’de hipodens koleksiyon izlenir, bazen
pankreas kanalı ile ilişki de gösterilebilir.(35) (Şekil 10,11) Superior mezenterik
arteri çevreleyen hipodens yumuşak doku dansitesi rezidü-rekürren tümöre
ait olabileceği gibi erken dönemde inflamatuar prosesi ve geç dönemde
radyasyona bağlı değişikliği temsil edebilir. PET-BT bu ayırımı yapmada
faydalı olabilir. MRG iyotlu kontrast verilemeyen hastalarda veya fibrozisrekürrens ayırt edilemeyen hastalarda tercih edilir. Ayrıca küçük boyutlu
karaciğer ve lenf nodları metastazı ve safra yollarının değerlendirilmesinde
daha sensitiftir.(36)
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Şekil 10 33 yaşında kadın hastada distal pankreatektomi sonrası gelişen apse.
Kontrastlı abdomen BT (A) aksiyel görüntü, (B) koronal görüntüde distal
pankreatektomi lojunda periferik kontrast tutan kolleksiyon izlenmekte (ok).

Şekil 11 65 yaşında erkek hastada gastrektomi ve splenektomi sırasında
gelişen pankreas yaralanması sonucu gelişen fistül. (A) Kontrastlı abdomen BT
aksiyel kesitte pankreas kuyruk kesiminde izlenen hipodens koleksiyon (ok)
(B) koronal BT kesitinde diyafragmada yaralanma sonucu gelişen fokal defekt
(ok), sol akciğer bazalinde koleksiyon ve eşlik eden atelektazi (C) T2A MRG
koronal görüntüde lineer hiperintens fistül traktı görülmekte. (D) BT eşliğinde
perkütan drenaj yapılan hastada hiperdens drenaj kateteri izlenmekte (ok).
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7.

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

7.1 İnce bağırsak cerrahisi
Fizyolojik postoperatif ileus genelde en fazla 48 saat sürer. 4-6 günü aşan
durumlarda ek başka faktörler düşünmek gerekir. Direkt grafide uzun segment
distansiyon ve seviyelenmeler şüphe uyandırmalı ve seri radyografi ile takip
etmek gereklidir.
Anastomoz ilişkili komplikasyonları görüntülemek için mutlaka oral
kontrast uygulayarak görüntüleme yapılmalıdır. Eğer hasta oral kontrastı tolere
edemiyorsa BT enteroklizis yapılabilir. Anastomoz kaçakları enteroenterik,
enterovezikal ya da enterokütan fistüllerle komplike olabilir. (Şekil 12)
Görüntülemede yetersiz miktarda kontrast madde kullanılırsa ya da distale
geçiş yeterli süre beklenmeze tanı koyulamaz. Anastomoz ülserleri en sık
gastrik bypass ameliyatı sonrası olur. Genelde medikal tedaviye yanıt verirler
ancak skar ve proksimal obstruksiyon ile komplike olabilirler. Floroskopik
incelemeler ülserleri gösterebilmekle birlikte endoskopiye göre sensitivitesi
düşüktür.(37)
Cerrahi sonrası gelişebilecek komplikasyonlardan biri internal hernidir.
Tanı koymada BT en faydalı yöntemdir. Özellikle sagital planda yapılan
multiplanar rekonstruksiyonla mezenterik damarlardaki yer değişikliği
gösterilir. Ayırıcı tanıda adezyonlar yer almaktadır. Acil cerrahi gerektirdiği için
tanısı önemlidir.(38)
BT’de bazen tam obstruksiyon bulguları olmaksızın adezyonlara bağlı
anterior peritonda kalınlaşma, bağırsakların anterior peritonyuma doğru
yakınlaşması, anslar arasında akut açılanmalar, mezenterde çizgisel dansite
artışları, asimetrik bağırsak duvarı kalınlaşması şeklinde bulgular izlenebilir.
BT’de adezyona bağlı obstruksiyonlarda kitlesel lezyon olmaksızın dar geçiş
zonu izlenir. Strangülasyon gelişmişse bağırsak duvar kontrastlanmasında
defekt izlenir. BT enteroklizis semptomatik adezyonların lokasyonlarını daha
net gösterir ve laparoskopiye yardımcı olur. Multiplanar reformat yapılması da
cerrahlara minimal invaziv yaklaşım yönünde işlem planlamada faydalı olur.
Gastrektomi sonrası veya otonom nöropati sonucu bezoar gelişebilir, en sık
jejunum ve proksimal ileumda olur.(39) BT de klasik olarak hava alanları içeren
enkapsüle intraluminal kitle şeklinde bir görünümü mevcuttur. İnce bağırsak
obstruksiyonunda görülen feçes işaretinden ayırımı zor olabilir.
Afferent loop obstruksiyonu gastroenterostomi sonrası %0.3 oranında
gelişir.(40) Anastomotik striktür ve adezyonlar en sık nedenidir. BT’de
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periportal alanda sıvı ile distandü bağırsak ansı şeklinde görülür. Koronal
reformat görüntüler anatomiyi daha detaylı göstermede faydalıdır.

Şekil 12 76 yaşında erkek hastada kolon kanseri nedeniyle operasyon sonrası
gelişen enterokütan fistül. Oral ve iv kontrastlı abdomen BT aksiyel kesitte oral
kontrast maddenin karın ön duvarına bitişik izlenen bağırsak segmentinden
fistül aracılığıyla cilt üzerine geçtiği görülmekte (ok).
7.2 Kolektomi
Kolon rezeksiyonları komplike enfeksiyöz veya inflamatuar süreçlerden tümör
rezeksiyonuna kadar değişen endikasyonlarda yapılır. Ülseratif kolit için total
kolektomi, kolon kanseri için parsiyel kolektomi, komplike divertikülit için
sigmoid kolektomi, veya rektum kanseri için abdominoperineal rezeksiyon
yapılan kolon cerrahileri arasındadır.
Primer anastomozdan sonra anastomoz kaçağı kolon rezeksiyonlarının
%3-%7’sini ve rektal rezeksiyonların %10 - %20’si ni komplike hale getirmekte
olup daha yüksek morbidite, kalıcı ostomi riski, tümör nüksü ve genel uzun
vadeli sağkalımda azalmaya neden olmaktadır.(41) (Şekil 13)
Hartmann prosedürü komplike divertikülit, sigmoid perforasyon, ve kolon
kanseri vakalarında yaygın olarak kullanılan bir ameliyattır. Geçici kolostomi
açılması ve kör uçlu güdük (Hartmann kesesi) yapılır. Ostomi kapatılması
öncesinde poşun kaçaklar, fistüller, inflamasyon ve striktürler açısından
görüntüleme ile değerlendirilmesi faydalıdır.(9)
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Şekil 13 80 yaşında erkek hastada rektosigmoid kitle operasyonu sonrası
anastomoz kaçağı. Rektal ve iv kontrastlı abdomen BT aksiyel görüntüleri (A)
kolon lümeni içerisinde hiperdens kontrast madde görülmekte (ok) (B) lümen
dışına ekstravaze olmuş, koleksiyon oluşturan hiperdens kontrast madde ve
eşlik eden hava dansiteleri (ok). Bulgular anastomoz kaçağı ile uyumlu.
7.3 Bariatrik Cerrahi
Obezite son yıllarda giderek artan bir hastalık olup, bariatrik cerrahi morbid
obezite tedavisinde popüler olmaktadır. Günümüzde artan sayıda vakalar olduğu
için postbariatrik cerrahi için potansiyel komplikasyonlara radyologlar da aşina
olmalıdır. Yaygın olarak yapılan bariatrit cerrahi türleri: tüp mide ameliyatı,
Roux-en-Y gastrik bypass (RYGB) ve mide bandı ameliyatıdır.
Mide bandı ameliyatı sonrası stomal stenoz, bant malpozisyonu, bant
kayması, gastrik volvulus, port ve bant ilişkili prolemler görülebilir.
Tüp mide ameliyatından ve RYGB sonrası sızıntılar ameliyat sonrası
erken dönemde ortaya çıkması nedeniyle ameliyattan sonra genelde 2. günde
üst gastrointestinal sistemin floroskopi ile değerlendirmesi rutin olarak yapılır.
Kaçak değerlendirmelerinde suda çözünür opak madde tercih edilir. RYGB
hastalarında anatomi en iyi sol posterior oblik pozisyonda görüntülenir. Optimal
lümen distansiyonu için supin pozisyon ayakta çekimlere tercih edilmelidir.(42)
RYGB’de, kaçak için hem mide poşunu hem de distal jejunojejunal anastomozu
değerlendirmek gerekir. Obez hastalarda yüksek kilovolt (kvp) kullanımına
sekonder kontrast rezolüsyonu düşük olurbu nedenle eğer açıklanamayan ateş,
abdominal distansiyon, yemek intoleransı varsa peritonit ve apse değerlendirmesi
için BT tercih edilmelidir. Postoperatif kolleksiyonlar BT eşliğinde drene
edilebilmektedir.
Gastrojejunal anastomozda jejunal mukozanın asidik mide salgılarına
maruz kalması nedeniyle marjinal ülserler oluşabilir ve hastalar karın ağrısı,
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hematemez ve/veya perforasyon ile başvurabilir. BT ve floroskopi ile cerrahi
anastomoz düzeyinde ülserler görüntülenebilmektedir.

Şekil 14 36 yaşında kadın hastada tüp mide ameliyatı sonrası sütür düzeyinden
gelişen kaçak. Kontrastsız abdomen BT aksiyel kesitlerde (A) postoperatif
mide duvarında sütür materyalleri (B) mide posteriorunda defekt (sarı ok)
dalağı çevreleyen sıvı koleksiyonu (beyaz ok) izlenmekte. (C) BT eşliğinde
koleksiyona yerleştirilen hiperdens drenaj kateteri görülmekte (ok)
8.

Genitoüriner Sistem Cerrahisi

Renal hücreli karsinom içn standart tedavi yöntemi uzun yıllardır radikal
nefrektomi olmuştur. Son yıllarda ise nefron koruyucu cerrehi tercih
edilmektedir. Laparoskopik yapılan nefron koruyucu cerrahi ise giderek artan
oranlarda yapılmaktadır.
Parsiyel nefrektominin komplikasyon oranı radikal nefrektomiye göre daha
fazla olup özellikle kanama ve üriner fistül görülebilir.(43) Parsiyel nefrektomi
sonrası BT’de böbreğin daha posteriora yer değiştirmesi, yağlı planlarda dansite
artışı, böbrekte periferal kama şekilli operasyon defekti ve perinefrik sıvı
birikimi en sık görülen normal görüntüleme bulgularıdır. Perirenal yağ dokunun
defekt olan ameliyat sahasına çekilmesi sonucu oluşan görüntü anjiyomyolipom
ile karışabilir. Ayrıca cerrahi sahaya yerleştirilmiş hemostatik materyal hava
içerikli görünümü sebebiyle apseye benzetilebilir. (Şekil 15) Sıvı koleksiyonları
postoperatif uzun dönem izlenebilir ve eğer periferal rim kontrastlanması yoksa
apse lehine değerlendirmemek gerekir.
Eğer cerrahi sırasında kaliksiyel yaralanma geliştiyse veya santral
yerleşimli tümör cerrahisi sonrasında idrar kaçakları olabilir. Ekskretuar fazı
içeren BT ile kontrast maddenin perirenal alana kaçışı gösterilir. Tedavide
genellikle stentleme ve perkütan nefrostomi kateteri ile drenaj gerekir.
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Vasküler yaralanma durumunda hematom, psödoanevrizma gelişebilir.
Parsiyel nefrektomi sırasında lenfatik yaralanma sonucu fistül geliştiyse hastada
şilüri olur. BT’de ise yağ-sıvı seviyelenmesi şeklinde görülür.

Şekil 15 58 yaşında erkek hastada sağ nefrektomi sonrası gelişen
retroperitoneal hematom (A) kontrastsız abdomen BT aksiyel kesitte
operasyon lojunda hematom (ok) (B) hematom anteriorunda içerisinde hava
dansiteleri izlenen hemostatik materyal görülmekte (ok).
9.

Yabancı cisim

Cerrahi sonrası batın içerisinde kalan yabancı cisimler içerisinde en çok spanç
yer almakta olup oluşan görüntüye spongioma ismi verilmektedir. Genelde acil
yapılan ameliyatlardan sonra ve laporoskopik işlemler sonrası görülür. İğne,
retraktör gibi cerrahi metalik cisimlerin görülmesi daha nadirdir. Spongiomaya
verilen bir diğer isim de gossipiboma olup en sık abdomende izlenir.(44) Tanıda
gecikme morbidite ve mortalite oranlarını arttırır. Cerrahi sayım sırasında
farkedilirse intraoperatif radyografide tespit edilebilir.
Görüntüleme yöntemi materyale göre değişir, spançlarda genelde radyoopak
markerlar bulunur, bu nedenle radyografide ve BT’de görülebilmektedir.
Yabancı cisim reaksiyonu gelişmiş spongioma hava dolu apseye benzer. Erken
postoperatif dönemde ya da yıllar sonra bile farkedilebilir. Spongiomaya karşı
iki çeşit cevap oluşur: eksudatif ya da aseptik fibröz. Fibröz sonucu adezyon,
enkapsülasyon, granuloma gelişebilmektedir. Eksudatif ise erken dönemde daha
çok görülür ve sekonder bakterial kontaminasyon gelişebilir.(45) Radyoopak
markerı sayesinde postoperatif rutin çekilen direkt grafilerde kolayca farkedilir.
US’de hipoekoik rimi bulunan hiperekoik lezyon ve güçlü bir posterior akustik
gölgelenme, BT’de spongiform hipodens kitle ve eşlik eden kalın periferal rim
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tipik görüntüleme bulgularıdır. Radyoopak marker BT’de metalik ince dansite
şeklinde görülür. Kitle duvarında zamanla kalsifikasyon gelişebilir. Ve uzun
süreçli durumlarda kistik bir görüntü oluşabilir. Bu gibi durumlarda cerrah ile
direk iletişim kurularak ayırıcı tanı yapılmalıdır.
10. Sonuç
Abdominal cerrahiler sonrası radyolojik görüntülemeler klinik olarak
çözümlenemeyen birçok patolojiyi açığa çıkarmaktadır. Radyolog mutlaka
yapılan cerrahi işlemin türü, oluşan anatomik değişiklikler hakkında bilgi sahibi
olmalı ve en uygun inceleme protokolünü oluşturmalıdır. Klinisyen-radyolog
arasında iyi bir iletişim olması komplikasyonların erken tanınmasında katkı
sağlayacaktır.
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1.

Giriş

A

teş yüksekliği cerrahi veya medikal prosedürlerin uygulandığı
hastalarda sık görülen bir komplikasyondur. Cerrahi işlemlerden sonra
görülebilen ateş, işlemden sonraki birkaç gün içinde görülmekte olup
genellikle 38 ⁰C eşik değer olarak değerlendirilmektedir.[1] Cerrahi tipine göre
değişmekle birlikte postoperatif hastada ateş görülme sıklığı %14-91 arasında
değişmektedir.[2] Genellikle ilk 48 saatte operasyon alanındaki doku hasarı ve
yabancı madde teması sebebiyle ateş yüksekliği görülmekte, fizyolojik olduğu
da düşünülen bu durum günler içinde herhangi bir müdahale gerekmeksizin
düzelmekte, ileri değerlendirme gerektirmemektedir. İlk 48 saatte görülen ateş
yükseklikleri sıklıkla doku travmasına bağlı olarak makrofaj ve endotelyal
hücrelerden pirojenik sitokin salınımına bağlıdır.[3] Travmanın büyüklüğü ile
ateş cevabı doğru orantılıdır. Cerrahi sonrası 4. günde cerrahi ilişkili enfektif
nedenler ateş yüksekliğinin en sık sebebi iken non-enfeksiyöz nedenler de bu
dönemde ateş yüksekliğine neden olabilir. Bu dönemde görülen ateş yüksekliğinin
nedeni hayatı tehdit edici bir durum olabilir ve dikkatle araştırılmalıdır. Bu
dönemdeki enfeksiyonlar cerrahi bölgede, üriner sistemde veya akciğerlerde
sık görülmektedir. Non-enfektif nedenlerden en sık görülenleri ise inflamatuvar
olaylar, ilaç reaksiyonları ve derin ven trombozudur. Bazı hastalarda enfektif
bir odak olsa dahi ateş görülmeyebilir. Bu hastalar genellikle bağışıklık sistemi
bozulmuş, uzun dönem steroid tedavisi veya kemoterapi alan hastalar veya
31

32   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

transplantasyon geçmişi olan hastalardır. İleri yaş, kronik böbrek hastalığı olan
veya ileri derecede kaşektik hastalarda da ateş cevabı görülemeyebilmektedir.
2.

Postoperatif hastada ateş yüksekliği tipleri

Etiyolojik değerlendirmede cerrahi sonrası ateş yüksekliğinin görüldüğü süre en
önemli faktördür.
Tablo 1: Ateş Yüksekliği Tipi ve Görülme Zamanları
Postoperatif ateş
yüksekliği tipi
Akut dönem
Erken dönem
Geç dönem
Gecikmiş

Cerrahi sonrası ateş yüksekliği
görülme zamanı
Saatler içinde
0-3 gün
4-30 gün
30 < gün

2.1. Akut dönem postoperatif ateş ve nedenleri
Cerrahi işlem sırasında veya cerrahi sonrası saatler içinde oluşan ateş yüksekliği
akut postoperatif ateş olarak adlandırılmaktadır. Bu tip ateş yüksekliğine
sebebiyet veren etiyolojiler genellikle inflamasyona sekonder olup kendini
sınırlama eğiliminde olsa da hayatı tehdit edici ateş sebepleri de bu tip ateş
yüksekliğine sebebiyet verebilmektedir. Akut postoperatif ateş geçirilen
cerrahinin tipine ve cerrahi süresine de bağlıdır.[4]
2.1.1. Cerrahiye sekonder inflamasyon
Cerrahi işlem sonrası meydana gelen Interlökin (IL)-1, IL-6, interferon gama
(INF-gama), tümör nekrozis faktör (TNF) gibi pirojenik inflamatuvar sitokinler
akut postoperatif ateşe sebebiyet verebilmektedir. Özellikle kardiyovasküler
sistem cerrahisinde IL-6 düzeyi ile ateş yanıtı arasında doğrusal bir ilişki
saptanmıştır.[5] Bu hastalarda ateş yüksekliği genellikle 38 ⁰C’yi geçmemektedir.
2.1.2. İmmün sistem ilişkili reaksiyonlar

Cerrahi işlem sebebiyle kullanılan çeşitli ilaçlar veya transfüzyonlara sekonder
gelişen immün yanıt nedeniyle meydana gelen ateş yüksekliğidir. Bu hastalarda
vazodilatasyona sekonder hipotansiyon gelişebilir, ilaç ilişkili immün
reaksiyonlarda ateşe döküntüler eşlik edebilir. Bu reaksiyonlar genellikle altta
yatan durumun ortadan kaldırılması ile gerilemektedir.
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2.1.3. Malign hipertermi
Cerrahi sırasında ateş yüksekliğine sebebiyet veren ajana maruziyetin ilk 30
dakikasında veya işlem sonunda anestezik ajanın kesilmesi ile görülen ateş
yüksekliğidir. Malign hipertermi genellikle genetik geçişli, genel anestezi
ile kendini gösteren bir durumdur. Malign hipertermi gelişme riski yüksek
olan hastalarda bazı anestetik ajanlara maruziyet durumunda aşırı kalsiyum
birikimine sebep olan bir iskelet kası reseptör anomalisi olabilir. Bu anomali
iskelet kasından aşırı kalsiyum salınımı ve buna bağlı hipermetabolik durum
oluşmasına neden olur. Hipermetabolik durum gelişen hastada dissemine
intravasküler koagülasyon, hiperkalemi, metabolik ve respiratuvar asidoz ve
multiorgan yetmezliği görülebilir. Malign hipertermi gelişen hastalarda en
erken semptomlar kas krampları, end-tidal karbondioksit artışı, ateş, takipne ve
taşikardi olup erken tanı ve dantrolen ile erken tedavi ile mortalite ve morbidite
önemli ölçüde azaltılabilmektedir.
2.1.4. Cerrahi öncesi var olan enfeksiyon
Bakteriyel peritonit, abse drenajı gibi enfektif sebepler ile yapılan cerrahilerden
sonra akut dönemde ateş yükselmesi durumudur. Mevcut enfektif sürece yönelik
medikal tedavinin devamı ile ateş gerileyebilmektedir.
2.2. Erken dönem postoperatif ateş ve nedenleri
Cerrahi işlem sonrası ilk 3 gün içerisinde görülen ateş tipidir. Cerrahi öncesi
dönemde meydana gelen enfeksiyonlar da bu kategoride değerlendirilebilmekte
olup nazokomiyal enfeksiyonlar bu dönemde nadiren görülmektedir. Ayrıntılı
anamnez ve fizik muayene ile nazokomiyal enfeksiyonlar dışlanabilmekte, kültür
ve görüntüleme teknikleri bu dönemde genellikle gerekli görülmemektedir.
2.2.1. Devam eden inflamasyon
Cerrahi öncesi mevcut olan enfektif süreç, immün ilişkili veya stres ilişkili
inflamasyona sekonder ateş yükseklikleri bu dönemde görülebilmektedir.
Ciddi travma veya yanıklara sekonder ateş yükseklikleri perioperatif dönemde
görülebilmekte, gerilemesi haftalar alabilmektedir.
2.2.2. Miyokard infarktüsü
Miyokard infarktüsü major cerrahilerin ilk gününden itibaren görülebilen ciddi
komplikasyonlardan biri olup cerrahiden sonraki ilk 72 saat risk en yüksektir.

34   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

Perikardit gibi ek komplikasyonların eşlik ettiği durumlar dışında miyokard
infarktüsünde ateş nadiren görülmektedir.
2.2.3. Üriner sistem enfeksiyonu
Üriner sistem enfeksiyonları hastanede yatmakta olan hastalarda en sık görülen
enfeksiyonlardan olup cerrahi sonrası ateş yüksekliği görülen hastalarda
mesane kateterizasyonu(sonda) ilişkili üriner sistem enfeksiyonu ekarte
edilmelidir. Genitoüriner sistem cerrahisi geçiren hastalarda enfeksiyon gelişme
riski daha yüksek olup sonda ile mesane kateterizasyonu süresi ve enfeksiyon
gelişme riski doğru orantılıdır. Uzamış mesane kateterizasyonlarında kültürden
elde edilen pozitif sonuçların ise asemptomatik hastalarda kolonizasyon
kaynaklı olabileceği, mevcut ateş yüksekliğinin başka sebepleri olabileceği
unutulmamalıdır.[6]
2.2.4. Cerrahi alanın erken enfeksiyonları
Cerrahi alan ilişkili enfeksiyonlar genellikle cerrahiden sonraki 5. günden sonra
görülmekte olup A grubu Streptokoklar (nekrotizan fasiit) ve Clostiridium
Perfiringens (gangren) ilişkili hayatı tehdit edici cerrahi alan enfeksiyonları
operasyon sonrası birkaç saat içinde görülebilmektedir.
2.2.5. Pnömoniler
Cerrahi sonrası kısıtlı mobilite ve cerrahi ilişkili ağrı nedeniyle solunum
kapasitesinin kısıtlanması sebebiyle postoperatif hastaların çoğunda pnömoni
riski artmış olup cerrahi ilişkili pnömoniler genellikle cerrahi sonrası 2. günde
en sık olmak üzere birinci haftada sık görülmektedir.[7] Özellikle anestezi
indüksiyonu sırasında kusma görülen hastalarda aspirasyon pnömonisi göz ardı
edilmemelidir. Nazogastrik sonda takılması da aspirasyon riskini artırmaktadır.
[8] Cerrahi sonrası uzun dönem entübe halde izlenen hastalarda ise ventilatör
ilişkili pnömoni riskinin olduğu unutulmamalıdır.[9] Pnömoni geliştiğinden
şüphelenilen postoperatif hastalarda göğüs radyografisi, CRP, lökosit sayımı,
balgam kültürü çalışılmalı, etken izole edilene kadar uygun geniş spektrumlu
antibiyoterapi başlanmalıdır.
2.2.6. Diğer non-enfeksiyöz nedenler
Pankreatit, venöz tromboemboliler, tirotoksikoz, akut gut atağı gibi enfeksiyon
dışı nedenler de bu dönemde ateş yüksekliğine sebep olabilmektedir.
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Tablo 2: Postoperatif Ateş Yüsekliği Tipleri ve Nedenleri
Akut Dönem

Erken Dönem

Geç Dönem

Gecikmiş

Cerrahiye sekonder
inflamasyon

Cerrahi sonrası
devam eden stres
ilişkili inflamasyon

Cerrahi alan
enfeksiyonları

Protez-meşimplantasyon
enfeksiyonları

Travma veya
yanıklara sekonder
inflamasyon

Travma veya yanık
ilişkili inflamasyon

Cerrahi spesifik
komplikasyonlar

Fistüller

Kan ürünleri veya
ilaçlara karşı oluşan
immün reaksiyonlar

Miyokard infarktüsü

Diğer enfeksiyonlar

Malign hipertermi

Operasyon öncesi
mevcut olan enfektif
süreçler

Non-enfeksiyöz

Cerrahi öncesi
var olan enfektif
durumlar

Üriner sistem
enfeksiyonu
Cerrahi alanın erken
enfeksiyonları
Pnömoni
Non-enfeksiyöz

2.3. Geç dönem postoperatif ateş ve nedenleri
Cerrahi sonrası 3. günden sonra cerrahi alan, kateter veya antibiyotik ilişkili
enfeksiyon ilişkili ateş yüksekliği görülme riski artmaktadır. Her ne kadar
enfeksiyon dışı sebepler de görülebilse de cerrahi alan enfeksiyonları genellikle
3. günden sonra tanı almakta olup cerrahi sonrası 30. güne kadar gelişebilen ateş
yüksekliklerinin en sık nedeni olarak görülmektedir.
2.3.1. Cerrahi alan enfeksiyonları
Cerrahi alan enfeksiyonları en sık cerrahi sonrası 4. gün ve sonrasında tanı
almaktadır. Cerrahi alan enfeksiyonları yüzeyel insizyonel, derin insizyonel
veya organ/boşluk enfeksiyonları şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Cerrahi
alan enfeksiyonlarında sıklıkla suçlanan patojenler cerrahinin tipine göre
değişiklik göstermekte, gastrointestinal alan cerrahilerinde enfeksiyon nedeni
en sık gastrointestinal flora iken temiz cerrahi alanlarda en sık neden cilt florası
olarak görülmektedir.
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2.3.2. Cerrahi spesifik komplikasyonlar
Ateş yüksekliğinin nedeni yapılan cerrahinin tipine göre değişiklik
gösterebilmektedir. Gastrointestinal cerrahilerde abseler, fistüller, derin
insizyonel veya organ/boşluk enfeksiyonlarına neden olabilen anastomoz
kaçakları kaynaklı enfeksiyonlara sekonder ateş yüksekliği görülebilmektedir.
2.3.3. Diğer enfeksiyonlar
Cerrahi sonrası yoğunbakım ihtiyacı olan hastalarda hastane kaynaklı enfeksiyon
riski yüksektir. Bu hastaların tedavi ve takibinde kullanılmakta olan endotrakeal
tüp, intravenöz kateterler, nazogastrik sonda gibi invaziv gereçler enfeksiyon
odağı olabilmektedir. Kateter ilişkili enfeksiyonlar, ventilatör ilişkili pnömoni,
mesane kateterizasyonu ilişkili üriner sistem enfeksiyonları bu hastalarda sık
görülmektedir.[10] Genellikle Clostiridium Difficile kaynaklı olan antibiyotik
kullanımına bağlı diyare özellikle bu dönemde ateş yüksekliğine sebebiyet
verebilmektedir.
2.3.4. Enfeksiyon dışı nedenler
Geç dönem cerrahi sonrası ateş yüksekliğinin en sık enfeksiyon dışı nedenlere
örnek olarak akut gut atağı, venöz tromboemboliler, ilaç reaksiyonları ve
adrenal yetmezlik gösterilebilir. İlaç reaksiyonlarına sekonder ateş yüksekliği
geç dönemde sık görülmektedir. Beta-laktam antibiyotikler en sık suçlanan
ajanlar olup H2 reseptör antagonistleri, fenitoin, heparin ve prokainamid gibi
ajanlar da göz ardı edilmemelidir. Cerrahi sonrası geç dönemde ateş yükseliği
olan, mobilizasyon kısıtlılığı mevcut hastalarda ise venöz tromboemboli
mutlaka düşünülmelidir.[11] Adrenal yetmezlik genellikle sekonder adrenal
yetmezlik şeklinde görülmekte olup hipotalamopitüiter aksın baskılanmasına
bağlı olabilmekte, non-spesifik semptom ve bulgular görülmesi sebebiyle
tanı ve tedavisinin gecikmesi ile yüksek morbidite ve mortalite oranları
görülebilmektedir.
2.4. Gecikmiş tip postoperatif ateş ve nedenleri
Cerrahi sonrası iyileşmiş olarak değerlendirilen, hastaneden taburcu olmuş
hastalarda cerrahiden sonraki 30. günden sonra görülen ateş yüksekliğidir. Bu
dönemdeki ateş yüksekliğinin sebebi olarak sıklıkla cerrahi sırasında kullanılan
ortopedik protezler, cerrahi meşler veya cerrahi sonrası gelişen fistüller
suçlanmaktadır.
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3.

Klinik değerlendirme

Cerrahi sonrası ateş yüksekliği görülen hastalar sistematik ve ayrıntılı bir şekilde
değerlendirilmelidir. Klinik değerlendirmenin ilk basamağı ayrıntılı anamnez
olup hastanın geçirmiş olduğu cerrahilerde ateş yüksekliğinin olup olmadığı,
olduysa etiyolojisi sorgulanmalıdır. Ateş yüksekliğine eşlik eden herhangi
bir semptom olup olmadığı, ailede başka birinde ateş yüksekliği öyküsü olup
olmadığı, cerrahi öncesi seyahat ettiği endemik/epidemik enfeksiyonların
mevcut olduğu bölgeler, cerrahi öncesi yeni başlanan bir ilaç kullanıp
kullanmadığı dikkatlice kaydedilmelidir. Cerrahi sonrası kayıtlar dikkatlice
incelenmeli, hastaya perioperatif süreçte verilen ilaçlar, kan ve kan ürünü
transfüzyonları, herhangi bir ajana karşı var olan allerji öyküsü değerlendirilmeli,
cerrahi öncesi açılan intravenöz kateter bölgeleri dikkatlice incelenmelidir.
Hastanın fizik muayenesi eksiksiz yapılmalı, ateşe eşlik eden ağrı, balgam,
diyare, dizüri olup olmadığı öğrenilmeli, cilt üzerinde patolojik olabilecek
değişiklikler araştırılmalı, cerrahi alanda kızarıklık, akıntı veya hassasiyet
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem
muayenesi eksiksiz yapılmalı, ral/ronküs varlığı, kardiyak patolojik sesler not
edilmeli, abdomen muayenesinde hassasiyet, defans/rebound olup olmadığı
kaydedilmelidir. Ekstremite muayeneleri dikkatlice yapılmalı, kateter giriş
bölgeleri hassasiyet, ödem ve kızarıklık açısından değerlendirilmelidir. Eğer
dren mevcutsa drenden gelen materyal incelenmeli, drenaj materyali pürülan
bir hal aldıysa enfektif odak olabileceğinden incelenmelidir. Cerrahi sonrası
2. güne kadar olan ateş yükseklikleri genellikle kendini sınırlar niteliktedir ve
ileri inceleme gerektirmez.[12] 3. gün ve sonrası görülen ateş yüksekliklerinde
hasta altta yatan neden açısından araştırılmalı, bu araştırma hastanın semptom
ve bulgularına yönelik olmalıdır.
3.1. Laboratuvar tetkikleri
Birçok hastada ileri laboratuvar inceleme gerekmemekle birlikte laboratuvar
ve radyolojik inceleme hastanın öyküsü ve fizik muayene ışığında yapılmalıdır.
Tam kan sayımı, idrar kültürü, en az iki set kan kültürü, balgam ve drenaj
kültürü, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri postoperatif ateş yüksekliği olan
hastalarda değerlendirilen laboratuvar testlerindendir. Prokalsitonin düzeyi
bakteriyel enfeksiyonlar için C-reaktif proteinden (CRP) daha spesifik olsa da
cerrahi tipine göre ve aynı tip cerrahi geçiren hastalarda değişiklik göstermesi
sebebiyle postoperatif ateş yüksekliğinin rutin araştırma tetkikleri arasında yer
almamaktadır.[13]
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3.2. Görüntüleme teknikleri
Derin ven trombozu değerlendirilmesi için alt ekstremite venöz doppler USG,
pulmoner semptomları olan hastalarda göğüs radyografisi, toraks ve abdomen
bilgisayarlı tomografisi, cerrahi alana yönelik USG tetkikleri rutin araştırmada
kullanılan başlıca görüntüleme teknikleridir.
4.

Etiyolojik değerlendirme

4.1. Yaygın nedenlere yönelik değerlendirme
Postoperatif ateş yüksekliği görülen hastalar ateş yüksekliğinin meydana
geldiği zaman aralığına göre sistematik şekilde değerlendirilmelidir. En yaygın
nedenleri kolayca anımsamak amacıyla “The 7Ws” (Wind, Water, Wound,
Wonder drugs, Walking, Withdrawal, Wonky glands) parolası geliştirilmiştir.
Wind; atelektazi gibi pulmoner sebepleri, water; üriner sistem enfeksiyonlarını,
wound; cerrahi alan enfeksiyonlarını, walking; venöz tromboembolileri, wonder
drugs; ilaç reaksiyonu ilişkili ateş yüksekliğini, withdrawal; alkol yoksunluğuna
bağlı delirium tremensi, wonky glands; adrenal yetmezlik ve tiroid fırtınasını
temsil etmektedir.[2]
Atelektazi riski cerrahi sonrası ilk birkaç günde en yüksektir, postoperatif
hastada oskültasyon ile azalmış solunum sesleri, raller, takipne, dispne, öksürük
ve hipoksi mevcut ise atelektazi gelişiminden şüphelenilmelidir. Atelektaziler
erken dönem postoperatif ateşi açıklamak için kullanılmış olsa da atelektazi
ve ateş birlikteliği daha çok rastlantısal olarak görülmekte, bu birliktelik ateş
yüksekliğinin asıl nedeninin atlanmasına sebep olabilmektedir.[14] Atelektazi
gelişen hastalarda solunum egzersizleri, bronkodilatörler ve erken mobilizasyon
ile erken iyileşme sağlanabilmektedir.
Üriner sistem enfeksiyonları, kateter ilişkili enfeksiyonlar, ventilatör ilişkili
pnömoni hastane kaynaklı enfeksiyonların sık nedenleridir. Enfeksiyon kaynağı
patojenler genellikle normal flora elemanlarıdır, uzun süreli hastane yatışlarında
antibiyoterapiye sekonder flora değişiklikleri de meydana gelebilmektedir.
Yoğunbakımda tedavi gören hastalar hastane kaynaklı enfeksiyonlar için
en yüksek risk grubudur.[11] Üriner sistem enfeksiyonları en sık görülen
hastane kaynaklı enfeksiyonlardandır. Cerrahi prosedürler sırasında sıklıkla
mesane kateterizasyonu gerekmektedir. Ateş yüksekliği, dizüri, suprapubik ve/
veya kostovertebral hassasiyet en sık görülen semptomlardır. Üriner sistem
enfeksiyonlarında tam idrar tahlili ve idrar kültürü tetkikleri yapılmalıdır, Lökosit
esteraz ve nitrit pozitifliği, alınan idrarın piyürik olması veya kültürde 105 cfu/
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mL düzeyinden fazla patojenin üretilmesi üriner sistem enfeksiyonunu doğrular
niteliktedir. En sık izole edilen patojenler E. Coli, Enterokoklar, Candida spp.,
P. Aeruginosa ve Klebsiella’dır.[2] Tedavide sıklıkla görülen etkenlere yönelik
geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlandıktan sonra etken izole edildiğinde
tedavinin patojeni kapsayacak şekilde daraltılması gerekmektedir.
Cerrahi alan enfeksiyonları cerrahi sonrası bir hafta veya daha fazla
süre sonra ortaya çıkmaktadır. Sıklığı %2’den az, mortalitesi ise %3 olarak
bilinmektedir. Yeni anastomoz yapılan dokular, stapler ile birleştirilen kesi
hatları veya birleştirilen kanallar kaçak açısından dikkatlice incelenmeli,
cerrahi alanda eritem, ısı artışı, pürülan akıntı veya hassasiyet olup olmadığı
not edilmelidir. Cerrahi alan enfeksiyonlarında en sık izole edilen patojenler
streptokoklar, stafilokoklar ve enterokoklar gibi cilt florası elemanlarıdır.[15]
İlaç ilişkili reaksiyonlar postoperatif ateş yüksekliğinin sık görülen
nedenlerindendir. Cerrahi sonrası sık kullanılan ajanlar olan antibiyotikler ve
heparine sekonder ateş yüksekliği sık görülmektedir. Cerrahi sonrası sık kullanılan
ilaçlardan bazıları serotonin geri alım inhibitörleri ve diğer antidepresan ilaçlarla
etkileşebilmekte, serotonin sendromu benzeri bir tabloya neden olabilmektedir.
Transfüzyon reaksiyonları daha önce transfüzyon veya gebelik ile yabancı
antijenlere duyarlı hale gelmiş hastalarda daha sık görülmektedir.[16]
Venöz tromboemboliler hastanede yatmakta olan postoperatif hastaların
yaklaşık %20’sinde görülmektedir.[17] İmmobil hastalarda venöz staz ve
inflamatuvar süreç sebebiyle derin ven trombozu riski artmaktadır. Çoğu
hasta asemptomatik olsa da lokal vasküler inflamasyona bağlı ateş yüksekliği
görülebilmektedir. Obez hastalar, malign hastalığı olan hastalar, abdominal,
spinal veya alt ekstremite cerrahileri geçiren hastalar daha yüksek risk
altındadır. Cerrahi sonrası 3-5. günde risk en fazla olup derin ven trombozu
kaynaklı pulmoner emboli ve buna bağlı ani ölümler görülebilmektedir. Derin
ven trombozu şüphesi olan hastalarda alt ekstremite görüntülemesi yapılmalı,
uygun antikoagülan tedavi ivedilikle başlanmalıdır.
Aşırı alkol kullanımı olan hastalarda alkol yoksunluk sendromu ve bu
durumun ilerlemesi ile ortaya çıkan delirium tremenes cerrahi sonrası ateş
yüksekliğinin önemli nedenlerindendir. Akut alkol yoksunluk semptomları
olan uykusuzluk, anksiyete, baş ağrısı ve terleme alkol alımının kesilmesinden
yaklaşık 6 saat sonra ortaya çıkar ve anestezi sonrası uyanmakta olan hastanın
semptomları ile kolaylıkla karışabilir. Erken tanı koyulamaz ise hipertermi,
bilinç bozukluğu, nöbetler, ajitasyon ve halüsinasyonlar ile kendini gösteren
delirium tremens tablosu ortaya çıkabilir, bu durum tedavi edilmez ise
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mortalitesi yaklaşık %4’tür.[18] Asıl tedavi operasyon öncesi alkol kullanımına
yönelik ayrıntılı anamnez ile primer koruma olup medikal tedavide agresif
benzodiazepin rejimleri kullanılmaktadır.
Operasyon öncesi kortizol tedavisi almakta olan veya tanı almamış adrenal
yetmezliği olan hastalarda cerrahi öncesi stres dozunda steroid tedavisi verilmez
ise vücut cerrahinin getirdiği fizyolojik strese yanıt veremeyebilir, hiponatremi,
hiperkalemi, açıklanamayan ateş yüksekliği, hipoglisemi ve hipotansiyon
kliniği ile kendini gösteren akut adrenal yetmezlik tablosu gelişebilir. Tedavide
sıvı resüsitasyonu ile birlikte deksametazon veya hidrokortizon tedavisi
gerekmektedir. Tirotoksikoz tanılı veya tanı almamış hipertiroidisi olan
hastalarda ise cerrahinin getirdiği fizyolojik stres sebebiyle tiroid fırtınası
görülebilir. Tiroid fırtınası hipertermi, taşikardi, hipo/hipertansiyon ve bilinç
bozukluğu ile kendini gösterir. Beta blokaj ve antitiroid tedavi kombinasyonları
ile kontrol altına alınabilir.
4.2. Nadir nedenlere yönelik değerlendirme
Diğer nadir nedenler spesifik cerrahiler geçiren az sayıda hastada görülmektedir.
Nazogastrik veya nazotrakeal tüp takılmış olan hastalarda sinüzit,
yoğunbakım ihtiyacı olan hastalarda taşsız kolesistit, endoskopik retrograd
kolanjiopankreatografi (ERCP) geçiren hastalarda pankreatit ve bazı hastalarda
parotit, endokardit, akut gut atağı, bazı dermatolojik durumlar postoperatif
ateşin nadir nedenleridir. Bazı postoperatif ateş nedenleri yapılan cerrahiye
spesifik olarak nadiren görülmektedir. Abdominal cerrahilerde derin abdominal
abseler, pankreas komşuluğunda yapılan cerrahilerde pankreasa direkt travma
veya pankreatik kanal drenajının engellenmesi gibi durumlarda pankreatit, masif
splenomegali veya miyeloproliferatif hastalığı olan hastalarda yapılan abdomen
üst kadran cerrahilerinde splenoportal trombozlar postoperatif ateş yüksekliğine
sebep olabilir.[19] Zor doğumlarda veya prematür membran rüptürü gelişen
hastalarda görülen ateş, pürülan vajinal akıntı, pelvik ağrı ile karakterize
postpartum endometrit postpartum kadınlarda sık görülen ateş sebeplerindendir.
Cerrahi sırasında venöz veya lenfatik drenajın engellenmesine neden olabilecek
travmalar lenfanjit veya selülite sebep olabilmektedir. Endovasküler cerrahi
geçiren hastalarda 38.6 ⁰C üzerinde görülen ateş, CRP yüksekliği, lökositoz ve
greft etrafında serbest hava saptanması ile karakterize postimplantasyon sendrom
görülebilmekte olup bu sendromun geliştiği hastalardan çalışılan kan kültürleri
negatif olabilmekte, ateş antibiyotik tedavisine gerek kalmaksızın kendini
sınırlamaktadır.[20] Cerrahi sonrası gelişen iskemi, implant/greft enfeksiyonları,
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santral sinir sistemi cerrahileri sonrası görülebilen menenjit cerrahi spesifik
postoperatif ateş yüksekliği nedenlerindendir. Nörocerrahi sonrası gelişen
meninks irritasyon bulguları bakteriyel menenjit için spesifik olmamakta, cerrahi
sırasında hemolize uğramış kanın meninks irritasyonuna neden olmasıyla da
benzer klinik ortaya çıkabilmektedir. Bakteriyel menenjit tanısı koyabilmek
için mutlaka serebrospinal sıvı örneklemesi yapmak gerekmektedir. Ateş
yüksekliğinin 39.4 ⁰C düzeyinin altında olması, serebrospinal sıvıda ölçülen
lökosit sayısının 7.500 microL düzeyinin altında, glukoz düzeyinin 10 mg/dl
düzeyinin altında olması, cerrahi alanda inflamasyon saptanmaması, delirium ya
da nöbet görülmemesi halinde bakteriyel menenjit tanısından uzaklaşılmalıdır.
[21] Sternal kesi alanı enfeksiyonları ve mediastinit torakal cerrahiler sonrası
görülebilen ateş yüksekliğine neden olabilmektedir. Bakteriyel endotoksin ve
ekzotoksinler de sitokin cevabını uyararak postoperatif ateş yüksekliğine neden
olabilmektedir. Perioperatif ileus meydana gelmesi halinde kolondan transloke
olan bakteriler kendini sınırlayan bir ateş yüksekliğine sebep olabilmektedir.
Bu hastalarda kan kültürleri negatif olsa da kanda bakteriyel DNA düzeyleri
yüksek oranda gösterilmiştir.[22] Genetik faktörler de travmaya bağlı sitokin
salınımı ve ateş yüksekliğinin derecesini etkilemekte, bazı genetik hastalıklara
sahip kişilerde cerrahiye sekonder ateş cevabı daha yüksek olabilmektedir.[23]
5.

Tedavi

5.1. Başlangıç tedavisi
Cerrahi sonrası ateş yüksekliği görülen hastalarda gereksiz medikal tedaviler
ve intravasküler kateterizasyonlardan kaçınılmalıdır. Ateş yüksekliği nedeniyle
vücut direnci düşebileceğinden parasetamol ile ateş palyasyonu yapılabilir.
Parasetamol ile yapılan ateş palyasyonu ateş yüksekliğine neden olan patolojik
durumu maskelememektedir. Parasetamol allerjisi olan hastalarda ibuprofen gibi
non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar kullanılabilmektedir. Ek tedavi yöntemleri
altta yatan nedene yönelik olarak belirlenmelidir.
5.2. Antimikrobiyal tedavi
Cerrahi sonrası ateş yüksekliği genellikle non-enfeksiyöz nedenlere bağlı olarak
görülse de klinik değerlendirme ve fizik muayene ışığında enfeksiyöz nedenlere
bağlı ateş yüksekliği olduğu düşünülen hastalara ampirik antibiyoterapi
başlanmalıdır. Başlanan ampirik antibiyotik rejimi cerrahinin yapıldığı alana
göre seçilmeli, örnek olarak intraabdomial cerrahilerde başlanacak olan
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antibiyotikler anaerobik bakterileri ve aerobik gram negatif enterik basilleri
kapsamalıdır. Enfeksiyonun görüldüğü cerrahi alanın belirlenmesi veya alınan
kültürlerde etkenin saptanması halinde geniş spektrumlu antibiyotik rejimi
etkeni kapsayacak şekilde daraltılmalıdır. Nazokomiyal enfeksiyonlara sebep
olan etkenler genellikle birçok antibiyotiğe dirençlidir. Nazokomiyal enfeksiyon
düşünülen durumlarda başlanacak olan antimikrobiyal ajan dikkatli seçilmeli,
hastanedeki dirençli organizmaları kapsamalıdır. Ampirik tedavinin ilk 48
saatinde enfektik bir patojen saptanan hastalarda tedaviye devam edilmeli, etken
saptanamayan, kültür negatif hastalarda gereksiz antibiyotik kullanımı ve ilaç
ilişkili reaksiyonlardan kaçınmak amacıyla tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.
5.3. Cerrahi tedavi
Cerrahi sonrası ateş yüksekliği görülen hastalarda cerrahi alan enfeksiyonu
görülen veya cerrahiye sekonder travmatik/obstrüktif komplikasyonlar gelişen
hastalarda cerrahi tedavi düşünülmelidir.
6.

Sonuç

Postoperatif hastada görülen ateş yüksekliği genellikle kendini sınırlayan,
enfeksiyon dışı nedenlere bağlı olarak görülse de hayatı tehdit edici enfeksiyöz
ve non-enfeksiyöz nedenlere bağlı olarak da gelişebilir. Klinisyenlerin bu
dönemdeki ateş yüksekliğine sistematik yaklaşımı, fizyolojik sebeplerin tanı ve
tedavisine harcanacak iş gücü kaybını engellemesi, tedavi edilebilir patolojik
nedenlerin erken tanı ve tedavisine olanak sağlaması açısından büyük önem
taşımaktadır.
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1.

İ

Giriş:

2.

Prevelans

ntraabdominal hipertansiyon (İAH) ve abdominal kompartman sendromu
(AKS) yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen kritik hastalarda mortalite
ve morbiditenin önemli sebeplerindendir. Artmış karın içi basınç kritik
hastalarda son organ fonksiyonu ve hasarına önemli derecede etki etmektedir.
İAH’u tanımak önemlidir ve devamında AKS’na yol açabilir.

Abdomen kapalı bir anatomik boşluk olduğu için intrabdominal hacimdeki artış
İAB’da artışta neden olur. Abdominal kompliyans batın ön duvar ve diyafram
tarafından sağlanır. Abdominal kompilyansta azalma, artan intraabdominal
içerik ve sıvı resüsitasyonuna sekonder interstisyel alanda sıvı birikimi İAH
ve AKS yol açan temel bileşenlerdir. (1) İAH ve özellikle AKS’nda doku
perfüzyonu bozulur ve son organ hasarı oluşur. Risk faktörlerini ve patogenezi
iyi tanımak intraabdominal basınç artışının fark edilmesini ve izlenmesini
kolaylaştırır. (2)
İAH medikal YBÜ’lerinde hastaların yaklaşık yarısında, AKS ise
%2-8’inde görülmektedir. (3,4,5) Tüm YBÜ’lerinde hastaların % 50’si İAH
açısından risk altındadır. Karma YBÜ’lerinde yapılan çalışmalarda hastalar
kabul edildiklerinde hastaların yaklaşık 1/3’ünde İAH tespit edilmiş olup,
hastalarda takipleri boyunca risk artmıştır.(6)
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3.

Tanımlar

Tanım 1: Abdominal perfüzyon basıncı (APB) ortalama arteryel basınç (OAB)
ile İAB arasındaki fark olup, >50-60 mmHg tutulmalıdır.
Tanım 2: IAB ölçü birimi ‘mmHg’dir ve supin pozisyonda, tam paralizi halinde
transducer orta axiller hatta iken ölçüm yapılır.
Tanım 3: İAB ölçümünde mesaneye mümkünse vücut sıcaklığında, 25 ml
steril izotonik verilmelidir.
Tanım 4: İAH, İAB ≥12 mmHg, AKS ise İAB ≥20 mmHg olmasıdır.
Tanım 5: Çoklu kompartman sendromu 2 yada daha fazla komparmanda artmış
kompartman basınçlarının olmasıdır.
4.

Etiyoloji

Medikal YBÜ’lerinde en sık sebep sepsis, septik şok ve pankreatit tedavisinde
uygulanan aşırı sıvı tedavisidir. Cerrahi YBÜ’lerinde İAH ve AKS görülme sıklığı
daha fazladır. En sık sebepler arasında intrabdominal abse ve enfeksiyonlar,
intraabdominal tümörler, ileus, hemoperitoniyum, obezite (BMI>35) ve yine
aşırı sıvı resüsitasyonudur.(4)
Tablo 1. İAH ve AKS gelişimi için risk faktörleri.(2)
Azalmış abdomen duvar komliyansı

Atmış intralüminal kolleksiyon

Obezite
Batın cerrahisi
Pron pozisyon
Rektus kılıf hematomu
Karın yanıkları
Yüksek PEEP
Mekanik ventilatöre uyumsuzluk

Gastrik distansiyon
Gastroparezi
Volvulus
Abdominal, intraabdominal veya
retroperitoneal tümör
Hasar kontrol cerrahisi
Enteral beslenme
Kolon pseudoobstruksiyonu

Abdominal kavitede kolleksiyon

Kapiller kaçak ve sıvı resüsitasyonu

Asit
Hemo/pnömoperitonium
Major travma
Yüksek basınçlı laparoskopik cerrahi
Periton diyaliz öyküsü
Pankreatit
Peritonit
Abdominal abse

Sepsis
Yüksek volümlü sıvı resüsitasyonu
Major yanık
Asidoz
Hipotermi
Koagülopati
Masif transfüzyon
Travma
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5.

Patogenez

İntraabdominal basınç artışı ile karın ön duvarı gerginliği artar ve diyafram
elastiki yapısı ile bu basınç artışını intratorasik alana yansıtır, bu da solunum
dinamiklerini olumsuz yönde etkiler. Zamanla ekspanse olamayan karın
duvarları, abdominal kompartmanda basınç artışının da etkisiyle önce kapiller
daha sonra venöz ve arteriyel kan akımı bozar.(7) Sebep ne olursa olsun etiyolojide
suçlanan tüm durumlar kapillerden kaçağa sebep olacaktır. Çok yüksek su tutma
kapasitesi olan barsaklarda ödem artar ve abdominal kompartmanda basınç
artışı oluşarak tüm sistemler bundan etkilenir.(8) İntraabdominal basınç giderek
artar, sıvı kaçağı artar, bu intraabdominal basıncı arttırır, kapiller perfüzyon
bozulmaya devam eder ve bir kısır döngü halinde ektravaze olan sıvı abdominal
kompartman sendromuna sebep olur.(7)
5.1. Kardiyovasküler
Sağ kalbe venöz dönüş azalır, artan intratorasik basınç pulmoner ve sistemik
vasküler rezistansı arttırır. Ventriküler kontraktilite bozulur, santral venöz
basınçta yanlış sonuçlar ortaya çıkar.(9)
5.2. Pulmoner
Diyafram sefale itilir, total akciğer kapasitesi ve fonksiyonel rezidüel kapasite
düşer. Akciğer kompilayansı azalır, ventilasyon azalır, havayolu direnci, şant
ve ölü boşluk artar. Hiperkarbi ve hipoksi oluşur. Mekanik ventilasyondaki
hastalarda barotravma riski ortaya çıkar.(10)
5.3. Renal
Venöz kompresyon ödem artışına, arteriyel kompresyon iskemiye sebep olur,
tübüler ve glomerüler hasar meydana gelir. İlk bulgu genellikle oligüridir.
Artmış renal vasküler rezistans ADH ve aldosteronu salgılatarak su tuz tutulumu
ile barsak ödemini arttırır.(11)
5.4. Gastrointestinal
İAH bağlı tüm barsak ve mezenter sistemde hipoperfüzyon gelişir. Bu durum
intestinal ödem, iskemi ve bakteriyel translokasyonla sonuçlanır. Karaciğer
yetmezliği nadiren de olsa görülebilir. Reperfüzyon hasarı ve bozuk laktat
atılımı sonucu dirençli laktik asidoz görülebilir. Sıvı resüsitasyonu yeterli olsa
bile kısır döngüden dolayı laktik asidozun gerilemesi zaman alabilir.(12)
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5.5. Nörolojik
Artmış intratorasik basınç serebral venöz dönüşü bozar. Kan basıncındaki
düşüş serebral perfüzyonda azalma ile sonuçlanır. Artmış PaCO2 kafa içi basıncı
arttırabilir.(13)
5.6. Karın Ön Duvarı
Artan İAB karın ön duvarında ödem ve iskemiyi tektiler, bu durum İAH
daha artmasına sebep olur. Batın cerrahisi geçirmiş hastalarda bu durum yara
iyileşmesini geciktirir.(14)
6.

Klinik ve Fizik Muayene

AKS’nda klinik prezentasyon ve fizik muayene bulguları etkilediği sistemlere
göre değişmektedir. Artmış İAH bağlı olarak abdominal distansiyon, sert karın
ön duvarı ve enteral beslenmede intolerasyon görülür. Takipne ve hiperpnenin
başını çektiği solunum sıkıntısı belirtileri diyafram hareketinin kaybolmasından
dolayı oluşmaktadır. Taşikardi ve hipotansiyon gelişir, nabız zayıflar, kapiller
dolum gecikebilir. Extremiteler soğuklaşır. Oligüri ve anüri gelişir. Bilinç
değişikliği nörolojik etkilenmenin göstergesidir.(15)
7.

Tanı

Şüphe ve dikkatli klinik takip İAH ve AKS tanımak için çok önemlidir. Risk
altındaki hastalar iyi bilinmelidir. Patofizyolojiyi bilmek ve semptomların yakın
takibi, İAH’un AKS’na ilerlemeden tanısının konulabilmesinde elzemdir. Şüphe
durumunda tanısal yöntemler uygulanmalıdır.
İAB’ın seri takibinde altın standart tetkik, mesane yolu ile İAB’ın
ölçümüdür. Basit ve maliyet uygun bir testtir. İAH ve AKS’nda mortalite
morbiditeyi azaltmada yardımcıdır. Foley mesane kateteri ile vücut sıcaklığında,
maksimum 25 ml izotonik NaCl mesane içine verilerek yapılır. Daha yüksek
volümlerde sıvı verilmesi mesane duvar gerginliğini arttırıp yanlış ölçümlere
neden olmaktadır. Hasta supin pozisyonda paralizi haline olmalıdır, ölçüm
ekspiryum sonunda yapılmalıdır. Ölçüm için en az 30 saniye beklenilmelidir.
Mesane kateteri kapalı sistem ile bir transducera bağlanır. Transducer orta
aksiler hatta konumlandırılır ve sıfırlama işlemi yapılmalıdır. Tek ölçüm yeterli
değildir, seri ölçümlerle klinik gidiş kolaylıkla yapılabilir.(16)
Palpasyonla karın duvarının hassasiyet ve gerginliğini ölçmek basit bir
işlem olmakla beraber duyarlılığı oldukça düşüktür. İntraabdominal kateterden
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basınç ölçümü, nazogastrik tüpden basınç ölçümü, femoral venden basınç
ölçümü kullanılan testlerdir. USG ile karın duvarı kalınlığı ölçümü ve nearinfrared spektroskopi İAP ölçümünde noninvaziv tetkiklerdir.(2)
8.

Tedavi

Abdominal perfüzyon basıncının sağlanmasında en önemli iki etken ortalama
arter basıncı ve İAP’dır. İAH ve AKS’nda tedavideki ana hedef perfüzyonun
sağlanmasıdır. Perfüzyon ortalama arter basıncının arttırılması ile değil,
İAB’ın azaltılması ile gerçekleştirilmelidir. Tedavide ana hedef abdominal
duvar kompliyansını arttırmak, batın içi içerikleri azaltmak ve sıvı dengesinin
sağlanmasıdır. AKS’na hızlı ilerleme söz konusu ise cerrahi yaklaşım akılda
tutulmalıdır.
8.1. Medikal Tedavi
8.1.1. Sedasyon-Paralizi
Torako-abdominal kas tonusunun artışı batın kompliyansını azaltır ve İAB artar.
Ağrı, ajitasyon ve mekanik ventilatöre uyumsuzluğu azaltmak için, opioidler,
sedatifler ve kısa etkili nöromüsküler bloker ajanlar kullanılabilir.(17) Ters
trendelenburg ve yatak başının 20 dereceden az tutulması İAB’ın kontrolünde
yardımcı olabilir.
8.1.2.

İntralüminal Dekompresyon

Pankreatit, peritonit, travma ve büyük hacimli sıvı resüsitasyonu ileusa sebep
olduğunda nazogastrik veya rektal tüp ile lüminal içeriklerin boşaltılması hızlı,
basit ve etkin bir şekilde İAB’ı düşürür.(17) Bu boşaltma işlemleri yetersiz
kaldığında endoskopik olarak mide ve rectumun dekompresyonu denenebilir.
(16) Eritromisin ve metoklopramid gibi prokinetik ajanlarla motilitenin
uyarılması denenebilirir.
8.1.3.

Abdominal Sıvı Drenajı

Özellikle yaygın asiti olan hastalarda sırtüstü pozisyonda perkütan kateter
tekniği ile dekompresyon, İAH ve AKS olan hastalarda etkili ve daha az invaziv
bir tekniktir.(18) Sıvının abdomende yeniden birikip rekürren İAH ve AKS
oluşabileceği unutulmamalıdır.
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8.1.4. Abdominal Perfüzyon Basıncının Optimizasyonu
Resüsitasyon hedefi olarak abdominal perfüzyon basıncı da önerilmektedir.
APB’nın >50-60 mmHg olmasının sağkalıma olumlu etkileri gösterilmiştir.(12)
Özelikle sepsisdeki hastalarda, erken sıvı resüsitasyonuna vazoaktif ajanların
eklenmesi, ortalama arter basıncını artırarak APB’nı arttırır. Sadece aşırı volüm
yüklemek intestinal ödemide arttıracağı için altta yatan problemi çözemeyebilir.
(8) İdrar çıkışının takibi hem perfüzyon problemleri hem de AKS’na sekonder
olabileceği için resüsitasyonun güvenli bir göstergesi olmaktan uzaktır. Santral
venöz oksijen satürasyonu, seri laktat düzeyi takibi ve pulse contuar analiz
(PiCCO) gibi ölçümler resüsitasyonuna yanıtta güvenle kullanılabilir.(19)
8.1.5. Pozitif Sıvı Dengesinin Yönetimi
Aşırı sıvı replasmanı intraoperatif dönemde veya sepsisin resüsitasyon
aşamasında sıklıkla kullanılmaktadır. Diüretikler ve renal replasman tedavileri
aşırı sıvı yükünü yönetmekte kullanılabilir.(20) Bu tedavileri uygularken aşırı
sıvı boşaltılmasının hipotansiyon, hipoperfüzyon ve asidoza neden olabileceği
unutulmamalıdır.
8.2. Cerrahi Tedavi
Medikal tedavi İAH’u azaltmada yetersiz kaldığında, AKS gelişimi riskini
azaltmak için batının cerrahi dekompresyonu gerekebilir. Peritoneal negatif
basınç tedavisi laparotomi ile kombine edildiğinde başarı şansı artmaktadır.
(21) Cerrahi dekompresyonun yeni bir katabolik faz oluşturabileceği, fistül,
herni, enfeksiyon ve protein kaybı gibi ciddi komplikasyonlarının olduğu
unutulmamalıdır.(22) Cerrahi sonrası batın ön duvarının açık bırakılması,
Bagota tekniği, yama tekniği gibi farklı tekniklerin kontrol ve takipte etkinliği
bilinmektedir. Cerrahi müdahale ile İAH’un düşürülmesinde amaç özellikle
kardiyovasküler, solunumsal semptomların azaltılması, idrar çıkışının
sağlanmasıdır.(23)
9.

Sonuç

İAH ve AKS yoğun bakımlarda, önemi ve farkındalığı giderek artan bir klinik
tablodur. Yoğun bakımlarda önemli bir mortalite ve morbidite sebebidir. Yüksek
riskli hastaların iyi tanınması, klinik takipte şüpheci olunması tanıda önemli yer
tutar. Riskli hastalara gerek fizik muayene gerekse seri intraabdominal basınç
ölçümü gibi tetkiklerinin hızlıca yapılmasının, mortalite ve morbiditeyi azalttığı
bilinmektedir. Medikal tedavinin AKS’na gidişi azalttığı bilinsede, gerekli
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durumlarda cerrahi tedavi seçeneklerine geçişin sağ kalıma olumlu katkıları
bulunmaktadır.
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1.

GİRİŞ

P

ulmoner komplikasyonlar postoperatif dönemde mortalite ve morbiditenin
en sık sebebidir. Postoperatif pulmoner komplikasyon insidansının
yapılan cerrahi ve hastanın özelliklerine göre farklılık göstermekle
birlikte %5-80 oranlarında olduğu belirtilmektedir (1).
Postoperatif pulmoner riskin belirlenmesi açısından iyi bir preoperatif
değerlendirme gereklidir. Preoperatif değerlendirme, cerrahi uygulanacak olan
hastalarda komplikasyon ve mortalite riskinin önceden belirlenmesi amacıyla
hastaların perioperatif süreçte akciğer fonksiyonlarında bozulmaya neden olan
etkenlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesidir.
Preoperatif değerlendirmede riskler saptandıktan sonra bu riskleri
azaltmaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.
Postoperatif riskin azaltılmasına yönelik uygulanabilecek stratejiler şu
şekilde sıralanablir:
123456-

Sigaranın bıraktırılması
Hasta eğitimi
Derin ven trombozu (DVT)ve pulmoner tromboemboli (PTE) proflaksisi
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)/ astım kontrolü
Preoperatif antibiyotik, mukolitik tedavi
Pulmoner rehabilitasyon ve solunum egzersizleri
53
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Postoperatif pulmoner komplikasyonlar başlıca atelektazi, bronkospazm,
pnömoni, uzamış mekanik ventilasyon ve kronik akciğer hastalıklarının
alevlenmeleri olarak tanımlanabilir. Ancak plevral efüzyon, kimyasal
pnömonitis, pulmoner emboli, pulmoner ödem, abdominal kompartman
sendromuna bağlı hipoksemi,trakeal laserasyon ve rüptür , obstrüktif uyku
apnenin komplikasyonları olarak skala genişletilebilir.
2.

ATELEKTAZİ

Atelektazi, en sık görülen postoperatif pulmoner komplikasyon olup başlıca
abdominal ve torakoabdominal cerrahiler sonrası gelişir (2).
Postoperatif atelektazi gelişme nedenleri başlıca;
-

Akciğer kompliyansında azalma
Bölgesel olarak ventilasyonun azalması,
Solunum yollarındaki sekresyonun efektif olarak atılamaması sonrası
retansiyonu
Spontan derin nefes almayı ve/veya öksürmeyi engelleyen ağrı olmasıdır.

Postoperatif atelektazi gelişen hastalar asemptomatik olabileceği gibi en
sık görülen semptom dispnedir ve hastalarda hipoksemi gelişir. Hipoksemi
cerrahiden hemen sonra gelişmeyip daha çok post anestezi bakım ünitelerinden
çıktıktan sonra ortaya çıkar. Tİpİk olarak en sık postoperatif ikinci günde başlar
ve dördüncü ve beşinci günler devam eder (3,4).
Atelektazinin önlenmesi ve tedavisinde ilk olarak sekresyonların
uzaklaştırılması önemlidir. Hasta öksürerek sekresyonlarını çıkaramıyorsa
ilk önce solunum fizyoterapisi ile hastayı desteklemek gerekir. Hastanın
sekresyonunu çıkarmak için bie engeli varsa orotrakeal veya nazotrakeal dern
trakeal aspirasyon yapılarak sekresyonların solunum yollarından uzaklaştırıması
gerekmektedir.
Bazı hastalarda mukus tıkaçlarını solunum yollarından uzaklaştırmak
için fleksbl bronkoskopi işlemi faydalı olmaktadır.(Şekil 1) Akciğer grfaisinde
hava bronkogramı içermeyen konsolide alanı olan hastalarda bronkoksopik
müdahalenin daha etkin olduğunu gösteren çalışmalar vardır (5-8). Ancak
bronkoskopi kullanımı atelektaziye yaklaşım algoritmasında solunum
fizyoterpisi ve postural drenajdan daha önce yer almamaktadır. Hasta solunum
fizyoterpisi ve postural drenaj için uygun bir hasta ise mukolitik ajanlar ile
birlikte öncelikli olarak solunum fizyoterpisi önerilmektedir.
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Şekil 1: Atelektazisi olan hastada tedavi öncesi ve sonrası akciğer grafisi
Ateletazisi olan hastalar için uygulanabilecek yaklaşımlardan birisi de non
invaziv mekaik ventilasyon desteği (CPAP) sağlamaktır. CPAP ve mukolitik
N-Acetyl sisteinin çok fazla solunum sekresyonu olan hastalarda, postoperatif
atelektazi yönetiminde rutin olarak yeri yoktur. Çok fazla solunum sekresyonu
olan hastalarda ısrarcı CPAP uygulamaları sonucunda mukus tıkaçları artıp
atelektazi miktarını daha da artıracaktır. Aynı zamanda sürekli CPAP yapılması
hastanın aktif olarak öksürmesi ve sekresyonunu atmasını da engellemektedir.
Ancak sekresyon miktarı çok olmayan ,atelektaziye bağlı hipoksemisi olan ve
solunum iş yükü artmış hastalarda hem alveoler açıklığı devam ettirmek hem de
hastanın solunum yükünü azaltmak için kullanılabilmektedir. CPAP desteğinde
izlenen hastalar entübasyon ihtiyacı açısından yakından takip edilmelidir.
3.

BRONKOSPAZM

Bronkospazm erken postoperatif dönemde görülebilen komplikasyonlardan
birisidir. Klinik bulguları dispne, wheezing, göğüste sıkışma hissi, takipne, tidal
volümde azalma , ekspirasyon süresinin uzaması ve hiperkapnidir.
Postoperatif bronkospazm; aspirasyon, histamin salınımına neden olan
ilaçlar (örneğin opiyatlartubocurarine, atracurirum vb), ilaçlara gelişen allerjik
reaksiyonlar, astım veya KOAH alevlenmesine bağlı gelişebilir.
Postoperatif bronkospazmın tedavisinde bronkospazma neden etkene
yönelik tedavi planlanmalıdır.Kısa etkili beta 2 agonistler ilk kullanılacak
bronkodilatörlerdir. İpratropium gibi kısa etkili antikolinerjik ajanlar da destek
tedavisde tercih edilebilir. Bu tedavilere yanıt vermeyen hastalarda inhaler ve
sistemik kortikosterodlerin tedaviye eklenmesi fayda sağlamaktadır.
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3.

PNÖMONİ

Postoperatif pnömoni tanısında diğer hastane kökenli ve ve ventilatör ilişkili
pnömonilere yapılan yaklaşım benzerdir.
Postoperatif pnömoni çoğunlukla cerrahiden sonraki beş gün içerisinde
gelişir. (9) Ateş, lökositoz, sekresyon artışı, hipoksemi, artmış solunum
yükünün olması ve akciğer grafisinde infiltrasyonların varlığı pnömoni tanısını
destekleyen bulgulardır (Şekil 2).
Pnömoniye ait bulgular atelektazi, pulmoner ödem, pulmoner
tromboemboli gibi diğer postroperatif pulmoner komplikasyonlarda da
görülebildiği için bazen gereksiz antibiyotik kullanımına başvurulabilmektedir.
Prokalsitonin düzeylerinin takibi, artmış sekresyonlardan kültür gönderilmesi
ve mikrobiyolojik inceleme yapılarak daha doğru tanıya ulaşılabilir ve akılcı
antibiyotik kullanımı sağlanmış olur (10).
Postoperatif pnömonilerde izole edilen etkenler, streptococcus pneumonie,
H. influenza, P.aeroginısa, S.aerus, S.pneumonia, Acinetobakter Baumanii ve
gram negatif mikroorganizmalardır.
Tedavisinde hastane kökenli pnömonide uygulanan tedavi algoritmasındaki
gibi ampirik yaklaşım yapılıp sonrasında kültür sonuçlarına göre tedavi
revizyonu yapılmalıdır.

Şekil 2: Akciğer grfaisi ve bilgisayarlı akciğer tomografisinde pnömonik
konsolidasyon
5.

AKUT ÜST SOLUNUM YOLU OBSTRÜKSİYONU

Akut üst hava yolu obstrüksiyonu sıklıkla postoperatif cerrahiden hemen sonra
erken postoperatif dönemde gelişir. Hastalarda inkomplet bir obstrüksiyon
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gelişmişse klinik olarak strodor ortaya çıkar eğer obstrüksiyon komplet ise
afoni gelişir. Hastalarda bunlara ek olarak solunum sıkıntısı, dispne , takipne,
taşikardi, terleme de izlenebilir.
Üst solunum yolu obstrüksiyonuna sebep olan durumlar laringeal ödem,
iatrojenik vokal kord paralizisi, laringospazmdilveya diğer yumuşak dokular
tarafından üst hava yollarının tıkanması şeklinde sıralanabilir.
Akut üst hava yolu obstrüksiyonu acilen müdahale edilmesi gereken bir
klinik durumdur. Hava yolunun açıklığının hızla sağlanması gerekmektedir.
Tecrübeli bir klinisyen tarafından hızla entübasyon yapılması gerekirse
fiberobtik bronkoskop kullanılmalıdır. Zor entübasyon durumlarında hızlıca
trakeotomi alternatif olarak yol düşünülmeli uygulanmalıdır. Acil entübasyon
ihtiyacı olmayan hastalarda inhale bronkodilatatörler veya helyum-oksijen
karışımları tedavide alternatif olarak kullanılabilir.
6.

PLEVRAL EFÜZYON

Küçük hacimli plevral efüzyon abdominal cerrahi sonrası akut dönemde sık
görülebilen bir bulgudur (11).
Post operatif dönemde gelişen plevral efüzyonun çoğunluğu herhangibir
tanısal teste veya tedaviye ihtiyaç duymaksızın spontan olarak regrese olur.
Postoperatif dönemde özellikle yaşlı hastalarda gelişen bilateral plevral
efüzyonun en sık nedeni ile kardiyak rezerv göz önüne alınmadan yapılan
uygunsuz intravenöz infüzyonlardır. Yaşlı ek kardiyak hastalığı olan hastalarda
postoperatif dönemde sıvı replasmanı yapılırken hastanın idrar çıkışı, santral
venöz basınç değerleri yakın takip edilerek replasmana devam edilmelidir.
Atipik özellikli ve dirençli plevral efüzyonu olan postroperatif hastalarda
diğer plevral efüzyonu olan hastalarda olduğu gibi yaklaşım yapılmadır. Plevral
sıvının incelenmesi için torasentez yapılıp, transuda eksuda ayrımı başta olmak
üzere diğer laboratuvar ve mikrobiyolojik incelemenin yapılması gereklidir.
Cerrahinin komplikasyonu olan subfrenik abseler de postroperatif plevral
efüzyona neden olabilir. Diğer postoperatif dönemde görülen efüzyonlardan
farklı olarak genellikle cerrahiden sonraki on günlük dönemde gelişir. Tipik
olarak sistemik enfeksiyonlarda görülen bulgular ile birlikte seyreder. Tedavi
etkene yönelik tedavidir.
7.

KİMYASAL PNÖMONİTİS:

Kimyasal pnömonitis çoğunlukla perioperatif dönemde gastrik içeriğin
aspirasyonuna bağlı olarak gelişir. Klinik bulguları ani gelişen dipne ve taşikardi
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şeklinde ortaya çıkar. Hastalarda ateş, bronkospazm, hipoksemi, siyanoz veya
köpüklü pembe balgam da görülen bulgulardır. Akciğer graisinde genellikle ilk
24 saatte ortaya çıkan, unilateral veya bilatreal bazallerde görülen infiltrasyonlar
gelişir.
Sağlıklı kişilerde aspirasyona bağlı pnömonitis sık görülmezken obez
hastalar ve çocuklarda daha sık görülür. (12) Periopretaif dönemde gelişen
aspirasyon pnömonitisi oluşumunda anestezi indüksiyonunda kullanılan ilaçlar
nedeni ile üst solunum yolu reflekslerinin inefektif hale gelmesi , santral sinir
sistemi depresanları kullanılması , kas gevşetici ajanların kullanılması riski
artırmaktadır.
Aspirasyon sonrasında çoğunlukla spontan rezolüsyon olur. Yapılan
çalışmalarda öksürük, wheezing, desatürasyon veya radyolojik bulguları
olamayan hastaların spontan olarak rezole olduğu ve düzeldiği görülmüştür.
(13) Ancak bazı hastalarda kimyasal pnömonitise sekonder bakteryal pnömoni
eklenmekte ve ARDS tablosu da görülebilmektedir.
Aspirasyon pnömonisi gelişimi için bağımsız risk faktörleri; erkek
cinsiyet, 60 yaş üst olmak, demans, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, böbrek
yetmezliği, malignite ve acil vaka olarak cerrahiye alınmak sayılabilir.
Tanıklı aspirasyon durumunda hızlı davranılmalı hastanın başı yana
çevrilerek (servikal tramva vb gibi servikal fiksasyon gerektiren durumlar hariç)
aspirasyon yapılmalıdır. Havayolu refleksi olmayan hastalarda entübasyon
gerekebilir. Aspirasyon olayı tanıklı değil ancak hastada aspirasyon şüphesi
varsa aspirasyon pnömonisi gelişmesi açısından 24-48 saat monitörize olarak
yakın takip edilmelidir.
Tedavi, oksijen desteği, non invaziv mekanik ventilasyon, invaziv mekanik
ventilasyonu içeren oksijen desteği sağlayan tedavidir. Proflaksi amacıyla
antibiyotik veya kortikostreoidler endike değildir. Ancak 48 saat içinde bulgular
gerilmez ise sekonder bakteriyel pnömoniye yönelik uygun antibiyotik tedavisi
başlanabilir (14).
8.

PULMONER ÖDEM

Postoperatif pulmoner ödem kardiyojenik, nonkardiyojenik veya heikisinin
kombinasyonu şeklinde olabilir.
Postoperatif kardiyojenik pulmoner ödem genellikle postoperatif dönemde
ilk 36 saat içinde gelişir. Yapılan bir çalışmada elektif nonkardiyak cerrahi
sonrası pulmoner ödem nedeni ile ölen 13 hastada postoperatif dönemde 67
ml/kg dan daha fazla intravenöz sıvı replasmanı uygulandığı saptanmıştır.
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(15) Postoperatif dönemde özellikle ileri yaş hastalar ve bilinen kardiyak
komorbiditesi olan hastalara intravenöz sıvı replasmanı yapılırken yakın takip
yapılmalı. İdrar çıkışı ve santral venöz basınçları takip edilmelidir.
Hastalara ani gelişen solunum sıkıntısı, düz yatamama, pembe köpüklü
balgam, dinlemekle bilatral raller, ekspiyumda uzama, pretibial ödem
görülebilecek klinik semptomlardır. Tanıda fizik muayene ve direk radyografi
ilk aşamada kullanılabiliğr. Direkt grafide özellikle akciğerin santralinde
daha yoğun olan buzlu cam alanları ve bilateral plevral efüzyon sık görülen
bulgulardır. Bu görüntü ‘’yarasa kanadı’’ olarak adlandırılır (Şekil 3). Daha önce
bilnen kardiyak hastalığı yoksa ekokardiyografik inceleme etyolojiye yönelik
değerlendirme açısından yardımcı olmaktadır.

Şekil 3: Akciğer ödemi
Kardiyojenik pulmoner ödem tedavisinde oksijen desteği, sıvı kısıtlaması
yapılması ve diüretik (furosemid) infüzyonu ilk kullanılacak tedavi yöntemleridir.
Diüretik tedavi 4-100 mg intravenöz bolus yapıldıktan sonra 5-40 mg/ saat
infüzyon hızıyla tedaviye devam edilir. Nitratlar da ön yükü azaltarak akciğer
ödemi tedavisine katkıda bulunan ajanlardır. Morfin daha önceleri akciğer
ödemi tedavisinde sıklıkla kullanılırken günümüzde ilk seçenekler arasında yer
almamaktadır. Diüretik tedavi sonrasında kalp yetmezliği açısından tedavisinin
düzenlenmesi gerekmektedir.
Postoperatif nonkardiyojenik pulmoner ödemin en önemli nedeni
negatif basınçlı pulmoner ödemdir. Bu tip ödem, ekstübasyonu takiben
oluşan bronkospazm veya diğer üst hava yolu obstrüksiyonu nedeni ile
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meydana gelir (16,17). Hastalarda klinik ekstübasyon sonrası akut üst hava
yolları obstrüksiyonuna ait semptomlar ile presente olur. Obstrüksiyonun
düzelmesi ile birlikte pembe köpüklü balgam ile birlikte akut dispne ortaya
çıkar. Akciğer grafisinde bilateral yaygın buzlu cam alanları görülür.Olguların
çoğunda kstübasyondan sonra hemen bu semptom ve buşgular ortaya çıkarken
bazı hastalarda daha geç de ortaya çıkabilir. Bu nedenle postanestezi sonrası
bronkospazm öyküsü olan hastalar postoperatif dönemde diğer hastalara göre
daha uzun süre yakın takip edilmelidir ( 18). Postanestezik monitörizasyon ve
takip için süre 2-12 saat olarak önerilmektedir (19).
Üst hava yolu obstrüksiyonuna sekonder gelişen nonkardiyojenik
pulmoner ödem için riskli olan gruplar: obez ve boynu kısa, obstrüktif sleep
apne ve akromegalisi olan , daha öncesinde kulak burun, boğaz operasyonu
geçiren hastalardır.
Nonkardiyojenik pulmoner ödemin tedavisi destek tedavidir. Hipervolemi
de eşlik ediyorsa diüretikler tedaviye eklenebilir. Non invaziv mekanik ventilatör
ve bronkodilatör ajanlar destek tedavi amaçlı kullanılabilir.
9.

PULMONER EMBOLİZM

Venöz tromboembolizm (VTE), hastanede yatan hastalarda en sık rastlanan ve
buna karşılık önlenebilir bir ölüm nedenidir. Cerrahi hastalarda yaş, obezite,
malignite, geçirilmiş VTE öyküsü, variköz venler, trombofilik bozukluklar
VTE riskini artırmakta olup yapılan operasyon tipi ve süresi, anestezi yöntemi,
immobilizasyon, dehidratasyon ve sepsis de derin ven trombozu gelişiminde
etkili risk faktörleridir . Ortopedik cerrahi ve jinekolojik cerrahiler sonrasında
venöz emboli sıklığı daha fazladır.
Pulmoner embolizm venöz tromboembilizm sonrası sıklıkla görülen
mortalitesi yüksek bir klinik durumdur. Pulmoner arter yataklarının trombüs
materyali ile tıkanması sonucu oluşur. Trombüs yüküne göre hastada farklı
klinik görüntü oluşur. Pulmoner emboli non masif, submasif ve masif pulmoner
tromboemboli olarak sınıflandırılır.
Masif pulmoner tromboemboli pulmoner yatağın %50’ den fazlasının
trombüs ile obstrükte olduğu ,tedavi edilmez ise hastada akut sağ kalp yetmezliği,
dirençli hipoksemi, hipotansiyon, şok ve ölümün gerçekleştiği mortalitesi
yüksek bir antitedir (Şekil 4).
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Şekil 4: Pulmoner tromboemboli
Hastalarda en sık görülen bulgular ; ani gelişen solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı,
taşikardi, hipotansiyon, presenkop, senkop, hemoptizidir.
Hastalarda bu bulgular mevcut ise pulmoner tromboemboli ön tanısına
yönelik tetkikler yapılmalıdır. Non invaziv tanısal yöntemler içinde altın
standart tanı yöntemi Toraks BT anjiografidir. Toraks bt anjiografide şekil x de de
görüldüğü gibi pulmoner arteryal sistem kontrastlanarak embolinin oluşturduğu
dolum ve akım defektleri izlenebilmekte, interventriküler septum ve ventrikül
çapları hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.
Hastanın keratin değeri yüksek ise ekokardiyografi ve alt ekstremite
venöz doppler birlikte tanısal amaçlı kullanılabilir. Tanıda bir diğer seçenek ise
ventilasyon perfüzyon sintigrafisi olup, kreatin değeri yüksek, kontrast allerjisi
olan, gebe hastalarda kullanılabilir.
Labaratuvar testi olarak pulmoner emboli tanısı için spesifik bir test
yoktur. D-dimer postoperatif dönemde hastalarda artmış olarak saptanabilceği
için tanısal değeri yoktur. Cerrahi olmayan hastalar için de d-dimer testinin

62   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

negatif olması pulmoner emboli dışlamaktadır. Ancak d-dimer düzeyi aktif
enfeksiyon, malignite, yanık, travma, gebelik , cerrahi vb durumlarda da yüksek
olabileceği için bu değerin yüksek olması pulmoner emboli tanısı koymak için
yeterli değildir.
Pulmoner tromboemboli tanısında non masif ve submasif olgularda
standart heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMWH) kullanılır
(Tablo 1). Masif pulmoner trombembolide ise ilk planda trombolitik tedavi
uygulanmaktadır (Tablo 2).
Tablo 1: Pulmoner tromboembolide kullanılan DMWH ilaç ve dozları
Enoksiparin
Tinzaparin
Dalteparin
Nadropain
Fondaparinux

Bemiparin

Doz
1 mg /kg
1,5 mg/kg
175 U/kg
100 IU/kg
200 IU/kg
86 IU/kg
171 IU/kg
5 mg ( < 50 kg)
7,5 mg (50-100 kg)
10 mg (> 100 kg)
115 IU/ kg
5000 IU ( < 50 kg)
7500 IU (50-70 kg)
10000 IU (>70 KG)

Aralık
12 saatte bir
Günde 1
Günde 1
12 saatte bir
Günde 1
12 saatte bir
Günde 1
Günde 1

Tablo 2. Masif Pulmoner embolide trombolitik ilaç ve dozları
İlaç
Streptokinaz
Ürokinaz
Rt-PA

Yükleme Dozu
250000 IU 30 dakika
4400 IU, 10 dakikada
Gerekmiyor

İnfüzyon Dozu
100000 ıu/ saat
4400 IU/kg/ saat
50 mg/ saat

Önerilen Tedavi Süresi
12-24 saat
12-24 saat
2 Saat

Mortalitesi yüksek olan pulmoner tromboebolizmin önlenmesinde venöz
tromboemboli proflaksisinin doğru uygulanması önem taşımaktadır. Cerrahi
tipine göre venöz tromboz gelişme riski değişiklik göstermekte ve bu riske göre
uygun proflaksi planlanmaktadır. Cerrahi tipine göre venöz emboli gelişme riski
ve uygulanacak proflaksi önerileri Tablo 3 ve Tablo 4 de belirtilmiştir.
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Tablo 3: Proflaksi Uygulanmayan Olgularda DVT Gelişme Sıklığı
Proflaksi Uygulanmayan Olgularda DVT Gelişme Sıklığı
Genel Cerrahi
%15-40
Major Jinekolojik Cerrahi
%15-40
Majör Ürolojik Cerrahi............ %15-40
Nöroşirurjik Cerrahi................. %15-40
Majör Ortopedik Cerrahi
%40-60
Majör Tramva
%40-80
Sipinal Kord Yaralanması
%60-80
Yoğun Bakım Hastaları
%10-80

Tablo 4: Venöz embolide proflaksi önerileri
Risk Düzeyi

Proflaksi Önerileri

Düşük risk
(Risk faktörü olamayan <40 yaş olguda minör cerrahi)

- Tromboproflaksiye gerek yok.
- Erken ve etkin mobilizasyon önerilir.

Orta risk
- Ek risk faktörü olan olguda minör cerrahi
- Ek risk faktörü olmayan 40-60 yaş olguda minör
cerrahi
- Orta riskli olguda kanama riski yüksek ise

- DMWH( 1X1 )veya standart heparin
(2-3x1)veya fondaparinuks
- Mekanik tromboproflaksi

Yüksek risk
- >60 yaş üzeri olguda cerrahi
- Ek risk faktörü olan 40-60 yaş arası cerrahi
- Yüksek riskli olguda kanama riski yüksek ise

- DMWH( 1X1 )veya standart heparin
(2-3x1)veya fondaparinuks
- Mekanik tromboproflaksi

Çok yüksek risk
- Multiple risk faktörleri varlığında cerrahi,
- Diz veya kalça artroplastisi, kalça kırığı cerrahisi,
major tramva, spinal kord yaralanması
- Çok yüksek riskli olguda kanama riski yüksek ise

- DMWH( 1X1 ), oral vitamin K
antagonistleri veya
- DMWH /Standart heparin+ mekanik
tromboproflaksi
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1.

Giriş

V

ideotorakoskopik(VATS) cerrahi göğüs cerrahisinde akciğer
rezeksiyonu için günümüzde, klasik torakotomi ile sağkalım sonuçları
karşılaştırıldığında kabul gören bir yöntemdir. (1) Avantajları; en
önemlisi postoperatif ağrı kontrolünün daha iyi sağlanması, kısa göğüs tüpü
süresi, hastane yatış sürelerinin kısa olması özellikle yaşlı hastaların hızlı
taburculuklarına olanak sağlaması ve kozmetik sonuçlar sayılabilir. (2-3)
Pnömotoraks cerrahisinde de VATS yöntemi ülkemizde ve kliniğimizde açık
cerrahiye kıyasla altın standart yöntem olarak günümüzde yaygın ve sıklıkla
uygulanmaktadır. Son zamanlarda yaygınlaşan videotorakoskopik lobektomi
çalışmalarında da hastalarda atrial fibrilasyon, atelektazi, uzamış hava kaçağı
ve pnömoniyi azalttığı literatürde geçmektedir. (4) Kliniğimizde de sık olarak
kullandığımız VATS yönteminin spontan pnömotoraks cerrahisinde peroperatif
ve postoperatif komplikasyonları ile ilgili literatürlere dayanılarak, klinik
tecrübemizle beraber ele alındı.
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2.

Spontan Pnömotoraks

Spontan Pnömotoraks(SP) travmatik ve iyatrojenik nedenler dışında ani gelişen
pnömotoraks olarak etyolojik olarak sınıflandırılmaktadır. Primer(PSP) ve
sekonder spontan pnömotoraks(SSP) olarak ikiye ayrılır. Spontan pnömotoraks
herhangi bir yaştaki hastada görülebilir fakat insidansında iki kez pik
yapmaktadır; ilki 20-30 yaşları arasında ikincisi ise 60-70 yaşları arasındadır.
İlk grup primer spontan pnömotoraks olarak sınıflandırılır, geç yaşta görülen ise
sekonder spontan pnömotoraks olarak sınıflandırılmaktadır genelikle altta yatan
kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH) ile ilişkilendirilir.
2.1. Primer Spontan Pnömotoraks
Spontan pnömotoraks erkeklerde popülasyona göre risk daha fazla olup, sigara
içiciliğinde ise risk 20 kat artmaktadır. (5) Primer spontan pnömotoraksın genel
kabul görülen en sık nedeni subplevral bleblerin rüptürdür, blebler visseral
plevra altında 2cm’ den küçük hava birikimi olup her iki akciğerin üst loblarının
apeksinde veya alt lob apikal segmentlerde bulunurlar. Alveol rüptürü sonucu
oluşup visseral plevranın elastik interna ve eksterna arasındadır. Paraseptal
amfizem ve apikal fibrozis ile ilişkilidir.
2.2. Sekonder Spontan Pnömotoraks
Altta yatan akciğer ve akciğer dışı hastalıklar mevcuttur. En sık nedeni kronik
obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH) ve büllöz hastalıklardır.(Tablo 1) Bu
hastalıkların ciddiyetini belirleyen bir belirteç olup, yaşam beklentisini belirler,
aslında her atakda mortalite riskini 4 kat arttırmaktadır. (6)
Tablo 1 Sekonder Spontan Pnömotoraks Sık Nedenleri
· KOAH
· Astım
· Kistik Fibrozis
· Pulmoner Fibrozis
· Tüberküloz
· Pnömosistis karini enfeksiyonu
· Bronkojenik karsinom
· Metastatik Akciğer Hastalıkları
· Histiositoz X
· Lenfanjiomyomatozis
· Sarkoidoz
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2.3. Cerrahi Tedavi
Spontan pnömotoraks tedavi opsiyonları;
-

Oksijen verilmesi ve gözlem
Kateter torakostomi
Tüp torakostomi
Video yardımlı torakoskopik cerrahi(VATS)
Torakotomi(Açık cerrahi)

Amaç pnömotoraks alanındaki pozitif basınçlı havanın tahliye edilmesi ve
kollabe olan akciğerin reekspanse olmasıdır, sonrasında hava kaçağı kesilmesi
ile göğüs tüpü sonladırılmaktadır. (7)Tüp torakostomi sonrası ilk 48 saaten sonra
devam eden hava kaçağına dirençli hava kaçağı denir, (8) spontan pnömotoraks
hastalarının %3-7’ nde hava kaçağı 7 günden fazla sürmekte olup sekonder
pnömotoraks hastalarında ise %40 oranında hava kaçağı 7 günden fazla devam
etmektedir.(7) ACCP(American College of Chest Physicians) göre 4 ve 5 günden
sonra devam eden hava kaçaklarında cerrahi tedaviyi önermektedirler. (9)
Cerrahi endikasyonlar Tablo 2’ de görülmektedir. Rekürrens durumunda
cerrahini yeri açıktır fakat günümüzde ilk ataktada tartışılmaktadır. (10)
Tablo 2 Primer Spontan Pnömotoraks Cerrahi Endikasyonlar
· İlk Atak
Uzamış Hava Kaçağı
Akciğer Ekspanse Değil
Bilateral Pnömotoraks
Hemotoraks
Tansiyon Pnömotoraks
Komplet Pnömotoraks
Mesleki Risk
Sağlık kuruluşlarına uzak mesafede yaşam sürmesi
Büyük bül ile ilgili olması
Psikolojik nedenler
· İkinci Atak
İpsilateral rekürrens
Kontralateral rekürrens
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3.

Cerrahi Tedavi; Videotorakoskopi(VATS)

Cerrahi yaklaşım kapalı yöntem denilen VATS veya açık cerrahi olan torakotomi
yöntemleri halen tartışılmakta olup, Literatürde metaanalizde VATS rekürrens
oranı %5.4, torakotominin ise %1.1 olarak tespit edilmiş. (13) ACCP ise primer
ve sekonder spontan pnömotoraksda VATS yöntemini önermektedir. (7) VATS
wedge rezeksiyon standart olarak multıport olarak yapılabildiği gibi, uniportal
olarak günümüzde modifiye edildi. (14) VATS genelde düşük riskli bir işlem
olup, akciğer fonksiyonu kötü ve parankimal hastalığı olanlarda postoperatif
uzamış hava kaçağı hastaları olumsuz etkileyebilir. Bu hastalarda güçlendirilmiş
endoskopik stapler kullanımı en az akciğer parankim yüzey yapıştırıcıları kadar
hava kaçağını önlemede etkilidir. (15)
Spontan pnömotoraks hastalarında cerrahi olarak bleb veya büllerin wedge
rezeksiyonu(büllektomi) yeterli olmaktadır, %30-40 vakada akciğer yüzeyinde
anormal bir bulgu saptanamayabilir, eğer tek bleb rüptüre (Vanderschueren tip
I) olduysa operasyonda blebler görülemeyebilir. (12)
3.1. VATS Anestezisi
Çift lümenli endotrakeal tüp veya bronşial bloker ile tek akciğer ventilasyonu
sağlanır, hastalar lateral dekübit pozisyonda aksiller destek konularak ameliyat
masası iliak kemik ve xyfoid arasından fleksiyona getirilerek interkostal aralığın
açılması sağlanır. Dolgular kullanılarak nöral yolların yaralanması azaltılır.
Anestezi ile birlikte takım çalışması ile endotrakeal tüpün pozisyonu korunması
çok önemlidir. Videobronkoskop ile çift lümenli tüpün yerinin kontrolü, ameliyat
esnasında akciğerin havalandırılıp(ventilasyon), söndürülmesi(deflasyon) ve
aynı tarafın aspire edilmesine olanak sağlar. Torakotominin aksine VATS’ da
epidural anestezi gerekli değildir, alternatif olarak intraoperatif interkostal
sinir bloğu uygulanarak göğüs tüpü ve port ağrıları azaltılır. Literatürde Qin
ve arkadaşları metaanalizinde uniportal VATS ve üç-port VATS(Resim 1)
karşılaştırıldığında mortalite, rekürrens, postoperatif hastane kalış ve direnaj
süresi açısından anlamlı fark saptamadığı ifade etmektedir. (18)
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Resim 1
3.2 İntraoperatif Komplikasyonlar
VATS boyunca potansiyel majör komplikasyon pulmoner damarlardan
kaynaklanan kanamalardır, kontrol edilmesi güçtür. Bazı vakalarda etkli hızlı
bir şekilde ana pulmoner arter dönülmesi proksimal kontrol sağlar, her zaman
tedbirli olup, hızlı bir şekilde, rulo spançlar ile yumuşak basınçlı kompresyon
kanamayı kontrol altına alabilir ve torakotomi gerekliliği için düşünmeye zaman
kazandırır, minör vasküler yaralanmalara bağlı kanamalarda etkilidir. 5-6 mm
arter kanamalarında hemostatik yamalar(Tachosil gibi) sızıntıyı azaltır. L.
Solaini ve ark.
Makalesinde 1991 ile 2008 yılları arasında 282 hastaya pnömotoraks
ve büllöz hastalık nedeni ile VATS yapılmış, %89 herhangi bir komplikasyon
görülmemiş, en büyük zorluk ise büllöz veya amfizematöz akciğerlerde paryetal
plevra yapışıklıklarına bağlı görülmüş. Bu hastaların birinde sol subklavian arter
yaralanması nedeni ile acil torakotomi yapılmış, 15 hastada da büllöz yapılar ve
parankim laserasyonu nedeni ile ek rezeksiyon ve sağlam parankim sütürleri
gerekmiş. En ciddi intraoperatif komplikasyondur kanamalar. (27) Bazılarında
çok acil torakotomi gerekebilir, genellikle plevral adhezyonlara bağlı sistemik
damarlardan kaynaklanır. Bu yüzden bu aşamada dikkatli olmak gerekir. Majör
vasküler yaralanmada cerrah kompres uygulayıp hızlı bir şekilde torakotomi
yapmalıdır, küçük kanamalarda ise VATS ile klips kullanılarak kontrol altına
alınabilir.
VATS ile minör problemler için açık cerrahi yöntemler gerek duyulmayabilir
bunlar; Parankim laserasyonları endosütürler(Resim 2) veya endostapler ile
onarılabilinir ayrıca büyük bül rezeksiyonlarında ek bir port açılması ile materyal
bütünlüğü korunarak çıkarılabilir.
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Resim 2
Komplikasyonları azaltmak için apikal plevral tent indirilmesi veya plöredezis
ile hava kaçağını azaltıcı uygulamalar fayda sağlar. (16)
Göğüs tüpü takiplerinde dijital direnaj sistemi(Thopaz, Medela, Inc.,
McHenry, IL) ile geleneksel yöntemlere hava kaçaklarını takiplerinde kolaylık
sağlamaktadır. (Resim 3)
3.3. VATS Postoperatif Takip
Videotorakoskopik cerrahi uygulanan hastalarda postoperatif yoğun bakım
ihtiyacı olmamaktadır, kliniğimizde genelde 32F polietilen göğüs tüpü kapalı
sualtı direnajına alındıktan sonra gerekirse digital Thopaz Medela sistem
ile daha objektif olarak hava kaçağı ve direnaj miktarı takibi yapmaktayız.
İntravenöz asetaminofen ve narkotik analjezi sağlanmaktadır. Etkili analjezi
sonrası hastalar erken dönem mobilize edilir, trıflow solunum egzersiz yapması
sağlanır. Günlük akciğer grafisi ile takipleri yapılır.

Resim 3
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Luciano Solaini ve ark. VATS sonrası postoperatif kanama nedeni ile 2
hasta tekrar ameliyata alınmış, paryetal plörektomi ve diğer hastada port
insizyonlarından muskuler tabakadan kaynaklandığı belirtilmiş. Sekonder
pnömotoraks nedeni ile VATS yapılan 2 hastada solunum desteği nedeni ile
uzamış entubasyon görülmüş, 3 hastada da postoperatif pnömoni görülmüş.
12 hastada ise 5 günden fazla süren uzamış hava kaçağı görülmüş, bunlardan
ikisi 10-14 güne rağmen akciğer ekspanse olmaması nedeni ile tekrar opere
edilmiş. Bu hastalar 10. Gününde Heimlich Valv ile taburcu edildmiş, göğüs
tüpleri 15 gün sonra alınmış. 1 hastada göğüs duvarı hematom ve 1 hastada da
nedeni bilinmeyen ateş görülmüş. Bir hastada geç dönem Horner Sendromu,
4 hastada da interkostal nörit görülmüş. Horner sendromu 1 ay sonra spontan
iyileşmiş, nörit içinse 3 ile 5 ay nonsteroid antiinflamtuar ilaç kullanılmış.
Hastaların uzun dönem takiplerinde rekürrens %3.4 olarak gerçekleşmiş. Büyük
bir kısmı 12 ay ile 60 ay arasında görülmüş. Lin Z. Ve ark. spontan pnömotoraks
cerrahisi nedeniyle VATS tedavisi sistematik derleme ve metaanalizinde 12
çalışma incelenmiş, kanama volümü, komplikasyon oranı, kontrol grupları ile
karşılaştırıldığında VATS grubunda oldukça düşük bulunmuş, (29) diğer cerrahi
yöntemlere kıyasla üstün bulunmuş.
4.

Sonuç

Pnömotoraksın cerrahi tedavisi VATS için en sık kullanılan endikasyondur.
Morbidite ise yüksek olarak literatürde belirtilmiş. (27) Spontan pnömotoraks
hastalarında 1995 yılında T De Giacomo ve arkadaşları torakotomi ile
karşılaştırdıkları çalışmasında VATS sonrası elde edilen sonuçlar; kısa göğüs
tüpü ve hastanede yatış süresi, minör komplikasyonlar ve az narkotik analjezik
ihtiyacı gibi avantajı dolayısı ile torakotomiye tercih etmişlerdir. (17) Primer
ve sekonder pnömotoraksda kliniğimizde de sonuçlar oldukça iyi olup, titiz ve
dikkatli bir şekilde uygulanırsa komplikasyon oranı azalabilmektedir. İhtiyatlı
bir şekilde özellikle adhezyonların serbestlenmesi ve hava kaçağı, kanama
kontrolü bu açıdan gerekli ve önemli ameliyat basamaklarıdır. VATS günümüzde
pnömotoraks ve büllöz hastalık için altın standart bir cerrahi yaklaşımdır. Birçok
cerrah endostapler, endosütürler ve endokoter(enerji cihazları) kullanmayı tercih
etmektedirler. (19-20) Plöredezis için steril Talk pudra, plevral abrazyon (2324), argon lazer(25), parsiyel plörektomi (26) sıklıkla uygulanmaktadır. (21-22)
Solaini ve ark. (27) torakotomiye dönme oranı %2, Passlick ve ark. sekonder
pnömotorakslarda toraktomiye dönme oranı ise %29.4 olarak bulunmuş. (28)

72   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

Birçok yazarın da kanaati ile uyumlu olarak VATS uygulamasında tecrübe
arttıkça komplikasyon oranları azalabilmektedir.
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1.

Giriş

G

öğüs Cerrahisi ameliyatları sırasında ve/veya sonrasında birçok
komplikasyonlar, morbidite ve mortaliteler gelişebilmektedir.
Oluşabilecek komplikasyonlar hastaya, hastalığa, uygulanan ameliyat
tipine, cerrahi işleme, hastaların takibi ve hastanenin hijyenik koşullarına
göre değişebilmektedir. Son yıllarda doğru yaklaşım, komplikasyonların
erken farkedilerek müdahale edilmesi, cerrahi, anestezi, ameliyat ve sonrası
bakımlardaki yenilikler gerek morbidite gerekse mortalitede azalmaya yol
açmıştır (1).
2.

Göğüs Cerrahisinde uygulanan ameliyat alanları (2)

-

Akciğer (benign ve malign tümörler, konjenital hastalıklar, enfeksiyonlar,
diğer)
Mediasten
Toraks duvarı
Solunum yolu
Diyafragma
Özofagus
Major damar cerrahisi

-
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3.

Göğüs cerrahisinde komplikasyonlar (3,4)

-

Kanama
Plevral patolojiler (plevral efüzyon, ampiyem, şilotoraks, rezidüel boşluk)
Kardiyak patolojiler (disritmi, miyokard infarktüsü, kardiyak herniasyon)
Frenik sinir yaralanması (dispne)
Nervus vagus hasarı (gastrointestinal sistem komplikasyonları)
Yara yeri patolojileri (ağrı, kesi yerinde ayrışma, ciltaltı amfizemi,
enfeksiyon)

4.

Postoperatif komplikasyonlarda tanısal zorluklar ve tedavi

Hastanın kliniği başlangıçta oksijen desteği uygulandığı için normal seyredebilir.
Akciğer rezeksiyonu uygulanmış hastalarda hacim kaybı, ilk çekilen akciğer
grafisinde fark edilemeyebilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH),
astım ya da solunum yolu obsrüksiyonu gibi durumlarda hava hapsi nedeniyle
radyolojik görüntülemeler yanıltıcı olabilir. Ayrıca pnömoni, pulmoner infarkt,
atelektazi gibi durumları ayırt etmek zor olabilir. Atelektazi tedavisinde, ağrıyı
kontrol altına almak, bronkodiladatörler, hastanın öksürtülmesi, solunum
fizyoterapisi, nazotrakeal ve/veya fiberoptik bronkoskopik (FOB) aspirasyonlar
uygulanabilir. Dispne tedavisinde ek olarak nonivaziv/invaziv ventilatörler
bazen de hayatı tehdit eden pulmoner ve kardiyak yetmezlik durumlarında
bu organların geçici olarak görevini üstelenen ekstrakorporal membran
oksijenasyonu (ECMO) cihazına ihtiyaç duyulabilir (5). Sigara kullanımı
pulmoner komplikasyon riskini 2-6 kat artırır. Sigara içenlerde komplikasyon
görülme oranı % 22, sigarayı bırakanlarda ise %12.8 olarak bulunmuştur. Akciğer
ameliyatları öncesi sigarayı yaklaşık 2 hafta kadar bırakanlarda balgamın
azalması ümit edilir. Solunum fonsiyonlarının düzelmesi için de 6-8 hafta kadar
hastanın sigara içmemesi önerilir Yine ameliyat öncesi sigarayı 8 hafta ve daha
uzun süre bırakanlarda ameliyat sonrasında akciğer komplikasyonlarına daha az
rastlandığı görülmüştür (6).
4.1. Postpnömonik akciğer ödemi; hızlı progresyon, dispne, hipoksemi,
radyolojik olarak akciğer bulguları ile kendini belli eder (Resim 1). Pulmoner
kapiller basınç artışı, lenfatik drenaj bozulur. Pulmoner arter basıncı
artar. Dolayısıyla endotel hasarı ve akciğer hiperinflasyon söz konusudur.
Pnömonektomi bir akciğerin tamamının alınması işlemi olup pulmoner ödem
gelişme olasılığı daha fazladır. Sırasıyla pnömonektomi (%3-6), lobektomi
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(%1-2), sublober rezeksiyonlar (%1) sonrası oranlarında pulmoner ödem
gelişme olasılığı vardır. Bu patolojik durum ameliyat sonrası kalan akciğerin,
akut olarak tüm kardiyak outputu karşılayamaması nedeniyle oluşmaktadır.
Pulmoner ödem sıklıkla postoperatif 12-24 saat sonra gelişir ve mortalitesi
%40-%100 oranındadır. Postpnömonik sendromun gelişmesinde diğer risk
faktörleri; perioperatif sıvı yüklenmesi, aşırı lenfatik disseksiyon, operasyon
süresinin uzun olması, barotravma, TDP (taze donmuş plazma) uygulama,
neoadjuvan radyoterapi sayılabilir. Tedavisinde sıvı kısıtlaması, diüretik
uygulama, ağrı kontrolü, mekanik ventilatör, nitrik oksit inhalasyonu
kullanılabilir (7).

Resim 1: P-a akciğer grafisi: sol akciğer santral adeno karsinom
tanılı hastada sol pnömonektomi sonrası 2. günde gelişen
sağ akciğer ödemi görülmektedir.
4.2. Lober torsiyon; akciğer lobunun bronkovasküler pedikülünün kendi
etrafında 180 derece dönmesi ile oluşur. Çoğunlukla serbestleştirilmiş
orta lobta %0.27-0.35 oranında rastlanır. Radyolojik olarak ekspansiyon
kusuru, lober konsolidasyon, hilusun operasyon tarafına yer değiştirmesi
şeklinde görüntü verir. Bronkoskopide bronşiyal kompresyona bağlı balık
ağzı görüntüsü tipiktir. Tanıda akciğer ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi,
pulmoner anjiografi yardımcıdır. Erken teşhis ve retorakotomi ile torsiyon
düzeltilebilir. Geç farkedilmesi halinde tamamlayıcı pnömonektomi
uygulanmalıdır (8).
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Tablo 1: Ameliyat tiplerine spesifik komplikayonlar
mediastinoskopi
timektomi
posterior Mediasten
sempatektomi
özofagus Kanseri

ses kısıklığı
myastenik kriz
spinal hasar
bradikardi
anostomoz kaçağı

4.3. Anesteziye bağlı gelişen komplikasyonlar arasında; akciğer ödemi.
aspirasyon pnömonisi, vokal kord, trakea, bronş ve özofagus yaralanmaları,
myokardiyal depresyon, larinks ödemi sayılabilir.
4.4. Major kanama; %3 oranında görülür. En sık bronşiyal ve interkostal
arterlerlerden, daha az sıklıkla pulmoner damarlardan (arter, ven) ender olarak
da koagülopatiye bağlı görülebilmektedir. Toraks tüpünden drene olmayan
pıhtılaşmış hemotoraks gözardı edilmemelidir. Bu durumlarda hastanın
hemodinamisi önemli bir kriterdir. Tedavide sıvı ve kan replasmanları,
devam eden kanamalarda ise re- torakotomi uygulanmalıdır. İnterkostal arter,
bronşiyal arter kanaması düşünülüyorsa müdahaleye dren girişinden video
destekli torakoskopik cerrahi (VATS) ile başlanabilir. Şayet kanama pulmoner
damarlardan kaynaklanıyorsa perikard açılarak damar tekrar bağlanmalıdır.
Hastanın tansiyonu normal sınırlara gelene kadar toraks kapatılmamalıdır (9,10).
4.5. Postoperatif plevral komplikasyonlar arasında; pnömotoraks, ampiyem
rezidüel plevral boşluk (Resim 1), şilotoraks, uzamış hava kaçağı ve beyin
omirilik sıvı (BOS) kaçağı sayılabilir. Ampiyem tedavisinde; toraks tüpü drenajı,
irrigassyon, lavaj, VATS, açık dekortikasyon, torakomiyoplasti, eloesser flap
işlemleri uygulanabilir.

Resim 2: P-a akciğer grafisi; sol akciğer karsinom tanılı hasta sol akciğer üst
lobektomi sonrası rezidüel plevral boşluk görüntüsü.

GÖĞÜS CERRAHİSİ AMELİYATLARI SONRASI GELİŞEN CERRAHİ . . .   79

4.6. Bronkoplevral fistül (BPF) akciğer parankimi ile solunum yolları arasında bir
traktus oluşarak plevraya açılması durumudur. Oluşma sıklığı %0.5-5 oranındadır.
Pnömonektomi sonrası (özellikle sağ ) daha sık rastlanır. Pnömonektomi sonrası
oluşan BPF’ler %25-70 mortaliteye sahiptir. En sık ölüm sebebi ise aspirasyon
pnömonisidir. Operasyon sonrası ilk 10 günde gelişen BPF den cerrahi teknik
sorumlu tutulmaktadır ve reoperasyon gerektirebilir. Pnömonektomi, bronş
cerrahi sınırda tümör varlığı, uzun bronşiyal güdük, aşırı bronş disseksiyonu,
bronş güdüğünün yetersiz sütüre edilmesi BPF oluşum nedenlerindendir. BPF
oluşumunda hasta ile ilgili nedenler ise ileri yaş, malnütrisyon, neoadjuvan
radyoterapi, diyabet, tüberküloz varlığı, mukozal enfeksiyon, postoperatif
mekanik ventilasyon sayılabilir. Fistülün küçük olması durumunda hasta
asemptomatik seyredebilir. Hastada irrite edici öksürük görülebilir. Toraks
dreninden majör hava kaçağı mevcuttur. Toraks direni sonlandırılmış hastalarda
dispne, ciltaltı amfizemi, mediastinal şift, hipoksi görülebilir. Pnömonektomi
sonrası gelişen BPF’de akciğer grafide sıvı seviyesinin azalması ve pozisyonel
olarak hastada sekresyon artışı mevcuttur. Tanı için P-a akciğer grafi, torasentez,
bronkoskopi yeterlidir. Şüpheli durumlarda metilen mavisi, ventilasyon
perfüzyon sintigrafisi(V/Q)’den faydalanılabilir. BPF Tedavisi; erken ve geç
oluşmasına, uygulanan operasyon tipine (lobektomi, pnömonektomi) plevral
boşluğun kontaminasyonuna ve hastanın genel durumuna göre değişebilir. İlk
yapılması gereken hastanın etkilenen kısmı aşağıda olacak şekilde pozisyon
verilmeli ve tüp torakostomi uygulanmalıdır. Fistülün kapatılması, plevral
boşluğun sterilizasyonu, obliterasyonu uygulanacak işlemlerdir (11).
4.7. Bronkovasküler fistül; sıklıkla %0-1 oranında rastlanır genellikle mortal
seyreder. BPF, enfeksiyon, vasküler hasar nedeniyle oluşur. Hemoptizi ilk ve
tek bulgu olabilir. Anastomoz hattı ile pulmoner arter arasına pediküllü flap
getirilmesi ile tedavi edilebilir. Tedavide acil bronkoskopi ve pnömonektomi
hayat kurtarabilir (2).
4.8. Kontraletral pnömotoraks; %0.8 oranında görülür. KOAH lı hastalarda
görülebilme olasılığı daha fazla olduğu için ameliyat öncesi anestezistler
uyarılmalıdır. Azot kullanmaktan ve yüksek basınçlı ventilasyondan
kaçınılmalıdır. Solunum yolu basıncının ani yükselmesi ve CO2 yükselmesine
karşı önlem alınmalıdır. Pnömtotoraks oluşması halinde acil tüp torakostomi
uygulanmalıdır (2).
4.9. Uzamış hava kaçağı (UHK)
Akciğerin tamamen şişmesi ve plevral yapraklar arası boşluğun tamamen
doldurulması sonrası parankimal hava kaçakları genellikle 2-3 gün içinde
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durur. Hava kaçaklarının 7 günden uzun seyretmesi uzamış hava kaçağı olarak
yorumlanır. Amfizem, üst lobektomi, akciğer hacim küçültücü ameliyatlar,
steroid kullanımı, enfeksiyon, plevral yapışıklıklar uzamış hava kaçağı risk
faktörleri arasında sıralanırlar. Ameliyat sırasında KOAH’lı hastalara dikkat
edilmesi, inkomplet fissürlerin dikkatli ayrıştırılması, ayrıca ameliyat sırasında
doku yapıştırıcıların kullanımı, proflaktif pnömoperitoneum, plevral tent
uygulamaları uzamış hava kaçağını önlemede yardımcıdır. Rezidüel plevral
boşluk, akciğer grafisinde yaklaşık 3 cm den fazla geniş boşluk görülmesi ile
karakterize bir tablodur. Pulmoner rezeksiyon uygulanan hastaların %20-40’ında
görülebilir. Bu hastaların %75 ‘inde herhangi bir tedaviye gerek duyulmadan
spontan düzelme mümkündür. İnatçı ve majör hava kaçağı, restriktif akciğer
hastalığı, neoadjuvan kemo/radyoterapi, radyasyon veya diğer mediastinal
hastalıklara bağlı gelişen mediastinal fiksasyon, rezidüel plevral boşluk risk
faktürleri arasında sayılan durumlardır (12,13).
4.10. Şilotoraks
Lenf sıvısının plevral boşlukta birikmesidir. Sıklıkla duktus torasikus veya büyük
dallarıının rüptürü sonucu gerçekleşir. Şilotoraks nedenleri arasında cerrahi,
travma, neoplazm, venöz tormboz, enfeksiyon sayılabilir. Akciğer rezeksiyonları
sonrası şilotoraks insidansı %1 dir. Pulmoner, kardiyak, aortik, özofagial, boyun,
sempatik sinir, ve diyafragma cerrahisi sonrası gelişme olasılığı yüksektir.
Ekstraplevral pnömonektomilerde (özellikle sağ), subkarinal, subaortik lenf
nodu disseksiyonlarında duktus torasikus hasarlanabilir. Şilotoraksa genellikle
sağda rastlanır. Duktus torasikus sisterna şiliden başlar, Aortik hiatustan toraksa
girer. Vertebranın ön yüzünden yukarı ilerler. Özofagusun arkasında aort ve
azigos ven arasında uzanır. T5-7 seviyesinde aortun arkasından sola geçer ve
özofagusun solundan yukarı ilerler. Klavikulanın üzerinde subklavian-internal
juguler ven bileşkesinde venöz sisteme dökülür. T5-6 seviyesinin altındaki
yaralanmalar sağda, bu seviyenin üzerindeki yaralanmalar solda şilotoraksa
sebep olur. Özgeçmiş, cerrahi işlem (akciğer rezeksiyon / mediastinal lenf
nodu disseksiyonu), sıvının görüntüsü (açık süt renginde ) tanıda önemlidir.
Kan testlerinde plevral sıvı analizi tanıyı doğrular. Plevral sıvı trigliserid >110
mg/dl(%99 sensitive) ve kolesterol/trigliserid<1 tanı koydurucudur. Başlangıç
tedavisi konservatiftir. Bu hastalara tüp torakostomi uygulanmalıdır. Ekspanse
olan akciğer, şilöz kaçağı kapatabilir. Ardından yeterli besin ve sıvı alınması
gerekir. Düşük yağ içerikli, orta zincirli yağ asidi içeren gıdalar, total parenteral
beslenme (TPN), somatostatin kullanımı tedavi yaklaşımları arasındadır. Oral
beslenmenin kesilmesi, parenteral beslenmeye rağmen şiloz kaçak 500 ml/gün
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üzerinde seyrederse cerrahi ligasyon gerektirir. Lenfanjiyografi kaçak yerini
tespit etmede faydalıdır. Sağ torakotomi/VATS ile en alt seviyeden duktus
ligasyonu yapılmalıdır. Plörodezis, fibrin glue, talc, radyoterapi, denver şant
diğer tedavi yaklaşımları arasında sayılabilir. Duktus torasikusun perkütan
kateterizasyonu ile emboliasyon da uygulanabilir (14)
4.11. Postoperatif ağrı
Torakotomi sonrası görülen bir komplikasyondur. Cerrahi müdahale sonrası
torakotomi insizyon hattı boyunca uzun bir süre hissedilen (en az 2-3 ay) bir
durumdur. Gerçek prevalansının belirlenemediği bir ağrıdır. İnsidansı çeşitli
çalışmalara göre %15-67 arasında değişiklik göstermektedir. Torakotomi sonrası
ağrı tedavisinde medikal tedavi (narkotik aneljezikler, paracetamol, nonsteroid
antienflamatuarlar), invaziv yöntemler (intraplevral kateter, interkostal blokaj,
epidural kateter), noninvaziv yöntemler (TENS, akupunktur) sayılabilir (2).
4.12. Toraks dışı komplikasyonlar;
Böbrek yetmezliği; postoperatif ilk 48 saat içinde akut gelişen böbrek hasarı,
üre ve kreatininde yükselme, idrar miktarında 6 saatten uzun süre azalma ile
kendini belli eder. Akut böbrek yetmezliğinin progresyon göstermesi akut
böbrek hasarına sebep olur ve mortalite %45’e kadar yükeselebilir. Yoğun
bakımda gelişen akut böbrek hasarının en sık nedeni akut tubuler nekroz(%72)
ve prerenal yetmezliktir(%17). Böbrek yetmezliği tedavisinde altta yatan sebep
tespit edilmeli, yeterli volüm sağlanmalı, kreatinin klirensi hesaplanarak ilaç
dozları ayarlanmalı, nefrotoksik ilaçlardan kaçınılmalıdır. Enteral beslenmeye
geçilmelidir. Oligüri, anüri, BUN değeri 100 mg/dl üzerinde, asidoz,
hiperkalemi, hipervolemi durumlarında hemodializ uygulanmalıdır.
Gastrointestinal sistem (GİS) komplikasyonları; akciğer rezeksiyonları
sonrası GİS komplikasyonları görülme sıklığı %11-51 dir. Disfaji, gastroparezi,
gastrik distansiyon, ileus, özofago-plevral fistül, perforasyon, kanama
komlikasyonlar arasında sayılabilir. Sigara kullanımı, diabetes mellitus, ağrı,
steroid kullanımı, nonsteroid antiinflamatuarlar, narkotik ilaaçlar, hipoksi,
hemotorkrit düşüklüğü GİS komplikasyonlarıyla ilişkili faktörler arasındadır. GİS
kanaması; yoğun bakımlarda en sık sebebi strese bağlı mukozal hastalıktır. İlk 24
saatte mukozal lezyon görülme sıklığı %74-100’tür. Bariz kanama olasılığı %5-25
tir. Klinik olarak ciddi kanana olasılığı ise proflaksi veriliyor ise %0.1, verilmiyor
ise % 4 olarak bildirilmiştir. Septik yoğun bakım hastalarında üst GİS kan akımı
%60 oranında azalır. Erken lezyonlar genellikle hipoksik hasara bağlı duyarlı
proksimal mukozada gerçekleşir. Hasarın asıl nedeni iskemi ve reparfüzyondur.
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Nörolojik patolojiler;%1 oranında rastlanır. Serebrovasküler olay, hipertansif
ensefalopati, dural yaralanma, spinal kot hasarı, pnömosefali, parapleji, frenik
sinir yaralanması sonrası atelektazi, pnömoni ardından solunum yetmezliği
gelişebilir. Rekürren sinir yaralanması sonrası ses kısıklığı, öksürük aspirasyon,
atelektazi, pnömnoni gelişir. Rekürren sinir hasarına yol açabilecek cerrahi
yaklaşımlar mediastinoskopi, mediasten cerrahisi, timektomi, özofajektomi,
trakeostomi sayılabilir. Vagus hasarında dispepsi, mide dilatasyonu gelişebilir.
Hastaya uygun pozisyon verilmemesi bası yarası oluşmasına sebep olur.
Sempatik sinir yaralanmaları neden olabilecek cerrahi uygulamalar arasında
torasik outlet sendromu (TOS), endoskopik torakoskopik sempatektomi (ETS),
pancoast tümör cerrahisi sayılabilir. Aksiller torakotomi sonrası nervus torasikus
longus yaralanması gelişebilir. Yine brakial sinir yaralanmaları cerrahi
sonrasında oluşabilir. Serebrovasküler olay en sık görülen bir hadisedir.
İntraserebral kanamaya bağlı olarak gelşir. Pnömosefali; kafa içi hava
birikimidir. Delirium; yoğun bakımda takip edilen hastalarda sıklıkla görülen bir
durumdur. Akut gelişir ve kognitif fonksiyonlar etkilenir. Mental fonksiyonlarda
dalgalanma, dengesiz konuşmalar, dikkat dağınıklığı ile karekterizedir. Bazen
halüsinasyon, uyku problemleri, disartri, tremor, myoklonus, hiperaktivite,
asteriksis gözlemlenebilir. En sık nedeni sedatif ilaçların kümülatif etkisidir.
İskemik, metabolik, enfeksiyoz toksik sebepler, epilepsi gibi durumlar ekarte
edilmelidir (2).
Postoperatif kompikasyonlar, ilk 30 gün içinde gelişir ise erken dönem, 30
günden sonra rastlanırsa geç dönem komplikasyon olarak tanımlanır. Göğüs
cerrahisi ameliyatları sonrası gelişen geç komplikasyonlar arasında bronşiyal
stenoz, gossipiboma, geç gelişen BPF, özofagoplevral fistül, postpnömonektomi
sendromu sayılabilir. Postpnömonektomi sendromu Özellikle sağ pnömonektomi
sonrasında gelişen nadir bir durumdur. Sol ana bronş, deplase olan aorta ve
pulmoner arter ya da vertebra arasında sıkışır. Sıklıkla çocuk ve genç kadınlarda
rastlanır. Dispne, solunum yetmezliği gelişir. Tanı fiberoptik bronkoskopi (FOB)
ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile konur. Tedavide aortanın çıkan ve inen dalı
arasında bypass yapılması, bası altındaki bronşa stent uygulama ve
pnömonektomi kavitesine şişirilebilen protez yerleştirme sayılabilir (2,7).
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1.

Giriş

L

okal anestezikler hem preoperatif olarak anestezi sağlamak hem de
postoperatif analjezi sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.
Cerrahi işlemin özelliğine göre; lokal, infiltrasyon, santral ve periferik
anestezik bloklar için lokal anestezik ilaçlar uygulanmaktadır.
Kullanım sıklıklarının artması, beraberinde yan etkilerinin görülme
sıklığını da artırmıştır. Hafif veya sistemik alerjik reaksiyonların yanında,
nörolojik ve kardiyak semptomların geliştiği kardiyorespiratuvar arrestle
sonuçlanabilen sistemik toksisite de görülebilmektedir (1, 2).
2.

Lokal anestezikler

2.1 Lokal anesteziklerin sınıflaması
Lokal anestetikler sinir liflerindeki iletimi reversibl olarak inhibe ederler.
Sıklıkla sinir lifi membranında Na+ ‘a karşı permeabilite artışını engelleyerek
impuls iletisini engellerler. Etkileri sinirlerin çaplarına, motor-duyusal vb. lif
gruplarına göre değişiklik göstermektedir (3).
Lokal anestezik ilaçlar yapı olarak; amid, ester ve diğerleri olarak üç gruba
ayrılmaktadırlar:
Amid yapılı lokal anestezikler; lidokain, bupivakain, prilokain, kartikain,
dibukain, mepivakain, etidokain vb.
Ester yapılı lokal anestezikler; kokain, tetrakain vb.
Diğerleri; benzokain, butsin pikrat, siklometikain sülfat, ortoform vb.
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2.2. Lokal anesteziklerin kan düzeyini etkileyen faktörler
Lokal anesteziklerin kan düzeyini etkileyen çok sayıda faktör söz konusudur
(3-5):
İlacın miktarı, konsantrasyonu, potensi
İlacın iyonizasyon sabiti (pKa), proteine bağlanırlığı, yağda çözünürlüğü
gibi kimyasal özellikleri
Uygulama bölgesindeki kan akımı, yağ ve sinir dokularının miktarı
Lokal anesteziklere eklenen vazokonstrüksör ve diğer ilaçlar vb.
Sık kullanılan lokal anesteziklerden olan lidokain için maksimum doz 350
mg (5 mg/kg), ropivakain 200 mg (3 mg/kg), bupivakain 175 mg (2 mg/kg),
prilokain 400 mg (6 mg/kg) olarak tanımlanmıştır. Plazma düzeyleri arttıkça
toksisite de artacaktır. Yapılan blok türüne göre ilaç konsantrasyonları ve ilacın
etki süresi değişmektedir. Toksik dozlar lokal anesteziğe eklenen epinefrin ile
değişmektedir.
3.

Lokal anestezik ilaçlara bağlı reaksiyonlar

3.1. Allerjik reaksiyonlar
İlacın kendisine, adjuvanlara (PABA, metilparaben, bisülfit vb.) veya yıkım
ürünlerine bağlı olarak, lokal veya anaflaktik reaksiyonlara varabilen sistemik
allerjik reaksiyonlar görülebilir (6). Sadece lokal kızarıklık görülebileceği gibi
solunum yolunun tam olarak tıkanmasına kadar varan semptomlar görülebilir.
Adrenalin, antihistaminikler, steroidler vb. ilaçlar alerjik reaksiyonun
büyüklüğüne bağlı olarak uygulanmalıdır. Her durumda; hemodinamik
monitörizasyon, oksijen tedavisi, solunum yolu sağlama, kardiyorespiratuvar
resüsitasyon için gerekli ön hazırlıklar yapılmalıdır (7, 8).
3.2. Methemoglobinemi
Özellikle prilokaine bağlı olarak geliştiği bildirilmiştir (9). Normal koşullarda
methemoglobin %1’den daha düşük seviyededir. Seviye %10’un üzerine
çıktığında başlangıçta siyanoz, %35’in üzerinde doku hipoksisi görülür.
Konsantrasyon %70’in üzerine çıktığında kardiyorespiratuvar arrest gelişir.
Başlangıç olarak oksijenizasyonu sağlamak tedavinin esasını
oluşturmaktadır. Spesifik tedavi olarak; 1-2 mg/kg metilen mavisi ve 2 mg/kg
askorbik asid kullanılmaktadır (2, 5, 10).
3.3. Lokal Toksisite
Lokal anestezikler uygulama bölgelerinde lokal olarak myotoksisiteye ve
nörotoksisiteye neden olabilmektedir. Uygulama sırasındaki lokal anesteziklerin
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direkt sinir kılıfındaki hasar ve kas yapılarındaki oluşturduğu travma sonrası
gelişebilmektedir (10, 11).
3.4. Sistemik toksisite
Toksisite, sıklıkla dolaşım sistemine yüksek doz ve konsantrasyonda ilacın
geçmesiyle gerçekleşir. Uygulanan doz ve konsantrasyon her bir ilaç için ayrı
olarak değerlendirilmelidir. Lokal anesteziğin tipi, uygulama yeri, beraberinde
kullanılan adjuvan ilaçların emilimi ve kan konsantrasyonları sistemik toksisite
için önemli faktörlerdir (1, 5, 8, 10, 12).
Başlangıçta santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemde stimülasyon
semptomları ön plandadır.
Santral sinir sistemi stimülasyonu ile dil ve dudakta hissizlik, metalik
tat, kulak çınlaması, konuşma bozukluğu, nistagmus, eksitasyon, oryantasyon
bozukluğu, konvülziyon, hiperventilasyon görülmektedir.
Kardiyovasküler sistem stimülasyonu ile taşikardi, hipertansiyon, hiperemi
tespit edilmektedir.
Lokal anestezik kan konsantrasyonları arttığında santral sinir sistemi ve
kardiyovasküler sistemde depresyon oluşmaktadır.
Santral sinir sisteminin depresyonu sonucu, solunum depresyonu ve bilinç
kaybı gelişmektedir. Hızlı gelişen konvülziyon tek başına nörotoksisite bulgusu
olabilir. Kardiyovasküler sistemde depresyon, bradikardi, hipotansiyon,
myokard depresyonu ve kardiyak arrest ile kendini gösterebilir.
Tablo 1. Lokal anesteziklerin sistem toksisiteleri
Prilokain
Lidokain
Ropivakain
Levobupivakain
Bupivakain

Kardiyak
+/+
+++
++++
++++++

Santral sinir sistemi
+
++
++(+)
++
+++

3.4.1. Sistemik toksisiteyi önleme
Sistemik toksisiteyi önlemek için; ilaçların küçük test dozlarda uygulanması,
epinefrin eklenmesi, önerilen minimum dozda uygulanması vb. önerilerde
bulunulmaktadır (10). İlaç dozunun azaltılması ve intravasküler girişimleri
engellemek amacıyla, günümüzde USG eşliğinde sinir blokları uygulaması
yaygınlaşmıştır. Fakat bu yöntem bile toksisite açısından tam güvenlik
sağlayamamaktadır (13). Güvenli cerrahi uygulama kılavuzlarına göre; lokal

88   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

anestezik ilaçların doz ve konsantrasyonları her uygulama öncesi mutlaka tekrar
kontrol edilmelidir (14).
3.4.2 Sistemik toksisite tedavisi
Tedavinin kritik noktası toksisitenin farkına varılmasıdır. Toksisite tedavisi;
lokal anestezik ilaç uygulamasının kesilmesi sonrasında, destek tedavisi,
nörolojik semptomların durdurulması ve kardiyak kollapsı önleme aşamalarını
içermektedir (14).
Gerekli oksijenizasyon ve ventilasyon desteği sağlanmalıdır (7).
Nöbetlerin baskılanaması için öncelikli olarak midazolam tercih edilebilir.
Bir çok yayında, sistemik lokal anestezik toksikasyonu için %20 lipid
emülsiyonu tedavisi ile başarılı sonuçlar alındığı bildirilmiştir (15). Lipid
emülsiyonu 1,5 ml/kg intravenöz bolus, sonrasında 0,25 mg/kg/dk hızında
infüzyona başlanmalıdır. Bolus tekrar edilebilir ve infüzyon 0,5 ml/kg/dk dozuna
çıkılabilir. Lipid emülsiyon infüzyonuna hemodinamik stabilite sağlandıktan
sonra 15 dk boyunca devam edilir. Max lipid dozu 12 ml/kg dozu geçmemelidir
(16).
Eş zamanlı olarak; temel ve ileri yaşam destekleri başlanmalıdır. Bu
aşamada, kalsiyum kanal blokörleri, beta blokörler, vazopressin, lidokain gibi
lokal anestezik etkili antiaritmiklerden kaçınmak gerekir. Acil kardiyopulmoner
bypass düşünülebilir (1, 5, 12-14). Sadece santral sinir sistemi toksisite bulguları
olan hastalar 2 saat boyunca, kardiyovasküler instabilite bulguları olan hastalar
4-6 saat boyunca gözlem altında tutulmalıdır (16).
4.

Sonuç

Toksikasyon bulgularının uygulamanın başından itibaren sıkı takip edilmesi
en önemli güvenlik tedbiridir. Toksikasyona bağlı gelişebilecek morbidite ve
mortaliteyi azaltmak amacıyla güncel uygulama kılavuzlarına uyulmalıdır. Her
bir ilaç uygulaması sırasında toksikasyon bulguları çıkabileceği göz önüne
alınmalı, kardiyorespiratuvar destek için gerekli donanım ve ilaçlar hazırda
bulundurulmalıdır.
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1.

Giriş ve Tanım

C

errahi uygulama sırasında vücut sıcaklığının 36 °C’nin altına düşmesi
perioperatif hipotermi olarak adlandırılmaktadır. Süreç, birçok faktöre
bağlı olarak vücut sıcaklığının azalmaya başlaması nedeniyle cerrahiden
1 saat öncesini ve cerrahi sonrası 24 saatlik dönemi de kapsamaktadır. Perioperatif
dönemde çok sıklıkla karşılaşılan bu komplikasyon morbidite ve mortalite artışına
neden olmaktadır. (1, 2) Bu nedenle hastanın perioperatif sıcaklık takibi, tüm
güvenli cerrahi ve anestezi kılavuzlarında standart monitörizasyonlar arasında
yer almaktadır. (3, 4) Bu bölümde sadece perioperatif dönemde komplikasyon
olarak ortaya çıkan “istenmeyen perioperatif hipotermi” (İPH) incelenecektir.
Açık kalp cerrahisi gibi cerrahi işlemlerde uygulanan terapötik hipotermi bu
bölüme dahil edilmemiştir.
2.

Mekanizma

Vücuttaki termoregülasyon ağırlıklı olarak hipotalamusta yer alan çekirdekler
tarafından düzenlenmektedir. Periferik dokulardaki reseptörlerden alınan
uyarıların afferent liflerle merkeze iletilmesi sonrasında, merkez (core)
sıcaklığının düzenlenmesi için termoregülatuar mekanizmalar devreye girer ve
vücut merkez sıcaklığı ± 0,2 °C aralıklarında idame ettirilir. (2)
Cerrahi işlem sırasında vücut ısısı sıklıkla radyasyon, kondüksiyon,
konveksiyon ve evaporasyon ile kaybedilmektedir. (5) Isı kaybının yarısından
fazlası radyasyon yoluyla olmaktadır. Bu nedenle, özellikle açık cerrahilerde
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ameliyat odasındaki hava akımı ve çevre ısısına bağlı olarak hasta yüzeyinden
radyasyon ile önemli ısı kaybı gelişmektedir. (6) Ayrıca, cerrahi işlem sırasında
kullanılan soğuk irrigasyon sıvıları, intravenöz sıvılar ve laparoskopik
cerrahilerde kullanılan ısıtılmamış karbondioksit gazı İPH gelişiminde etkili
olmaktadır. (7)
Vücuttaki sıcaklık azalmasına hipotalamusun normal başlangıç cevabı
periferik vazokonstrüksiyondur, uygulanan hem genel anestezi hem de santral
bloklar bu normal cevabı bozar. Sonrasında redistribüsyon sonucunda hipotermi
gelişir. Her iki anestezi uygulamasında da farklı düzeylerde olmakla birlikte,
özellikle ilk yarım saat içinde belirgin sıcaklık azalması gözlenir. (8, 9)
3.

Perioperatif Hipoterminin önemi

Literatürde, perioperatif hipoterminin özellikle artmış kardiyak morbiditeye
neden olduğu vurgulanmaktadır. Hafif hipotermi dahi başlangıçta kan
basıncını %20 oranında yükseltebilmektedir. Merkez sıcaklık normalden 1 °C
düştüğünde salınan epinefrine bağlı kardiyak hız ve debi artmaktadır. Yapılan
çalışmalarda, hipotermik dönemdeki bu kardiyak fonksiyon değişiklikleri
ile kan vizkozitesinin artması sonucu miyokard enfarktüsü sıklığının arttığı
bildirilmektedir. (10, 11)
Hipotermi, natural killer fonksiyonlarında azalmaya neden olmaktadır.
Literatürde, perioperatif hipotermiye bağlı olarak pnömoni, sepsis ve yara yeri
enfeksiyonları sıklığının arttırdığı bildirilmektedir. (2, 11, 12)
Trombosit fonksiyonlarının bozulmasına ve koagülasyon bozukluklarına
neden olabilmektedir. (11-15)
Ek olarak, İPH anestezik ilaçların etkisinin uzamasına, hasta derlenmesinin
gecikmesine neden olmaktadır. (2, 11, 12) Hipotermiye bağlı olarak hastanede
yatış süreleri ve maliyet artmaktadır. (16)
4.

Ameliyat Türlerine Göre Perioperatif Hipotermi Görülme Sıklığı

Preoperatif olarak premedikasyon amacıyla uygulanan benzodiazepin gibi
anksiyolitikler de İPH sıklığında artmaya neden olabilmektedirler. (17)
Cerrahi işlem sırasındaki hipoterminin en önemli nedeni uygulanan
anestezidir. Anesteziye bağlı olarak normal vazokonstüktif yanıt bozulmakta
ve redistribüsyonla vücut sıcaklığı perifere doğru yönlenmektedir. Hipotermi
için santral termoregülasyon eşikleri genişlemekte ve hipotermiye yanıt
yeterli olmamaktadır. Anestezi türüne bağlı olarak termoregülatuar yanıtlar
değişmektedir. (18)
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Majör cerrahilerde hipotermi riski son derece fazladır. Cerrahi işlemin
süresinin uzaması, sıvı ve kan transfüzyon ihtiyaçlarının artması bu cerrahilerde
hipotermi gelişimine neden olmaktadır. Bunu yanında cerrahi süresi kısa olan
minör cerrahi grubunda dahi preoperatif risk faktörleri olan (preoperatif düşük
sıcaklık, düşük vücut ağırlığı, yenidoğan ve geriatrik yaş grubu vb.) hastalarda
hipotermi görülebilmektedir. (19)
Ortopedik cerrahiler sırasında hipotermi sık olarak görülmektedir. Total
diz ve kalça artroplastisi gibi majör cerrahi uygulanan ve hipotermi konusunda
gerekli önlemleri almış merkezlerde dahi %10’un üzerinde İPH insidansı
bildirilmektedir. (20)
Laparoskopik abdominal cerrahilerde, bazı araştırmalara göre açık
cerrahilerdeki risk faktörlerinden farklı olarak kullanılan ısıtılmamış karbondioksit
gazının miktarına bağlı olarak vücut sıcaklığında azalmaya neden olmakta ve
buna bağlı olarak İPH gelişebilmektedir. Diğer yandan, literatürde ısıtılmış
gazın etkinliği ile ilgili çelişkili sonuçlar mevcuttur. Cohrane derlemelerinde
ısıtılmış gaz insuflasyonunun laparoskopik abdominal cerrahilerde İPH üzerine
etkisi ile ilgili yeterli açık kanıt olmadığı vurgulanmaktadır. (21, 22)
Hem açık hem de endoskopik ürolojik cerrahilerde hipotermi sıklıkla
gelişebilmektedir. Endoskopik girişimlerde kullanılan sıvının sıcaklığına ve
miktarına bağlı olarak vücuttan ısı kaybına neden olabilmektedir. (23)
Obstetrik cerrahilerde ani volüm değişiklikleri ve buna bağlı masif
sıvı ve kan transfüzyonu nedeniyle hem anne hem de yenidoğan hipotermi
riski altındadır. Açık veya laparoskopik jinekolojik cerrahilerde, uygulanan
anestezinin yanında diğer laparoskopik cerrahilerdeki riskler hipotermi
gelişimine neden olabilmektedir.
Pediyatrik cerrahi grubunda, özellikle yenidoğanlarda termoregulatuar
mekanizmaların yetersiz gelişmesi ve koruyucu cilt altı dokularının yetersiz
olması nedeniyle çevre sıcaklığından etkilenmektedirler. Bu yaş grubunda
hipotermi sıklığı son derece yüksektir. (24)
Geriatrik yaş grubunda, preoperatif dönemde dahi hipotermi sıkça tespit
edilmektedir. Cilt altı dokularındaki azalma, periferik vazokonstrüksiyon
yanıtlarının azalması ve ikincil hastalıkları için çoklu ilaç kullanımları hipotermi
gelişimine zemin hazırlamaktadır. (25, 26)
5.

Hipoterminin Saptanması ve Monitörizasyon

Vücut sıcaklık ölçümü, özellikle 30 dakikayı aşan tüm cerrahi uygulamalarda
standart monitörizasyonlar arasında yer almaktadır. (19, 27)
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Merkez sıcaklık ölçümünde altın standart, pulmoner arteriyel sıcaklık
ölçümüdür. Fakat invaziv ve uygulaması zor bir yöntemdir. Distal özofagustan
sıcaklık ölçümü merkez sıcaklık ölçümü için kullanılabilir. Bu yöntem
genel anestezi altında entübe hastalarda rahatlıkla uygulanabilir fakat
rejyonal anestezi uygulanmış uyanık hastalarda, üst solunum yolu, göğüs
ve üst abdominal cerrahilerde uygulanamaz. Timpanik membrandan vücut
sıcaklığı ölçümü kullanılan yönteme ve probun pozisyonuna bağlı olarak
gerçek merkez sıcaklıklarını vermeyebilir. (16, 19) Mesane ve rektal prob
uygulanması ile merkezi sıcaklık ölçümü yapılabilir, fakat bu yöntemler
de invazivdir. Kendilerine özgün uygulama problemlerini içermektedir.
Nazofarengeal ölçüm invaziv olmakla birlikte üst solunum cerrahileri hariç
daha uygulanabilir merkez sıcaklık ölçüm yöntemidir. Oral ve dil altı ölçümleri
hem genel anestezi hem de uyanık rejyonal anestezi uygulanmış hastalarda
uygulanabilir yöntemler olarak görülmektedir. Temporal arterden sıcaklık
ölçümleri merkez sıcaklığa yakın değerler vermekle birlikte kendine özgü
ölçüm hatalarını barındırmaktadır. Cilt ve aksiller ölçümler merkez sıcaklık
ölçümünü yansıtmaktan uzaktır.
Her bir cihazın kendine özgü sınırlamaları mevcuttur. Takip için halen
günümüzde standart bir yöntem tanımlanmamıştır ve yeni cihazlar üzerinde
çalışmalar devam etmektedir. Kılavuzlarda sıklıkla vücut sıcaklık ölçümlerinin
her 15 dakikada yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. (14, 28)
6.

Önleme ve Tedavi Yöntemleri

Cerrahi sırasında hipotermi gelişmesinde önemli faktörlerden birisi de
ameliyathane odasındaki çevre sıcaklığıdır. (6, 29) Ameliyat odasının sıcaklığının
düzenlenmesi ve nemlendirilmesi günümüzde modern iklimlendirme sistemleri
tarafından sağlanmaktadır. Bu sistemler; içerdikleri filtreler ile temiz hava
akımı sağlayarak, temiz cerrahi alan yaratmanın yanında ortam havasının sabit
sıcaklıklar arasında kalmasını da sağlamaktadır. (30)
Preoperatif dönemde de hipotermi sıklıkla görülebilmektedir. (31)
Bu nedenle, İPH gelişimini engellemek için monitörizasyon cerrahi işlem
öncesinden başlamalıdır. Bu dönemde hastaların sıcaklıklarının takibi ve
preoperatif ısıtılmaları gerekebilir. Aktif hava üflemeli sistemleri cerrahi işlem
öncesinde ve işlem sırasında İPH gelişimini azaltmak amacıyla yaygın olarak
kullanılmaktadır. (32, 33) Standart cerrahi örtüler hipotermiyi önlemek için
yeterli görünmemektedir. Benzer şekilde standart cerrahi örtülere ek olarak
pasif yalıtım örtüleri kullanılabilir. (34) Ayrıca konduktif ısıtma sistemleri hava
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üflemeli sistemlere alternatif olarak gözükmektedir. (35) Fakat bu yöntemlerin
etkinliği de uygulanabilen vücut alanlarının büyüklüğüne bağlıdır. Cerrahi
sırasında vücuttan ısı kaybı birçok faktöre bağlı olduğu için İPH meydana
gelmesinde sadece ısıtma sistemlerinin kullanılması yeterli olmayabilir. (28,
35-38)
Güncel literatürde, İPH gelişmesini önlemek için, kullanılacak intravenöz
ve irrigasyon sıvılarının ısıtılması ile ilgili çok sayıda araştırma mevcuttur.
Steelman ve ark. larının çalışmasında omuz ve kalça artroskopisi için irrigasyon
sıvıları ısıtıldığında hipotermi riskinin ve intraoperatif sıcaklıktaki düşmenin
daha az olduğu vurgulanmıştır. (39)
Mirza ve ark. çalışmasında ise endoskopik ürolojik cerrahi uygulanan
hastaların vücut sıcaklıklarında düşüş olduğu ve bunun, önemli ölçüde vücut
ağırlığının, operasyon tipi ve süresinin yanında, kullanılan irrigasyon sıvısının
miktarı ile ilgili olarak geliştiği çok faktörlü geliştiği belirtilmektedir. Bu
araştırmada, irrigasyon sıvılarının vücut sıcaklığına kadar ısıtılmasının hipotermi
gelişimini belirgin şekilde azalttığı vurgulanmıştır. (40)
Bir diğer araştırmada, cerrahi işlem öncesinde ısıtılmış intravenöz sıvının
infüzyonunun ürolojik cerrahi geçiren kadın hastalarda hipotermiyi ve titremeyi
azalttığı gösterilmiştir. (41)
Laparoskopik cerrahiler sırasında intraabdominal insufle edilen
karbondioksit gazının vücut sıcaklığına kadar ısıtılarak uygulanması, hipotermi
gelişiminden kaçınmak için önerilmektedir. (42)
7.

Hasta Güvenliği ve Kılavuzlar

Perioperatif süreçte en sık görülen komplikasyon olan istenmeyen perioperatif
hipotermi uzun yıllardır hem ASA (Amerikan Anestezistler Cemiyeti) güvenli
anestezi kılavuzlarında hem de WHO (Dünya Sağlık Örgütü) güvenli cerrahi
kılavuzlarda yer almaktadır. (3, 4) Bu kılavuzlarda, hipoterminin önlenmesi
için gerekli tedbirlerin alınması vurgulanmaktadır. Risk grubunda bulunan
hastalarda preoperatif dönemden başlayarak vücut sıcaklığını yakından takip
edilmesi hipotermi tedavisinin önemli bir parçası olarak belirtilmiştir. Özellikle
30 dakikayı aşan tüm cerrahilerde vücut sıcaklık takibi temel monitörizasyonlar
arasında bulunmaktadır. (43, 44)
8.

Sonuç

İstenmeyen perioperatif hipoterminin gelişmesini engellemek için standart
önlemler almak her zaman yeterli olmayabilir. Bu nedenle perioperatif dönemde
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tüm cerrahi hastalarında yakın sıcaklık takibi yapılmalıdır ve aktif ısıtma
sistemleri temin edilmelidir.
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1.

Giriş

K

ritik bakım gereken çocuk hastalara sıklıkla santral venöz yol açılması
gerekmektedir. (1) Bir hastanın çocuk yoğun bakıma kabulünden
sonra çoğunlukla venöz giriş açılmaktadır. Venöz kateter ilaç ve sıvı
tedavisinin uygulanması ve laboratuar testleri için örnek alınmasına kolaylık
sağlamaktadır. (2) Total parenteral nütrisyonun verilmesinde ve hemodinamik
monitörizasyonda da kullanılabilmektedir. (3) Santral venöz kateterler
çoğunlukla juguler ven, subklavian ven ve femoral vene takılmaktadır. (2)
Yazımızda Türkiye’deki çocuk yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla kullanılan
perkütan olarak takılan tünelsiz santral venöz kateterin takılma endikasyonları,
takılma teknikleri ve yapılan girişime bağlı gelişen komplikasyonların
anlatılması amaçlanmıştır.
2.

Endikasyon ve Kontraendikasyonları

Santral venöz kateter endikasyonları aşağıdaki gibidir (1):
·
·

Güvenilir ve sağlam bir santral venöz yol ihtiyacı
Periferik yolun yetersiz olması
101
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·
·
·
·

Vazoaktif madde, total parenteral nütrisyon veya santral yoldan verilmesi
gereken ilaç tedavi varlığı
Sık kan alınması gerekliliği
Santral venöz basınç ya da miks venöz oksijen satürasyonu bakılması
gerekliliği
Plazmaferez, sürekli renal replasman tedavisi gibi ekstrakorporeal tedaviler
için yol ihtiyacı gibi durumlarda açılması gerekmektedir.

Santral venöz kateterin kesin bir kontraendikasyonu bulunmamaktadır. Kateter
girişim yerine bağlı olarak kontraendikasyonlar olabilir. Kanama problemi olan
hastaya subklavyan kateter kanama kontrolü zor olabileceği için o bölgeden
takılmamalıdır. İntraabdominal veya pelvik travması olan hastaya femoral
kateter takılmamalıdır. Kateter takılma anında bakteriyemi varsa takılan kateteri
de enfekte edecektir. Aktif cilt enfeksiyonu olan bölgeden kateter takılmamalıdır.
(1) Hasta açısından kâr zarar oranı hekim tarafından belirlenerek gereken karar
alınmalıdır.
3.

Santral Venöz Kateter Takılma Tekniği

Kritik çocuk hastaların ven çapları değişkenlik gösterdiği için yoğun bakım
uzmanı girişim yapacağı damarın çapını bilmek zorundadır. (1) Çocuklarda
yaş gruplarına göre femoral ven ve internal juguler ven çapları Tablo-1’de
verilmiştir. (1)
Tablo-1, Çocuk Yaş Grubunda Ortalama İnternal Juguler Ven ve
Femoral Ven Çapları
Yaş
Ortalama İJV çapı(mm)
Ortalama FV çapı(mm)
1 ay
5.5
4.5
1 yaş
6.2
5.4
2 yaş
6.7
6.3
4 yaş
7.8
7.0
6 yaş
8.9
7.7
8 yaş
10
8.5
10 yaş
11.1
9.2
13 yaş
12.8
10.4
16 yaş
14.5
11.5
19 yaş
16.2
12.4
FV: Femoral ven; İJV: İnternal juguler ven
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Kateterlerin farklı boyutları çocuk yoğun bakımda bulunmalıdır. Böylece her
hastaya anatomik yapısına uygun kateter takılabilir. Santral venöz kateterler
girişim iğnesi, kılavuz teller ve doku dilatatörleri, lokal anestezikler, cilt
temizleyiciler, örtü ve sütür ile birlikte paketlenir. (1)
Uygun sedasyon ve analjezi ile hastanın konforu ile birlikte işlemin hızlı
ve güvenli yapılması sağlanmaktadır.
Kateter takılacağı zaman tam korunma sağlanmalıdır. El yıkama dikkatle
yapılmalı; aynı zamanda bone, maske, steril eldiven, girişim yapılacak bölgenin
geniş bir alanı temizleyecek şekilde antiseptik solüsyonla temizlenmesi ve en
ufak bir enfeksiyon ihtimalini önleyecek büyüklükte steril bir örtü örtülmelidir.
Girişim yapılacak bölge klorheksidin ile sterilize edilmelidir. Klorheksidinin
povidon-iyot üstün olduğu erişkin çalışmalarında gösterilmiştir. (1)
Yenidoğanlarda yapılan çalışmalarda ise povidon-iyot ve klorheksidin arasında
fark bulunamamıştır. 2 ayın altındaki hastalarda povidon-iyot cilde döküldükten
sonra 2 dakika bekleyip işleme başlanılmalıdır. (4)
Santral venöz kateter takılması yoğun bakım, anestezi, genel cerrahi ve
acil hekimliğinde temel işlemlerden biridir. (2) Seldinger tekniği santral venöz
kateterlerin takılmasında kullanılan temel tekniktir. Bu tekniğin basamakları
aşağıda sırasıyla anlatılmaktadır.
3.1. Pozisyon Verme
Subklavyan kateter için pozisyon verilirken hekimler genellikle hastanın
omuzlarını posteriora konumlandırması yaygın bir uygulamadır. Bu durum
çoğunlukla torasik vertebra eksenine konulan bir ped veya kıvrılmış örtü ile
sağlanır. Ancak bu pozisyonu daha iyi olduğu gösteren çok az sayıda çalışma
vardır. Nötral pozisyonun subklavyan venin enine kesit alanını ve klavikulanın
orta 1/3’lük kısmına daha yakın olmasını sağlamaktadır. Baş çapraz tarafta
değil, nötr poziyonda olmalıdır. Bu öneriler erişkin çalışmalarının verilerine
göre ortaya çıkmıştır. Çocuk yaş grubunda çalışma sayısı sınırlıdır. (2)
Subklavyan ven ve internal juguler venden yapılacak girişimlerden
önce takılacak damarın baştan aşağı durması önemlidir. Trandelenburg
pozisyonu olarak adlandırılır. Bu durum venleri genişleterek venöz basıncı
artırır. Trandelenburg pozisyonunda aynı zamanda venöz basınç ve oda havası
arasındaki basıncın artmasına bağlı olarak hava embolisi olasılığı azalmaktadır.
(2)
Femoral erişim için hastanın pubik tübekül, anterior süperior iliyak
spine kadar olan vücut alanının açıklığı yeterlidir. Hasta açısından klinik
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olarak uygunsa ters Trandelenburg pozisyonu, femoral venleri doldurmak için
yapılabilir. (2)
3.2. Kateter Yeri Seçimi
Kateter yeri ile ilgili her bölgenin ayrı kâr zarar oranı bulunmaktadır. Subklavyan
vene bağlı pnömotoraks görülme ihtimali diğer bölgelere göre yüksektir. Ancak
subklavyan bölge hava yoluna uzaktır ve enfeksiyon riski düşüktür. İnternal
juguler venin enfeksiyon oranı femorale göre düşüktür ve ultrason eşliğinde
kolaylıkla takılabilir. (2) Ancak İJV’de arteriyel girişim riski yüksektir. Femoral
kateterde enfeksiyon riski düşüktür ancak hareketli hastalarda uygun değildir.
Girişimden önce mutlaka girişim yapılacak ven ultrason ile
değerlendirilmelidir. Ultrason santral venlerin bütünlüğüne ve girişime
uygunluğunu değerlendirmek için iyi bir seçenektir. Ultrasonun klinik
kullanımında farklılıklar olabilmektedir. Kimi uygulayıcılar boyuna aksı
kullanırken kimileri çapraz aksı kullanmaktadır. (2)
İspanya’dan 354 hasta ile yapılan çalışmada ultrasonla SVK takılan
hastalarda ilk girişimde başarı daha yüksek, deneme sayısı daha az ve mekanik
komplikasyon sayısının daha az olduğu saptanmıştır. (4)
3.3. Venöz Girişim
Herhangi bir santral vene girişim yapılacaksa bunun uyun anatomik yerden
yapılması gerekmektedir. (2) İnternal juguler vene boyunda sternokleidomastoid
kas ve klavikula arasında bulunan üçgenin apeksinden 300 açıyla iğne ucu aynı
yöndeki meme başına yönelecek şekilde girişim yapılmalıdır. Subklavyan vene
girişim klavikulanın dış- orta 1/3’lük kısmından suprasternal çentik hedeflenerek
girişim yapılmalıdır. Femoral ven için girişim ise inguinal ligamentin 1-2 cm
distalinden femoral ven hattına 30 derecelik açıyla girişim yapılmadır. (1)
Venöz girişim denemeleri sırasında artere giriş olabilir. Yüksek basınç,
pulsatil atım ve açık renk yol gösterebilir. Ancak bu bulgular yanıltıcı olabilir.
Hipotansif bir hastada pulsatil akım görülmeyebilir. Kalp yetmezliği veya
yüksek mekanik ventilatör basıncı varsa venöz sistemden yüksek basınçlı bir
akım oluşabilir. Hipoksik hastada arteriyel kan koyu renkli olabileceği gibi,
oksijen desteği alan hastada da açık renkli kan görülebilir. (2)
3.4. Dilatasyon
Vene giriş yapıldıktan sonra kılavuz tel ilerletilmeli, ardından venotomi
yapılmalıdır. Kılavuz telin ilerletilmesi ve diğer değişimler sorunsuz yapılmalıdır.
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Kılavuz tel rahat kaymıyorsa, tel çıkartılmalıdır. Kılavuz telin ilerletilmesinde
tekrarlayan zorluk görülmesi stenoz veya trombozu gösterir. (1)
3.5. Kateterin Yerleştirilmesi
Son adım kateterin takılmasıdır. Kılavuz tel gibi kateteri ilerletirken de herhangi
bir engele takılma hissi olmamalıdır. Sağ juguler venden girişlerde kateter
süperior subklavyan vende bulunur. Sol juguler venden veya sol subklavyan
venden girişlerde ise kateter süperior subklavyan vene yönelmeyebilir.
Malpozisyon direk grafilerle anlaşılabilir. Kateter yerleştirildikten sonra kan
dönüşü sıkıntısız olmalıdır ve aritmiye neden olmamalıdır. (1)
Kateter ucunun gerçekte nasıl konumlandırılacağına ilişkin çeşitli teknikler
tanımlanmıştır. Bunlar yüzey işaretlerinden ölçüm, ağırlık ve boy temelli
formüller dahil, radyografik konum veya elektrokardiyografik görüntüleme
kullanılabilir. (1)
4.

Komplikasyonlar

Santral venöz kateterin çocuk yoğun bakımda kullanımının artmasına bağlı olarak
buna bağlı gelişen komplikasyonlar da artmaktadır. Komplikasyonlar erken ve
geç dönemde görülebilir. Erken dönemde görülen komplikasyonlar arteriyel
ponksiyon, kardiyak aritmi, kanama sinir hasarı, kateter malpozisyonu, hava
embolisi, kateterin kopması ve pnömotorakstır. Geç dönem komplikasyonları
ise tromboz, disfonksiyon ve trombozdur. (5) Çok sayıda çalışmada kateter
takılırken ultrason kullanılmasının yerleştirmeye bağlı komplikasyonları
azalttığı gösterilmiştir. (1) Kateterin deneyimli kişiler tarafından takılması
komplikasyonları ve girişim başarısını artırmaktadır. (2) Uygulayıcıların
deneyimlerini karşılaştıran çalışmalarda <50 santral venöz kateter takanlarda
50<santral venöz kateter takanlara göre komplikasyon sayısı 2 kat artmaktadır.
(2)
Kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonları pediatrik yaş grubunda en sık
görülen nozokomiyal enfeksiyondur. Hastane yatış süresi, yatış maliyeti ve
mortalitenin artmasına neden olmaktadır. (6)
4.1. Girişim İlişkili Komplikasyonlar
Erken dönemde girişime bağlı komplikasyonlar 7-18% oranında oluşmaktadır.
Önceden girişim yapılması, daha önceden aynı bölgeden kateter takılması,
tekrarlayan girişim yapılması halinde komplikasyon oranı artmaktadır. (7) 5 kg
altında hastalarda girişim başarısızlığı daha yüksek oranda görülmektedir. (7)
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Dikkatsiz girişimler sonrası gelişen pnömotoraks 1% oranında görülmektedir.
Ultrason kullanımıyla bu oran daha çok azalmıştır. Çok az oranda hastaya tüp
torakostomi yapılmaktadır. Çoğunlukla oksijen tedavisi ile gerilemektedir.
Aritmiler triküspit kapağın yanında bulunan atriyoventriküler nodun irritasyonu
ile gelişebilmektedir. Kateter veya teli geri çekildikten sonra düzelmektedir. (6)
Santral venöz kateter farklı bir pozisyonda saptandığında kateterin santral
venin içerisinde olup olmadığı, ekstravasküler olup olmadığı ve suboptimal
pozisyonda olup olmadığı sorgulanmalıdır. (2)
Kateter ucu brakiosefalik/subklavyan vene döndüyse sıvı bolusu veya
kılavuz telle steril olarak normal pozisyonuna gelebilir. Bu durum dışındaki
malpozisyonda perikardiyuma, pleuraya, peritona hatta epidural boşluğa bile
ekstravazasyon olabilir. Bu durumlarda cerrahi konsültasyon istenmelidir. (2)
Kateterin derin ucunun olduğu lümenden dönüş yoksa, kapak yetmezliği
geliştiyse ve aritmi varlığında kateter geri çekilmelidir. (2)
Santral venöz kateter girişimi ile gelişen kanama önemli ve hayati olabilir.
Girişim yerinde arteriyel ponksiyona bağlı kanama sıklıkla baskıyla durur.
Ancak daha derin vasküler yapılardan gelişen kanamanın kontrolü zor olabilir.
Venler veya arterler girişim iğnesi, kılavuz tel, dilatatör veya kateterin kendisine
bağlı olarak laserasyon veya perforasyona neden olabilir. Femoral veya iliak
venlerin yaralanması retroperitoneal kanamaya neden olabilir. İnternal juguler
ven, subklavyan ven, inominate venler ve süperior vena kavada laserasyon
hemotoraksa neden olabilir. Koagülopati ve trombositopenisi olan hastalarda
kanama riski yüksek olduğu için girişim öncesi gerekli replasman mutlaka
yapılmalıdır. (1)
4.2. Kateterin Kırılması
Kateterde kırılma eksternal ve internal bölümünde oluşabilir. Eksternal hasarlar
tamir kitleriyle onarılabilir. (6)
Nadir komplikasyonlardan biri kateterin lümen içinde kırılıp emboli
oluşturmasıdır. Kopan segment kan akımını takip ederek emboliye neden
olabilmektedir. (2) Girişimsel endovasküler işlemlerle yabancı cisim
çıkarılmalıdır. (2)
4.3. Santral Venöz Kateter İlişkili Tromboz
Katater ilişkili tromboz kateter ucunda veya kateterin damara girdiği yerde
gelişir. Trombüs lümenin tıkanması, tromboemboli ve dolaşımın tıkanması
gibi çeşitli mekanik komplikasyonlara neden olabilmektedir. Kateter ilişkili
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trombüse bağlı endokardit, triküspit yetmezlik ve miyokart disfonksiyonu gibi
kardiyak problemlere neden olabilmektedir. (7)
Kateter ilişkili trombüs çocuk yaş grubunda 0,4-60% oranında
görülmektedir. Bu kadar geniş bir aralıkta görülmesinin sebebi çalışmalarda
görüntüleme yöntemlerinin farklılıklarına ve sadece semptom olan hastalarda
görüntüleme yapılmasına bağlanmıştır. (7)
Kateter boyu, lümen çapının kateteri göre dar olması, altta yatan hastalık
(kanser vb.), paranteral nütrisyon ve kateter ucunun brakiosefalik vende olması
trombüs riskini artırmaktadır. (7)
Bir hastada kateterinde trombüs saptandıktan sonra kateter çekilmelidir. (2)
İhtiyacı biten kateterler çekilmelidir. (2) Bu hastalarda düşük molekül ağırlıklı
Heparin kullanılmalıdır. (2)
Trombüs oluşumunu önlemek için Heparin’in aralıklı veya sürekli olarak
infüzyonu kabul edilen tromboz profilaksi yöntemidir. Ancak çocuk yaş
grubunda sürekli salin infüzyonuna üstünlüğü gösterilememiştir. Erişkinlerde
sistemik antikoagülan kullanımı tromboz ve enfeksiyon oranını azaltmıştır.
(7) Bu konuda yeterli pediatrik çalışma yoktur. Heparin kaplı santral venöz
kateterin erişkinde trombozu ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Çocuklarda trombozu
azalttığı gösterilmiştir ancak çalışmalar kısıtlıdır. (7)
4.4. Tıkanma
Santral venöz kataterin tıkaması enfeksiyon ve kazara çıkmadan sonra 3. En sık
çıkarılma nedenidir. Tıkanan santral venöz katetere çeşitli girişimler yapılabilir.
Pozisyon değiştirme, valsalva manevraları, 2 ml sarum salin infüzyonu
gibi manevralar yapılabilir. U manevraların başarısızlığında ürokinaz veya
streptokinaz düşük doz uygulanması yapılabilir. Ürokinaz veya streptokinaz
uygulaması kanama riski olan hastalarda uygun değildir. Hidroklorik asit bolusu
geçimsiz ilaç ve total parenteral nütrisyona bağlı tıkanmalarda kullanılabilir. (7)
İntestinal yetmezlik olan çocuklar kateter tıkanması açısından risk
altındadır. Yapılan çalışmalarda bu hastalarda albümin, antitrombin, protein C
protein S gibi sentez proteinlerinin eksik olduğu görülmüştür. Bu hasta grubunda
heparinin yararlı olduğu gösterilmiştir. Ancak çalışmalar kısıtlıdır. (6)
4.5. Kateter İlişkili Kan Akım Enfeksiyonu
Kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonları santral venöz kateterlerin en ciddi
komplikasyonudur. Katater ilişkili kan akımı enfeksiyonu kateter tipi ve
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popülasyona göre değişmektedir. En sık enfeksiyon etkenleri Koagülaz negatif
stafilokok, Staph aureus, Escherichia Coli ve Klebsiella spp dir. (8)
Kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu en sık görülen hastane kaynaklı
enfeksiyondur. (9) Pediatrik hastalarda enfeksiyon hızı değişmekle birlikte
solid organ tümörü olan hastalar, kemik iliği nakli olan hastalar ve intestinal
yetmezliğe bağlı olarak total parenteral nütrisyona bağlı hastalarda daha sık
görülür. (9)
Amerikan Hastalık Kontrol Dairesi’nin verdiği tanımlamalar Tablo-2’de
gösterilmiştir. (6)
Tablo-2, Terimler ve tanımlamalar
Kateter kolonizasyonu
veya kateter enfeksiyonu
Lokal enfeksiyon

Kateter segmentinden alınan örnekte üreme

Enfeksiyon giriş yerinde enfeksiyon bulguları
(kızarıklık, irin) ve u bölgeden alınan kültürde üreme
olması
Klinik şüpheli kateter
Takip edenlerden biri veya fazlası; lokal enfeksiyon
enfeksiyonu
bulguları, nedeni bilinmeyen ateş, damar içi cihaz ≥3
gün fazla takılı olması, belirgin kaynak olmadan alınan
kan kültürlerinde üreme, SVK çıkarılmasından sonra
düşen ateş
Kateter ilişkili
Klinik enfeksiyon tanısı (ateş, titreme, lökositoz,
bakteriyemi
hipotansiyon, taşikardi), kanda ve kateterde aynı
mikroorganizmanın üremesi. Kan örnekleri kateter
bölgesi dışında bir bölgeden olmalıdır.
SVK: Santral Venöz Kateter

Kateter ilişkili enfeksiyonun ilk adımı kateterin kolonizasyonudur. Kolonizasyon
kateter takılma anında da olabilir, daha sonraki dönemlerde de gelişebilir. (6)
Kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu non-spesifiktir. Ateş en sık bulgudur.
Kateterden yapılan infüzyonlardan sonra gelişen ateş ve titreme görülmesi
tipiktir. Aynı zamanda ek olarak çıkış yerinde enfeksiyon, tünel veya cep
enfeksiyonu ve kateter disfonksiyonu görülebilir. KİKAE bağlı olarak septik şok
gelişebilir. Diğer komplikasyonları infektif endokardit, süpüratif trombofilebit
ve mikotik anevrizmadır. (8)
Kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonu olan hastalarda olmayan hastalara
göre mortalitenin daha yüksek oranda olduğu saptanmıştır. Pediatrik KİKAE
hastane kalış süresi ve yoğun bakım kalış süresinin de uzun olmasına neden
olmaktadır. (8)
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Erişkin yaş grubunda yapılan meta analizlerde lümen sayısında artış
minimal oranda enfeksiyon riskini artırmaktadır. Pediyatrik yaş grubunda
yapılan bir klinik çalışmada fark bulunmamıştır. Yine de mümkün olan en az
lümenli kateterin pediatrik yaş grubunda kullanılması önerilmektedir. (8)
Erişkinlerde yapılan çalışmalarda kateter yerinin enfeksiyonla ilişkili
olduğu saptanmıştır. En az riskin subklavyan kateterde olduğu, bunu juguler ve
femoral ven izlemektedir. Pediatrik yaş grubunda yapılan çalışmalarda böyle bir
risk saptanmamıştır. (8)
Erişkin yaş grubunda tam steril bariyer kullanılması kateter ilişkili
enfeksiyonları azaltmıştır. Bunun yanında 2% klorheksidin uygulanması çocukta
iyot ve alkole oranla enfeksiyon açısından daha koruyucu olduğu görülmüştür.
(7)
Kateter takılma süresi uzadıkça enfeksiyon riski artmaktadır. Bu süre 5
gün üzerinde yükselmeye başlamakta iken 7 günün üzerinde yüksek oranda
artmaktadır. (7)
Kateterler günlük bakımda şeffaf steril koruma örtüleri ile kapatılmalı ve
bu örtüler en geç 7 gün içinde değiştirilmelidir. (8) Görünür halde kirli, nemli
ve gevşek olduğunda daha erken değiştirilmelidir. Hemşire hasta oranı da
önemlidir. Enfeksiyondan korunmak ve hasta bakımı kalitesi açısından çocuk
yoğun bakımlarda bir hemşire 2 hastaya bakacak şekilde sayı sağlanmalıdır.
(8) 2 ay üstünde çocuklarda günlük klorheksidin banyosu önerilmektedir.
Girişimler en aza miktarda yapılmalıdır. Katetere bakım veren kişiler katetere
erişmek için aseptik dokunulmayan teknik kullanmalıdır. Kateterin giriş yerine
5 sn klorheksidin veya povidin iyotla bakım yapılmalıdır. Kateterin açıklığını
korumak için kateter yıkanmalıdır. Lipit ve kan ürünleri hariç uygulama setleri
96 saatten kısa sürede değiştirilmemelidir. Lipit ve kan ürünleri verilen setler ise
24 saat içinde değiştirilmelidir. (8)
Antibiyotik kilit tedavisi kateter lümenine yüksek konsantrasyonda
antibiyotikli solüsyon zerk ederek bakteriyel kolonizasyon ve biyofilmdeki
bakterileri öldürmeyi hedefler. Yayınlanan bir meta analizde erişkin ve çocuk
onkoloji hastaları, TPN ihtiyacı olan yenidoğanlar ve erişkin hemodiyaliz
hastalarında antibiyotik kilit tedavisinin KİKAE’yi 67% oranında azalttığı
saptanmıştır. (8) Yayınlanan rehberlerde uzun süreli hemodiyaliz hastaları,
venöz yolu kısıtlı olan hastalar, şiddetli sekel riski yüksek hastalar ve tekrarlayan
KİKAE olan hastalarda antibiyotik kilit tedavisi önerilmektedir. Ancak diğer
hastalarda rutin olarak önerilmemektedir. (8)
Bazı merkezlerde hastada klinik bulgu olmadan kateter belli bir zaman
aralığında değiştirilmektedir. Kateter revizyonu başka bir bölgeden konularak
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veya aynı kateterin kılavuz tel ile değiştirilmesi ile yapılabilmektedir. Erişkin
çalışmalarında aynı bölgeden kılavuz tel üstünden yapılan revizyonun
enfeksiyon riskini azaltmadığını göstermiştir. Pediatrik yaş grubunda çalışmalar
kısıtlıdır. Pediatrik yanık hastalarında kılavuzla kateter değiştirilmesi veya diğer
bölgelerden yapılan kateter revizyonu arasında enfeksiyon riski açısından fark
görülmemiştir. (7) Pediatrik hastalarda rutin kateter revizyonu önerilmemektedir.
Sadece kateter enfeksiyonu bulgularında kateter ihtiyacı devam ediyorsa
revizyon yapılmalıdır. (7) Şüpheli kateter enfeksiyonu varlığında ise kateter
ihtiyacı kalmadıysa, septik şok bulguları devam ediyorsa, 48-72 saat tedaviye
rağmen iyileşme olmuyor hatta klinik kötüleşme oluyorsa kateter çekilmeli veya
başka bir bölgeden takılmalıdır. (7)
Kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonunun tedavisi hakkında sınırlı bilgi
vardır. Çoğu uygulamalar küçük, randomize olmayan klinik deneyler ve
uzman önerilerine göre belirlenmiştir. Temel olarak erişkin KİKAE tedavi
önerileri kullanılsa da bazı farklılıklarda vardır. Pediatrik hastada kateter ilişkili
enfeksiyonu doğrulamak için gereken periferik kan kültürü almak daha zordur.
Kateter revizyonu gereken durumlarda küçük çocuklara yeni kateter takılması
daha zor olmaktadır. Bunun gibi durumlarda kateteri yerinde bırakıp antibiyotik
tedavisiyle KİKAE tedavisi hastanın klinik durumu uygunsa düşünülebilir. Ancak
1-3 gün içinde klinik iyileşme görülmezse kateter değiştirilmelidir. Koagülaz
negatif stafilokok enfeksiyonlarında kateteri çekmeden antibiyotik ile tedavi
90%’a varan oranda sağlanabilirken gram-negatif ve mantar enfeksiyonlarında
kateter çıkarılmadan tedavi mümkün değildir. Üreme görülmeden önce
ampirik tedavi verilmelidir. Metisilin dirençli Stafilokok üremesi açısından
riskli durumlarda vankomisin çoğunlukla tercih edilir. Koagülaz negatif
Stafilokok açısından şüpheli enfeksiyonlarda immün kompetan hastalarda geniş
spektrumlu penisilinler ve Pseudomonas ve diğer gram -negatif etkenler için ek
olarak sefalosporinler veya aminoglikozidler kullanılmalıdır. Antibiyotik seçimi
hastanenin florasına göre olmalıdır. Mantar enfeksiyonlarına kateter mutlaka
çıkarılmalı ve 14 gün antifungal tedavi uygulanmalıdır. Tedavi süresi ile net
bilgi yoktur. Uzman görüşleri ve gözlemsel verilere göre öneriler mevcuttur.
Komplike olmayan vakalarda 10-14 gün sistemik tedavi önerilmektedir.
Koagülaz negatif stafilokok enfeksiyonlarında kateter çıkarılırsa tedavi 5-7
gün, çıkarılmadan ise 10-14 gündür. Gram negatif ve mantar enfeksiyonlarda
kateter çıkarılmalı ve tedavi 14 gün uygulanmalıdır. Kateter ilişkili kan akımı
enfeksiyonu septik tromboz, endokardit, osteomiyelit gibi metastatik yayılımda
kateter çıkarılmalı, yeni bir kateter mümkünse 24-48 saat takılmamalıdır. Bu
hastalarda 4-6 hafta intravenöz tedavi uygulanmalıdır.
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Kateter ilişkili kan akım enfeksiyonunu azaltmak için el hijyeni, 2%
klorheksidin ve kateter bakım paketleri uygulanmalıdır. Bu öneriler günlük
bakımda çocuk yoğun bakım ekibi tarafından uygulanmalı ve uzun süreli
sürdürülebilir olmalıdır. Eğitimli ve donanımlı kateter bakım ekiplerinin
çalışmasıyla kurumsal olarak KİKAE insidansı azalmaktadır. (8)
Sonuç olarak santral venöz kateter çoğu kritik çocuk hastada hayati önemli
tedavilerin uygulanmasında elzemdir. Santral kateter kullanım gereksinimi
sona erdiğinde mutlaka çekilmelidir. Santral venöz kateter takılması sırasında
ultrason kullanımı komplikasyon oranını azaltmaktadır. Santral kateter takılması
esnasında tüm sterilizasyon önlemleri alınmalıdır. Cilt temizliği 2%klorheksidin
ile yapılmalıdır. Kateterlerin günlük bakımda şeffaf steril koruma örtüleri ile
kapatılmalı ve bu örtüler en geç 7 gün içinde değiştirilmelidir. Enfeksiyondan
korunmak ve hasta bakımı kalitesi açısından çocuk yoğun bakımlarda bir
hemşire 2 hastaya bakacak şekilde sayı sağlanmalıdır. Girişimler en aza
miktarda yapılmalıdır. Katetere bakım veren kişiler katetere erişmek için aseptik
dokunulmayan teknik kullanmalıdır. Kateterin giriş yerine 5 sn klorheksidin
veya povidin iyotla bakım yapılmalıdır. Kateterin açıklığını korumak için
kateter yıkanmalıdır. Lipit ve kan ürünleri hariç uygulama setleri 96 saatten kısa
sürede değiştirilmemelidir. Lipit ve kan ürünleri verilen setler ise 24 saat içinde
değiştirilmelidir. Kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonunda kateter çekilmelidir.
Sadece kateter enfeksiyonu bulgularında kateter ihtiyacı devam ediyorsa
revizyon yapılmalıdır. Şüpheli kateter enfeksiyonu varlığında ise kateter ihtiyacı
kalmadıysa, septik şok bulguları devam ediyorsa, 48-72 saat tedaviye rağmen
iyileşme olmuyor hatta klinik kötüleşme oluyorsa kateter çekilmeli veya başka
bir bölgeden takılmalıdır. El yıkama kateter enfeksiyonları önlemede en önemli
koruyucu yöntemlerden biridir. (7)
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1.

İ

Giriş

2.

İnguinal Herni ve Hidrosel

nguinal bölge hastalıkları çocuklarda en sık yapılan cerrahi girişimlerdir.
(1,2) İnguinal herni, hidrosel, inmemiş testis ve varikosel bu bölgede görülen
patolojilerdir. İnguinal herni ve hidrosel; inmemiş testis ve varikosele göre
daha sık görülen hastalıklardır.
İnguinal herni onarımı çocuk cerrahisi kliniklerinde yapılan ameliyatların
%30-50’sini oluşturmaktadır. En deneyimli ellerde bile bazen çok zor olabilen
inguinal herni onarımına bağlı komplikasyonlar nadir de olsa görülebilmektedir.
Bu bölümde inguinoskrotal bölge patolojilerinin cerrahi komplikasyonları
gözden geçirilecek ve tedavisi özetlenecektir.

Çocuklarda inguinal herni ve hidrosel, procesus vaginalisin açık kalması sonucu
oluşur. Herni ve hidrosel oluşumu procesus vaginalisin çapı ile ilişkilidir.
Procesus vaginalisteki açıklık; karın içi organların geçişine izin verecek kadar
geniş olduğunda inguinal herni oluşurken, sadece periton sıvısının geçişine izin
verecek genişlikte ise hidrosel gelişir.
İnguinal herni miadında doğan yenidoğanların yaklaşık %3,5-5’inde
görülürken, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde bu oran %18’e kadar
artmaktadır. (3-6) İnguinal herninin oluşumu testisin inişi ile ilgili olduğundan
erkek çocuklarda görülme oranı kızlardan 4-20 kez daha sıktır. Çocuk yaş
113
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grubundaki inguinal hernilerin tamamına yakını indirekt hernidir. Hidrosel;
komünike, nonkominike ve kord hidroseli olarak sınıflandırılır.
İnguinal herni ve hidroselin cerrahi tedavisi benzerdir. Çocuklarda standart
inguinal herni onarımı, inguinal kanal açılarak ya da açılmadan herni kesesinin
internal ring seviyesinde bağlanması yani yüksek ligasyon ile yapılır. Kese arka
duvarına intrabdominal organlar yapışmış olabileceği için yüksek ligasyonundan
önce mutlaka kese açılarak içine bakılmalıdır. Bu durum sliding herni olarak
tanımlanmaktadır. Erkek çocuklarda daha çok apendiks, çekum, sigmoid
kolon, mesane; kızlarda ise gonad ve tüpler kese duvarına yapışmış olabilir.
İnguinal herni onarımı sırasında kese içine sliding yapmış over ve tüplerin
serbestleştirilmesi, kanamaya yol açabileceği için önerilen bir işlem değildir.
Bunun yerine kesenin distalinden bağlanarak batın içine invagine edilmesi ve iç
delik ağzının kapatılması önerilmektedir. Diğer organların kese duvarına yapışık
olması durumunda ise organın serbestleştirilmesi ve batın içine gönderilmesi
gerekmektedir. Kesenin distalinin çıkarılması kord ve damarların zedelenmesine,
postoperatif ödemin ve hematomun artmasına yol açabileceği için önerilmez.
Son yıllarda çocuklarda laparoskopik inguinal herni onarımı daha sık
yapılmaktadır. Laparoskopik inguinal herni onarımında en sık, üç port ile onarım
ve perkütan internal ring süturizasyon (PIRS) teknikleri kullanılır.
Kontralateral processus vaginalisin değerlendirilmesi ve açıklık durumunda
onarım yapılabilme imkânı, duktus deferens ve damar yapılarının daha net
görülebilmesi nedeniyle bu yapılara daha az zarar verme riski, kızlarda over
ve adnekslerin değerlendirilmesi, daha az postoperatif ağrıya neden olması ve
daha iyi kozmetik sonuçlar vermesi laparoskopik cerrahinin avantajları olarak
görülür. Karın boşluğuna girilmesi, kord ve damarlarının düğüm içine alınma
riski, büyük damarların yaralanma riski ise dezavantajlar arasındadır. (7,8)
Elektif koşullarda yapılan inguinal herni onarımında %1-3 oranında
komplikasyon görülebilmektedir. Skrotal ödem, hematom, hidrosel ve cerrahi
alan enfeksiyonu erken dönemde karşılaşılabilen en önemli sorunlar iken
iatrojenik inmemiş testis, nüks, testis atrofisi, vas deferens kesisi, infertilite ve
sinir hasarlanmaları ise geç komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. (9,10)
2.1. Skrotal Ödem ve Hidrosel
Skrotal hernilerde ve kese distalinin çıkarıldığı yeterli hemostazın yapılmadığı
olgularda postoperatif ödem ve hematom görülür. Çoğunlukla spontan olarak
kaybolabilir. Postoperatif hidrosel, herni kesesinin distaline sıvı birikmesi sonucu
gelişir. Genellikle zamanla rezorbe olur. Nadiren cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulur.
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2.2. Yara Yeri Enfeksiyonu
Elektif inguinal herni onarımı temiz yara sınıfında olduğu için preoperatif ve
postoperatif antibiyotik tedavisine gerek yoktur. Enfeksiyon nadiren gelişir.
Ancak daha çok acil koşullarda yapılan inkarsere ve strangüle herni onarımı
sonrasında yara yeri enfeksiyonu görülebilir. Yara yerinin lokal bakımı ile kolayca
iyileşebileceği gibi bazı vakalarda antibiyotik tedavisi vermek gerekebilir.
2.3. İatrojenik İnmemiş Testis
İnguinal herni onarımı sonrası iatrojenik inmemiş testis gelişimi nadir bir
komplikasyondur. Farklı çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmektedir. İatrojenik
inmemiş testis gelişme insidansı %0,8 ile %2,8 arasında değişmektedir. (11)
Ameliyat sırasında kord ve damarlarından dikiş geçilmesi, herni kesesinin
diseksiyonu sırasında kord ve damarlarına uygulanan traksiyon nedeniyle
testisin skrotum dışına çıkması ve herni kesesinin yetersiz diseksiyonu testisin
yüksek skrotal seviyede kalmasına neden olmaktadır. (11,12)
2.4. Nüks
Elektif inguinal herni onarımından sonra nüks %0-0,8 oranında görülür. Bu
oran inkarsere inguinal hernilerde %24 iken asit ve ventrikuloperitoneal şantı
olan olgularda %12’dir. (4) Prematürite, 1 yaş altında yapılan inguinal herni
onarımı, inkarserasyon ve ek hastalıklar nüks gelişme riskini arttırabilir. (7)
Ein ve arkadaşları, 6361 olguluk açık inguinal herni onarımı serisinde nüks
oranını %1,2 olarak bildirmiştir. (6) Yine Tiryaki ve arkadaşlarının 8265 olguyu
değerlendirdiği çalışmada nüks oranı %0,44 olarak bulunmuştur. (9)
Nüksün ana sebebi teknik problemlerdir. Herni kesesinin yetersiz
diseksiyonu, yeterli seviyede yüksek ligasyon yapılmaması, sütürün açılması belli
başlı nedenler olarak görülmektedir. İnguinal herni onarımı sırasında inguinal
kanalın arka duvarının zedelenmesi, artmış karın içi basınç (ventrikuloperitoneal
şant, asit), bağ dokusu hastalıkları, enfeksiyon ve prematürite nüks için
predispozan faktörlerdir.
Nüks herni tespit edildiğinde açık cerrahi ile tekrar inguinal herni onarımı
yapılabileceği gibi laparoskopik onarım da güvenli bir şekilde yapılabilir.
2.5. Testis Atrofisi
Elektif inguinal herni onarımlarında testis atrofisi nadir de olsa karşılaşılan
bir komplikasyondur. Ancak acil olarak yapılan ameliyatlarda testis atrofisi
insidansı artar. İnkarsere inguinal herni onarımlarından sonra %0-11,7 oranında
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testis atrofisi ile karşılaşıldığı, ayrıca olguların %2,2-5’inde ameliyat esnasında
testis dolaşımının bozuk olduğu bildirilmiştir. (13)
2.6. Komşu Organ Zedelenmesi
İnguinal herni onarımında komşu organ zedelenmesi çok nadirdir. Bağırsaklar,
mesane, over ve nadiren uterus herni kesesi içerisinde yerleşebilir. Bu organların
zedelenmemesi için inguinal herni onarımı sırasında kese açılarak kontrol
edilmelidir.
2.7. Vas Deferens Kesisi
İnguinal herni onarımında, procesus vaginalisin diseksiyonu yapılırken vas
deferens ve testiküler damarlar dişli penset ile tutularak travmatize edilmemelidir.
Kesenin yüksek ligasyonu sırasında dikkat edilmezse kord ve damarları kese ile
birlikte bağlanabilir. Yine kanama kontrolü sırasında koter kullanımı ile kord ve
damarları zarar görebilirler.
Vas deferens yaralanmaları, elektif inguinal herni onarımında %0,2-1
oranında görülürken inkarsere herni onarımı sırasında bu oran %6’lara kadar
çıkabilmektedir. Vas deferensin kesilmesi durumunda mikroskobik olarak
7/0 monofilaman sütürlerle onarım yapılmalıdır. İnguinal herni onarımında
testiküler ven ve arterin sıkışması sonrasında da geç dönemde testiküler atrofi
görülebilir. İnkarsere inguinal hernilerde redüksiyonu takiben de testis atrofisi
görülebilir. (4)
2.8. Sinir Hasarlanması
İnguinal herni onarımı sırasında; ilioinguinal, iliohipogastrik, genitofemoral
ve lateral femoral kutanöz sinirler potansiyel risk altındadır. Özellikle küçük
çocuklarda bu sinirlerin geniş anatomik varyasyonları nedeni ile belirlenmesi
güç olabilir. (14)
2.9. Sütür Apsesi
İplik grenülomu inguinal herni ameliyatlarından sonra %0,6 oranında görülür.
Genellikle operasyondan bir yıl sonra dikiş materyaline bağlı olarak kendini
gösterir. İnguinal herni onarımlarında artık ipek sütürlerin kullanılmaması bu
komplikasyonu azaltmıştır. (15)
3.

İnmemiş Testis

Fetüste intraabdominal olarak gelişen testis 7. ayda kasık kanalı içine girer ve
doğuma yakın skrotuma yerleşmiş olur. Testisin skrotuma inmesi aşamasında
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normal yolun herhangi bir noktasında kalması ya da anormal bir yola sapması
durumuna inmemiş testis denilir. Görülme sıklığı hastanın gestasyonel yaşına göre
değişmektedir. Miadında doğan erkek çocuklarda inmemiş testis insidansı %2-5
arasında iken 1 yaşında bu oran %1’e düşmektedir. (16) Prematüre bebeklerde
ise görülme olasılığı %30’lara kadar varmaktadır. Düşük doğum ağırlıklı
prematüre bebeklerde doğum ağırlığı ile inmemiş testis insidansı ters orantılı
olup 2500 gram üzeri bebeklerde insidans %3,8 iken 2000 gram altı bebeklerde
bu oran %45,4’e yükselmektedir. (17) İnmemiş testis olgularının %80’ninde
testis inguinal kanalda palpe edilebilirken, %20’si palpe edilememektedir.
İnmemiş testisteki histolojik değişiklikler; Leydig hücre sayısında azalma,
sertoli hücrelerinde dejenerasyon, spermatogonyaların gecikmiş görünümü,
primer spermatositlerin gelişmemesi ve total germ hücre sayısının azalması ile
karakterize olup 1-2 yaş arasında görülmektedir. Bu nedenle tedavi en erken 6.
ayda en geç 18. ayda olmak üzere tercihen 1 yaş civarı yapılmalıdır. (18)
Tedavideki asıl amaçlar testiste malign dönüşüm riskini azaltmak ve
fertilite oranını arttırmaktır. Başarılı bir orşiopekside amaçlanan testisin
skrotuma rahatça yerleşmesi, atrofinin olmaması, skrotumda normal boyutta
ve uzun dönemde çocuk sahibi olabilecek fonksiyonel bir testis olmasıdır. (19)
Orşiopekside inmemiş testisin lokalizasyonu, tek taraflı ya da iki taraflı olması,
testisin kendisine ait faktörler ve ameliyat yaşı uzun dönem sonuçlar üzerine
etkilidir.
İnmemiş testis tedavisinde cerrahi yöntem seçimini belirleyen en önemli
faktör testisin lokalizasyonudur. Farklı teknikler tanımlanmış olsa da cerrahi
tedavilerin temel amacı, testisin çevre dokulardan serbestleştirilmesi, skrotumda
oluşturulan dartos poşa yerleştirilmesidir. Bu amaçla, klasik orşiopeksi, skrotal
orşiopeksi, iki aşamalı orşiopeksi, Fowler-Stephans orşiopeksi, mikrovasküler
cerrahi ve laparoskopik cerrahi gibi birçok tedavi yöntemi uygulanmaktadır.
Erken zamanda orşiopeksi uygulanan vakalarda testisin normal gelişimi
yakalaması olasılı daha fazla iken geç kalınan vakalarda bu olasılık azalmaktadır.
(20)
Docimo ve arkadaşları tarafından yayınlanan bir derlemede cerrahi
başarıyı belirleyen ana faktörün testis yerleşimi olduğu vurgulanmıştır.
Abdominal testislerde başarı oranı %74 iken bu oran peeping testislerde
%82, inguinal kanalda bulunan testislerde %87, yüksek skrotal olgularda ise
%92’dir. Cerrahi teknik başarı oranları ise klasik orşiopekside %89, tek aşamalı
Fowler-Stephens’de %67, iki aşamalı Fowler-Stephen’de %77, mikrovasküler
orşiopekside ise %84 olarak bildirilmiştir. (21)
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Deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığında inmemiş testis cerrahisinin
kısa ve uzun dönem komplikasyonları %5’ten daha az olarak bildirilmektir. (21)
Orşiopeksi sonrası ilk kontrol, yara problemlerini değerlendirmek üzere 7-10
gün sonra yapılabilir. Bundan sonra birinci, altıncı ve 12. ayda testis pozisyonu
ve büyüklüğü kontrol edilmelidir.
Orşiopeksi komplikasyonları; kanama, yara yeri enfeksiyonu, hematom,
hidrosel, testis torsiyonu (iatrojenik ya da spontan), testisin retraksiyonu,
ilioinguinal sinir hasarlanması, vas deferens hasarlanması ve testis atrofisidir.
3.1. Yara Yeri Enfeksiyonu
İnmemiş testis ameliyatları temiz yara sınıfına girmektedir. Ameliyat
sonrası antibiyotik tedavisine gerek yoktur. Orşiopeksinin en sık karşılaşılan
komplikasyonu yara yeri enfeksiyonudur. Hem inguinal hem de skrotal insizyon
bölgesinde enfeksiyon gelişebilmektedir. Ancak skrotal insizyonda enfeksiyon
gelişme oranı daha yüksek olarak bildirilmektedir. Tedavi de antibiyotik tedavisi
ve gerektiğinde drenaj uygulanmalıdır.
3.2. Skrotal Hematom ve Hidrosel
Skrotal hematom, hidrosel ve apse formasyonu nadir gelişen komplikasyonlardır.
Orşiopeksi sırasında yetersiz hemostaz yapılması postoperatif hematom
oluşmasına yol açar. Testisin venöz ve lenfatik dolaşımının bozulmasına bağlı
geçici ödem de görülebilir. Ödem genellikle 4-6 hafta içinde kendiliğinden
kaybolur. Nüks inmemiş testis cerrahisi sonrası bu komplikasyonlar daha
sık görülür. Skrotal apse geliştiğinde ise antibiyotik tedavisi ve drenaj
uygulanmalıdır.
3.3. Testis Torsiyonu
Orşiopeksi sonrası gelişen testis torsiyonu genellikle iatrojeniktir. Testisin
skrotuma yerleştirilmesi sırasında vasküler pedikülün etrafında döndürülmüş
olmasından ya da spontan olarak kendiliğinden de olabilir. Bunu önlemek için
testis skrotuma indirilirken testisin skrotumdaki pozisyonu ve inguinal bölgedeki
damarların kontrol edilmesi gerekir. Orşiopeksi sonrası spontan testis torsiyonu
nadir olarak bildirilmiştir. Ameliyat sonrası ilk birkaç gün içinde ortaya çıkan
skrotal ağrı aksi ispat edilene kadar testis torsiyonu olarak düşünülmelidir. (22)
3.4. Testis Retraksiyonu
Orşiopeksi sonrası testisin sekonder olarak yukarı kaçması (testis retraksiyonu);
kord üzerindeki peritonun yetersiz mobilizasyonu, procesus vaginalisin iç halka
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proksimalinden değil de daha distalden bağlanması, testisin skrotuma yetersiz
fiksasyonu ve postoperatif gelişen yara yeri enfeksiyonu sonucu görülebilir.
İnmemiş testisin lokalizasyonu, orşiopeksi sonrası testisin pozisyonunu
etkiler. Palpe edilen inmemiş testiste orşiopeksi sonrası testis %90 oranında
skrotuma yerleşirken intaabdominal testisler için bu oran %80 civarındadır.
Orşiopeksi yapılan hastaların incelendiği metaanalizde testisin pozisyonu ile
orşiopeksi başarısı arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu gösterilmektedir.
Abdominal testiste %74, iç inguinal halka seviyesinde %82, inguinal kanal
seviyesinde %87, ekternal ring distalinde lokalize bir testiste ise %92 oranında
orşiopeksi başarısı bulunmaktadır. (23)
3.5. Testis Atrofisi
Testis atrofisi inmemiş testis cerrahisi sonrası uzun dönemde karşılaşılabilecek
en önemli komplikasyondur.
Testis atrofisi standart bir orşiopeksi sırasında testiküler damarların
iatrojenik olarak zedelenmesi, spermatik kordda aşırı koter kullanımı, damarların
yanlışlıkla bağlanması sonucu gelişebilir. Testisin gergin olarak skrotuma
indirilmesine bağlı olarak gelişen iskemi, Fowler-Stephens yöntemiyle testiküler
damarların bağlanıp kesilmesi, testisin skrotuma tespit edilmeden önce vasküler
pedikül ekseninde torsiyone olması testis atrofisine neden olabilir. (22)
Testis atrofisi daha çok nonpalpable, yüksek veya intraabdominal yerleşimli
testisler için yapılan orşiopeksilerden sonra görülür. Sekonder orşiopeksiler ve
inkarsere inguinal herni onarımı sırasında yapılan orşiopeksilerin sonrasında da
testis atrofisi olasılığı yüksektir.
3.6. İnfertilite
Fertilite, inmemiş testis tedavisindeki temel hedeftir. İnmemiş testis nedeni ile
ortaya çıkan infertilite ile ilgili öne sürülen iki görüş bulunmaktadır.
İlk görüş infertilitenin; testisin skrotum dışında farklı bir yere yerleşmesine
bağlı olarak skrotumdan daha yüksek ısıya maruz kalması, zaman içerisinde
germ hücrelerinin bu yüksek ısıdan etkilenmesi ve seminifer tübülüsün beklenen
gelişimin gerisinde kalarak gonadların yeterli spermi üretememesinden
kaynaklandığıdır.
Diğer görüş ise, aslında inmemiş testisin bir endokrinopati olduğu,
infertilite ile ilgili temel sorunun fetal germ hücre deposu olan gonositlerin
erişkin depo görevini yapacak olan erişkin tip spermatogonya dönüşümünde,
gonadotropinlere bağlı nedenlerle bir yetersizlik olduğu ve infertilitenin de
bunun sonucu ortaya çıktığıdır. (19)
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İnmemiş testisin tek ya da çift taraflı olması fertiliteyi etkilemektedir. Tek
taraflı inmemiş testis nedeni ile orşiopeksi yapılan erkeklerde çocuk sahibi olma
oranı %80-90 arasında, bilateral inmemiş testis nedeni ile orşiopeksi yapılan
erkeklerde ise çocuk sahibi olma oranı için ise %50-70 arasında bildirilmektedir.
(20)
3.7. İnmemiş Testis ve Kanser
İnmemiş testis tedavisinin temel amaçlarından biri de kanser gelişimin
önlemektir. İnmemiş testisli olgularda testis kanseri riskinin normal olgulara
göre 25-30 kat arttığı saptanmıştır. Orşiopeksi yapılması testis kanseri riskini
azaltmasa bile tümör ortaya çıktığında testisin skrotum içinde olması hem tanı
hem de tedavi açısından kolaylık sağlayacağından, testisin indirilmesi gereklidir.
Testis tümörlü erkeklerde yapılan araştırmalar bu tümörlerin %10’unun
inmemiş testislerde geliştiğini göstermiştir. Abdominal testislerde malign
transformasyon riski inguinal kanaldaki testislere oranla 5 kat daha yüksektir.
İnmemiş testislerde gelişen tümörlerin çoğunluğunu seminom gibi germ hücreli
tümörler oluşturmaktadır. (24)
4.

Varikosel

Varikosel, pampiniform pleksus ve internal spermatik venlerin anormal bir
dilatasyonu olup, seminifer tübülerdeki sıcaklığın artmasına, toksik adrenal ve
renal metabolitlerin renal ven yoluyla geri akışına, sperm kalitesinin düşmesine
ve testis büyümesinin durmasına neden olur. (25) Erkek infertilitesinin en sık
düzeltilebilir nedenidir. Adölesan varikosel insidansı erişkinlere benzer şekilde
%15–16’dır. (26)
Tedavi endikasyonları arasında varikoselin semptomatik olması, testiküler
atrofiye neden olması veya bilateral palpabl varikosel varlığı sıralanabilir.
Adölesan grupta yapılan çalışmalarda varikoselin neden olduğu testiküler
disfonksiyonun cerrahi ile düzeltilebileceği gösterilmesine rağmen bu durumun
infertilite üzerine etkisi net olarak açıklanamamıştır. (27)
Varikoselin tedavisi için çok sayıda cerrahi teknik tanımlanmıştır. Cerrahi
tedavinin temeli internal spermatik venlerin ligasyonuna ve aynı zamanda
arterlerin, lenf ve vas deferenslerin korunması prensibine dayanır. Bu nedenle
ideal teknik, tüm internal ve eksternal spermatik venlerin bağlanmasına,
spermatik arterlerin ve lenfatiklerin korunmasına odaklanmalıdır. (28) Varikosel
ligasyonu, mikroskobik olarak inguinal/subinguinal, laparoskopik veya açık
cerrahi ile sub/suprainguinal olarak yapılabilir.
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Varikoselektomi sonrası hidrosel, testis atrofisi, enfeksiyon ve nüks olası
komplikasyonlardır. (29)
Uygulanan tekniğe göre de komplikasyonlar farklılık göstermektedir.
4.1. Sinir Yaralanması
Cerrahi esnasında iatrojenik olarak ilioinguinal, genitofemoral ya da obturator
sinirleri zarar görebilir. Cerrahi uygulanan tarafın uyluk iç yüzünde huzursuzluk
hissine neden olur ve genellikle 8-12 ay arasında düzelir.
4.2. Hidrosel
Hidrosel, varikosel ligasyonu sonrası en sık görülen komplikasyondur.
Farklı serilerde farklı görülme oranı rapor edilmiştir. Sılay ve arkadaşlarının
yayımladığı derlemede; varikosel ligasyonu sonrası 6–85 ay takip edilen
olgularda hidrosel oluşum oranı %0–12 arasında bildirilmiştir. Bu oranların
özellikle mikroskobik varikoselektomi yapıldığında oldukça azaldığı ve
açık Palomo ameliyatından sonra anlamlı olarak daha yüksek görüldüğü
saptanmıştır. (30) Uygulanan cerrahi yönteme göre hidrosel görülme oranın
değiştiği görülmektedir. Spermatik arter bağlanarak yapılan cerrahilerde %17,6
hidrosel saptanırken, arter koruyucu teknik ile yapılan cerrahilerde %4,3
hidrosel görüldüğü bildirilmiştir. (31)
Uçar ve arkadaşlarının 113 hasta üzerinde yaptığı üç cerrahi tekniğin
karşılaştırıldığı çalışmada laparoskopik varikosel ligasyonunda %10,
mikroskobik varikoselektomide %2,3 subinguinal açık varikosel ligasyonunda
%5 ve toplam hasta grubunda %5,3 oranında hidrosel oluşumu saptandığı
bildirilmiştir. (28)
Hidrosel kendiliğinden düzelebileceği gibi perkütan drenaj ya da cerrahi
olarak hidroselektomi gerektirebilir. (32)
4.3. Testis Atrofisi
Nadiren gelişebilen bir komplikasyondur ve görülme sıklığı açısından bir oran
vermek mümkün değildir. Yapılan çalışmalarda açık cerrahi ve laparoskopik
cerrahi yöntemlerini karşılaştırılmış ve komplikasyonlar açısından her iki
yöntem arasında belirgin bir fark tespit edilmemiştir. (33)
4.4. Nüks
Cerrahi teknikten bağımsız olarak nüks, varikosel ligasyonu sonrası sık
görülen komplikasyonlardan biridir. Nüksün spermatik ve eksternal iliak venler
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arasındaki kolleteral damarların yetersiz diseksiyonunda ve arter korunarak
yapılan cerrahilerde daha sık görüldüğü bildirilmektedir. (33,34)
Esposito ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, spermatik arterin de
bağlandığı grupta %3 nüks saptanırken, arter koruyucu teknik ile yapılan
cerrahide %6 nüks görüldüğü bildirilmiştir. (31)
5.

Sonuç

Sonuç olarak çocuklarda sıklıkla yapılan inguinoskrotal bölge cerrahisi sonrası
önemli komplikasyonlar görülmektedir. Bu komplikasyonlar uzun dönemde
infertiliteye neden olabilmektedir. Komplikasyonları önlemek için hastalar en
uygun cerrahi koşullarda ameliyat edilmeli, tüm cerrahi prensipler titizlikle
uygulanmalıdır. Ameliyatlar deneyimli çocuk cerrahları ve çocuk ürologları
tarafından gerçekleştirilmelidir.
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1. Giriş

M

esane kanseri en sık görülen maligniteler arasındadır ve dünyada
kanser ile ilişkili ölümler arasında önemli bir yere sahiptir. Yıllık
insidansı 100.000 kişide erkeklerde 9.5 iken kadınlarda 2.4
kadardır.(1) Sigara, mesleki kimyasallara maruziyet, radyoterapi, bazı metabolik
bozukluklar ve cinsiyet en önemli risk faktörlerinden birkaçıdır.(2)
Hastaların dörtte biri kasa invaze şekilde başvurmakta ve multidisipliner
tedaviye ihtiyaç duyabilmektedir.(3) Kasa invaze mesane kanserinde, BacillusCalmette-Guerin (BCG) dirençli ve tekrarlayan kasa invaze olmayan mesane
kanserlerinde standart tedavi radikal sistektomi operasyonudur.(2) Bu majör
cerrahiyle mesanenin yanı sıra erkekte prostat ve seminal veziküller de
çıkarılır iken, kadınlarda uterus, fallop tüpleri, overler ve anterior vajinal duvar
da beraberinde çıkarılmaktadır. Yine her hastada bilateral pelvik lenf nodu
diseksiyonu cerrahinin standart bir parçasıdır. Operasyonun diğer bir önemli kısmı
ise üriner diverisyondur. Enteral sistemden izole edilen bir kısım ile üreterlerin
anastomozu sonucu üriner diversiyonlar uygulanabilmektedir. Seçilecek
diversiyon çeşidi hastanın fiziki kondisyonuna, intestinal, hepatik ve renal
fonksiyonlara, tümör evresi ve yaşam beklentisine göre değişebilmektedir.(4)
Günümüzde sıklıkla kullanılan diversiyon çeşitleri inkontinan kutanöz
diversiyonlar (konduit), kontinan kutanöz diversiyonlar (kateterize edilebilen
poşlar) ve kontinan üretral (ortotopik neobladder) diversiyonlardır.
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Ürolojinin en majör operasyonlarından birisi olan radikal sistektomi ve
üriner diversiyon operasyonu sonrası 30%-70%’e varan bazı komplikasyonlar
gelişebilmektedir.(5-8) Bu komplikasyonların tanınması ve sıklığının bilinmesi
komplikasyonun yönetilmesi açısından oldukça önemlidir. Komplikasyon
gelişimine birçok faktör neden olabilir.
Sigara mesane kanseri gelişimi açısından hem erkekte hem kadında en
önemli risk faktörlerindendir.(9) Sigaranın mesane kanseri hastalarında onkolojik
rekürrensi ve mortaliteyi artırmasının yanı sıra cerrahi komplikasyonları da
artırdığı gösterilmiştir.(10,11) Sigaranın majör cerrahiler sonrası yara yeri
enfeksiyonu, septik şok, pulmoner komplikasyonlar ve uzamış yoğun bakım
ünitesi ihtiyacı ile ilişkili olduğu görülmüştür.(12) Sigaranın bu etkileri immün
sisteme, solunum sistemine, kardiyovasküler sisteme ve yara iyileşmesine kötü
etkilerinden dolayı ileri gelmektedir.
Robot yardımlı radikal sistektominin açık cerrahiye kıyasla daha az kan
kaybı ve daha az hastane yatış süresi gibi avantajları varken operasyon süresi
daha uzun olduğu görülmüş.(13) Diğer taraftan Asil ve arkadaşlarının yakın
zamanda yaptığı bir çalışmada operasyonun açık teknikle ya da robot yardımlı
laparoskopik yapılmasının total komorbidite oranlarını istatistiksel olarak
etkilemediği gösterilmiştir.(14)
Radikal sistektomi sonrası erken dönemde gerçekleşen komplikasyonlarda
ve tekrar hastaneye başvuruşlarda obezite faktörünün olduğu gösterilmiştir.
Ayrıca obez hastalarda malnütrisyonun bir belirteci olarak 14% oranında
hipoalbüminemi saptanmıştır.(15,16) Kan proteininin yüksek olması yara
iyileşmesi ve metabolizma üzerine pozitif bir etkisi var iken diğer komorbiditelerin
eşlik etmesi komplikasyonları arttırabilmektedir. Yakın zamanda yapılan bir
çalışmada albümin-kan glukoz oranının radikal sistektomi sonrası erken dönem
komplikasyonları için bağımsız bir risk faktörü olarak gösterilmiştir.(17)
Hastanın daha önce geçirdiği cerrahi veya aldığı tedaviler operasyonu
zaman zaman zorlaştırmaktadır. Bununla uyumlu olarak primer radikal
sistektomi ile karşılaştırılınca salvage sistektomi sonrası komplikasyon gelişme
riski daha yüksek bulunmuştur.(18)
2.

Komplikasyonlar

2.1. Kanama
Radikal sistektomi operasyonu kapsamlı majör ürolojik cerrahilerden biridir.
Operasyon sırasında ve erken postoperatif dönemde gerçekleşebilen mortal
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komplikasyonlardan birisi de kanamadır. Yapılan kapsamlı bir araştırmada
radikal sistektomi sonrası transfüzyon oranı 24.4% olarak bulunmuştur.(19)
Genellikle eksternal iliak, internal iliak ve ana iliak arter/ven veya dalları,
obturator ven ve derin dorsal ven ilişkili kanamalar gerçekleşebilir. Doğru
zamanda yeterli müdahale yapılamaz ise mortal sonuçları olabilir. Klinik olarak
hemodinamisi stabil seyreden vakalarda bir süre takip edilse de hemodinamisi
bozulan hastalarda girişimsel radyolojik tekniklerle embolizasyon ya da tekrar
operasyon ile müdahale şarttır.
2.2. Enfeksiyon
Enfeksiyon radikal sistektomi sonrası en sık görülen komplikasyonlardan
biridir. Ateş, üriner trakt enfeksiyonu, piyelonefrit, sepsis gibi tablolara
neden olabilir.(20) Üriner traktın yeni baştan rekonstrüksiyonu ve barsaklara
anastomozu üriner sistem enfeksiyonu riskini doğal olarak artırmaktadır. Bazı
çalışmalarda özellikle kontinan üriner diversiyonun ileal konduite göre daha
fazla üriner sistem enfeksiyonu ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.(21,22) Geniş
serili bir hasta popülasyonun değerlendirildiği farklı bir çalışmada ise preoperatif
kanama bozukluğu, böbrek yetmezliği, kötü performans ve %10 dan fazla kilo
öyküsü olması postoperatif üriner sistem enfeksiyonu için risk faktörü olarak
gösterilmiştir. Geniş spektrumlu profilaktik antibiyotik kullanımı ile üriner
sistem enfeksiyonları azaltılabilmektedir.(23)
2.3. Gastrointestinal komplikasyonları
Komplikasyon oranlarının değerlendirildiği sistematik bir derlemede
gastrointestinal komplikasyonların 29% ile en sık komplikasyon oranına
sahip olduğu raporlanmıştır. Bu gastrointestinal komplikasyonların içinde
de en sık olanı 16% ile ileus gelmektedir.(20) Mekanik bir nedene ya da
hipokalemi gibi metabolik nedenlere bağlı gelişebilmektedir. Bir çalışmada
radikal sistektomi sonrası ileus gelişme riski açısından ileri yaş bağımsız risk
faktörü olarak gösterilmiştir.(24) Benzer şekilde kronik pulmoner hastalık
ve nörolojik hastalıklar da ileus gelişimi için riskli olarak bulunmuştur.(25)
Daha çok kolorektal cerrahilerde kullanılan ERAS (Enhanced Recovery After
Surgery) protokolü ile cerrahi sonrası iyileşme ve barsak işlevi geri dönüşünü
hızlandırılmaktadır. Böylece gastrointestinal komplikasyonlar azalmaktadır.
ERAS protokolü epidural anestezi, erken mobilizasyon, erken diyete başlama,
vücut kataterlerinin erken çekilmesi gibi bazı kriterlerden oluşmaktadır. Radikal
sistektomi sonrası ERAS protokolü ile ilgili çok net öneriler olmasa da barsak
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işlevleri için önerilebilir. ERAS protokolü epidural anesteziyi önermektedir ancak
postoperatif komplikasyonları arttırdığını belirten çalışmalar da mevcuttur.(26)
Bunun dışında geleneksel yaklaşımda ileus için sakız çiğneme, nazogastrik
tüp takılması, oral alımın geçici olarak durdurulması, alvimopan gibi periferal
etkili opioidlerin kullanımı ve perioperatif sıvı alımının düzenlenmesi ilk planda
ileusa yaklaşımda düşünülebilir.
Diğer önemli bir gastrointestinal komplikasyon ise anastomozal enterik
kaçaktır. Diversiyon için barsak segmenti izole edildikten sonra enteroenteral
anastomozda oluşan kaçaklardır. Minör kaçaklar konservatif olarak kapansa da
yüksek debili kaçakların tekrar revizyon cerrahisi ihtiyacı olabilmektedir.
2.4. Üreteral darlık
Sistektomi sonrası üreter obstrüksiyonu erken postoperatif dönemde 10% kadar
görülebilmektedir.(5,27) Bu obstrüksiyonlar üreteroileal anastomozlarda, sol
üreterin sigmoid mezenterin altından geçerken aşırı açılanmasına bağlı ya da ileal
konduitin kullanılmadığı üreterokutanöz anastomozlara bağlı gelişebilir.(28)
Hastalarda yan ağrısı, piyelonefrit ve böbrek fonksiyonlarının bozulması gibi
tablolar görülebilir. Antegrad nefrostografi ve loopografi ile obstrüksiyon
seviyesi belirlenebilir. Antegrad/Retrograd üreteral kataterizasyon veya balon
dilatasyonu gibi üreteroskopik girişimler ile tedavi edilebilir. Obstrüksiyon
dışardan ürinom gibi bir sıvı birikimine bağlı ise perkütan drenaj katateri
konulması gerekebilir.(29)
2.5. Anastomozal idrar kaçağı
İleal konduit üriner diversiyonu sonrası idrar kaçağı sistektomi sonrası görülen
komplikasyonlardan olup insidansı 2% kadar bildirilmiştir.(28) Hastalarda
karın ağrısı, drenden idrar gelmesi, yaradan idrar gelmesi bulgular görülebilir.
Loopografi veya bilgisayarlı tomografinin (BT) piyelografi fazlarında
anastomozal idrar kaçağı tespit edilebilir. Cerrahi sırasında üreteroileal
anastomoz içerisine üreteral stent yerleştirilmesi bu komplikasyonu büyük
oranda azaltmaktadır.(30) Anastomozal idrar kaçağının tanınması önemlidir.
Zira idrar kaçağı peritonit, sepsis, periüreteral fibrozis ve geç kalınan olgularda
üreteral darlık gibi tablolara yol açabilir.(31) Başlangıç tedavisi olarak öncelikle
varsa batın içerisindeki ürinom için perkütan drenaj katateri konulması gereklidir.
Akabinde perkütan nefrostomi kataterleri ile idrarın anastomozal kaçak ile
minimum kontaminasyonu amaçlanmalıdır. Konservatif olarak 4-8 hafta kadar
kataterle izlendikten sonra kontrol görüntülemeler uygulanabilir.(32) Başarısız
olan vakalarda üreteroileal anastomozun cerrahi revizyonu gerekebilir.
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2.6. Postoperatif sıvı birikimi
Radikal sistektomi operasyonu sonrası erken dönemde batın içerisinde sıvı
birikimi oluşabilir ve bunula birlikte hastalarda karın ağrısı, ateş ve periton
irritasyonu bulguları gelişebilir. Ayırıcı tanıda ürinom, hematom, lenfosel,
abse ve seroma düşünülebilir. Seroma, hematom ve lenfoselin enfekte olması
durumunda, semptomatikse, üriner sistem veya enteral sistemde obstrüksiyona
yol açıyorsa perkütan drenajı gerekebilir. Ürinom ve abse gelişmiş ise perkütan
drenaj ihtiyacı daha ön planda düşünülebilir. Kontrastsız ve piyelografi
fazlı kontrastlı BT ile sıvı birikimi tanımlanabilir. Ürinom batın içerisinde
kapsüllenmiş sıvı birikimi ya da peritoneal kavite içerisinde serbest sıvı gibi
görülebilir. Abse formasyonlarının ise içerisinde hava kabarcıkları görülebilir.
Abse ile ürinom ayırımında ince iğne aspirasyonu içeriğinde kreatinin ve
kültür çalışması da kullanılabilir. Hematom genellikle cerrahi yatakta birikir
ve gerekirse arteriyel ve venöz fazlı BT ile değerlendirilmesi gerekmektedir.
Vasküler komplikasyonlar durumunda girişimsel radyolojik işlemler veya cerrahi
onarım gerekebilir. Lenfosel genellikle pelvik duvara yakın lokalizasyonda, ince
duvarlı homojen sıvı birikimi şeklinde karakterindedir. Genellikle kendiliğinden
gerilemektedir. Büyük ve semptomatik vakalarda perkütan drenaj, skleroterapi,
embolizasyon ve yağdan fakir diyet alımı uygulanabilir.(33)
2.7. Fistül
İleal konduit ile komşuluğundaki enterik sistem, vajina veya cilt arasında nadiren
de olsa fistül traktı oluşabilir. Fistül genellikle uzun dönem steroid tedavisi almış,
öz bakımı ve beslenmesi yetersiz, diyabet ve kemoterapi öykülü hastalarda
gelişmektedir.(34) Üriner sistem ile enterik sistem arasındaki bir fistülde tipik
olarak pnömotüri ve idrarda barsak içerikleri görülebilir. Ayrıca görüntülemede
konduit içerisinde hava kabarcıkları fark edilebilir.(35) Fistülün lokalizasyonu
için loopografi faydalı olabilir. Antibiyotik, somatostatin analogları ve parenteral
beslenme ile konservatif olarak takip edilebilir. Refrakter vakalarda stoma
içerisine foley katater yerleştirilmesi, üreteral stentler ve nefrostomi kataterleri
gerekebilir.(36) Başarısız vakalarda cerrahi onarım uygulanır.
2.8. Metabolik bozukluklar
Radikal sistektomi sonrası üriner diversiyon sırasında mide, ileum, kolon gibi
barsak segmentleri kullanılmaktadır.(37) Bu kullanılan barsak segmentine göre
metabolik bozukluklar ve klinik semptomlar görebiliriz. Üriner diversiyon
olarak midenin kullanıldığı çeşitlerde hipokloremi ve hipokaleminin eşlik
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ettiği metabolik alkaloz görülür iken jejenum, ileum ve kolonun kullanıldığı
diversiyonlarda metabolik asidoz görülür.(37) İleum ve kolon rezeksiyonu
yapılan diversiyonlarda safra asidi ve B12 vitamini emiliminde yetersizliğe
neden olabilir. Yapılan bir çalışmada üriner diversiyon sonrası 5 yıllık takipte
B12 vitamini eksikliği 0-33% kadar bulunmuştur.(38) Uzun süre B12 vitamini
eksikliğine bağlı megaloblastik anemi de gelişebilir.
2.9. Stoma ilişkili komplikasyonlar
Konduit diversiyon yapılan hastalarda stoma ilişkili komplikasyonlar en
sık görülen geç komplikasyonlar arasındadır. İnsidansı %60’lara kadar
çıkabilmektedir.(39) En sık görülenlerden birisi parastomal hernidir. Stomanın
doğduğu fasyal defektten oluşan bir herni çeşididir. Kadın cinsiyet, obezite,
ileri yaş ve preoperatif düşük albümin seviyeleri parastomal herni için risk
faktörlerindendir.(40) Parastomal herniler üriner sistemde ya da gastrointestinal
sistemde obstrüksiyona neden olabilir. Cerrahi olarak düzeltilebilen vakaların
yanı sıra opere olamayacak bazı hastalar nefroüreteral stentler ile de takip
edilebilirler.
Bazı hastalarda stomanın cilt ya da fasya seviyesi konduit lümeninde
daralma da oluşabilmektedir. İleal konduitlerde sıklığı 2.8%–8.5% kadar
bulunmuştur.(41) Üriner staz, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği gibi
bulgular meydana gelebilir. Ciddi vakalarda cerrahi revizyona dek balon
dilatasyon ya da foley katater ile stoma drene edilebilir.
Abdominal duvarı kalın hastalarda, barsak mobilizasyonu yetersiz
yapılan vakalarda, kısa mezentere sahip barsaklarda stomanın batın içerisine
retraksiyonu söz konusu olabilir. Bu durumda stomadan drene olan idrar direkt
ve sürekli olarak cilt ile kontamine olur. Hastaların hayat kalitesi de ciddi şekilde
düşer.(39) Uygun adaptör kullanılmadığında cilt yanından sürekli idrar kaçakları
olabilir. Konveks adaptörün yetersiz olduğu durumlarda stomaya foley katater
yerleştirilebilir.
Stoma ilişkili önemli komplikasyonlardan birisi de stomanın nekrozudur.
Diversiyon amaçlı barsak segmenti ayırılırken yeterli kanlanmasını sağlayacak
vasküler destek sağlanmaz ise çok erken dönemde stoma renginde siyanotik
değişimler görülebilir. Stomada nekroz gelişmesi durumunda cerrahi revizyon
gerekebilir.
2.10. Ürolityazis
Üriner diversiyon sonrası üriner sistemde taş oluşumu en sık geç
komplikasyonlardan birisidir. İleal konduitli hastalarda taş oluşumu insidansı
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2.6%-13.4% kadardır.(42) İdrarın bazı solütlerinin diversiyonda barsak
segmentinden tekrar emilmesi, üriner staz, üriner enfeksiyon gibi nedenler
üriner taş olumunu provoke eder. Üriner diversiyon sonrası oluşan taşlar
sıklıkla enfeksiyon taşlarıdır.(43) Ürolityazis düşünülen vakalar kontrastsız
batın tomografisi ile değerlendirilebilir. Tedavisi genel popülasyondaki
ürolityazise yaklaşım gibidir. Hastanın semptomu, taşın büyüklüğü, sertliği
ve lokalizasyonuna göre tedavi modalitesi düzenlenebilir.(44) Obstrüksiyon
yapan taşlarda definitif tedavi öncesi nefrostomi veya nefroüreteral stent
yerleştirilebilir. Renal ve üreteral kalküller için perkütan nefrolitotomi veya
retrograd/antegrad üreteroskopik yaklaşımlar tercih edilebilir. Retrograd
yaklaşımda stoma içerisinde üreter orifisine erişim zor olabileceğinden antegrad
yaklaşım da akılda tutulmalıdır.
2.11. Böbrek yetmezliği
Radikal sistektomi ve üriner diversiyon yapılan hastaların takiplerinde böbrek
yetmezliği yaygın görülen bir durumdur. Üriner diversiyon sonrası hastaların 5
yıllık takiplerde 50%’sinde üst üriner sistemde değişiklikler görülmüştür.(45)
Yapılan güncel bir çalışmada radikal sistektomi yapılan hastalarda yüksek
patolojik evre, lenf nodu metastazı ve pozitif cerrahi sınırı olanların daha kötü
böbrek fonksiyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur.(46) Yine radikal sistektomi
sonrası uzun dönem renal fonksiyonların değerlendirildiği bir çalışmada
yaş, preoperatif kötü böbrek fonksiyonu, kronik hipertansiyon, postoperatif
hidronefroz, piyelonefrit ve üretero-enterik anastomoz darlığı olması böbrek
yetmezliği için risk faktörü olarak gösterilmiştir.(47)
2.12. Yara yeri Komplikasyonları
Radikal sistektomi sonrası yara yerinin açılması majör komplikasyonlardan
birisidir ve çoklu risk faktörleri ile ilişkilidir. Cinsiyet, sigara, KOAH (Kronik
Obstrüktif Akciğer Hastalığı), cerrahi alan enfeksiyonu ve aşırı kilolu olmanın
yaranın açılması ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.(48) Literatürde yara yeri
komplikasyonları ile kapsamlı insidans çalışmaları yeteri kadar mevcut değildir.
Yapılan bir çalışmada radikal sistektomi sonrası insizyonel herni oranı 18.7%
olarak bulunmuştur.(49) Bunun dışında insizyon hattından erken dönemde
barsak eviserasyonu da gelişebilir ve cerrahi onarımı gerekir.
2.13. Tromboz
Diğer majör cerrahilerde olduğu gibi radikal sistektomi sonrası da tromboz riski
mevcuttur. Bazı hastalarda preoperatif non semptomatik derin ven trombozu
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var iken bazı hastalarda postoperatif dönemde tromboz gelişebilmektedir. Bir
çalışmada preoperatif radikal sistektomi hastasında 13.9% oranında derin ven
trombozu saptanmıştır.(50) Yüksek VKİ (Vücut Kitle İndeksi), KOAH ve organa
sınırlı olmayan hastalığın tromboz gelişimi ile ilgili olduğu bulunmuştur.(51)
Semptomatik hastaların tromboz açısından değerlendirilmesi önemlidir. Ayrıca
profilaksi açısında düşük molekül ağırlıklı heparin ve kompresyon çorapları
kullanılabilir.(52)
3.

Sonuç

Radikal sistektomi ve üriner diversiyon sonrası komplikasyonlar ile başa
çıkmak en az cerrahisi kadar zor ve komplekstir. Komplikasyonların sıklığını
ve yönetim biçimini bilmek teorik bilginin yanında tecrübeye de dayanmaktadır.
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1.

GİRİŞ

T

ransüretral rezeksiyon mesane tümörleri için sadece bir tedavi yöntemi
değildir, aynı zamanda tümör evresini ve derecesinin patolojik
değerlendirmesi için tanısal olarak da kullanılır. TURM işlemine
başlamadan önce kullanılacak alet ve ekipmanın ameliyat öncesi kontrol
edilmesi gerekmektedir. İşleme başladıktan sonra eksik olan bir aparat yapılacak
rezeksiyonu sekteye uğratabilir. TURM öncesi sistoskopi yapılıp hastanın
tümörünün boyutu ve lokasyonu hakkında bilgi edinmekte cerrahın işlem öncesi
görevlerindendir. İrrigasyon solüsyonlarının bol miktarda hazır olması gerekir.
Mesane tümör rezeksiyonu için glisin ve steril su kullanımının karşılaştırıldığı
bir çalışmada iki solüsyonun eşit derecede etkili olduğu ve steril suyun daha
ucuz olduğu bulundu.(1) Bununla birlikte, büyük, hipervasküler tümörlerin
uzun rezeksiyonları için izoozmotik sıvı kullanılmalıdır. Bipolar rezektoskoplar,
irrigasyon maddesi olarak normal salin kullanımına izin vererek hiponatremi
riskini azaltır.(2)
137
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Sorbitol, mannitol ve glisin işlem için uygun seçeneklerdir ancak her
birinin dikkate alınması gereken bir metabolik profili vardır . Sorbitol glikoza
metabolize olur ve hiperglisemiye neden olabilir, bu da onu diyabetik hastalar
için tercih edilmeme sebebi kılar. Mannitol kullanımında ise intravasküler
sıvı miktarı artar ve hiponatremi gelişimine sebep olur. Son olarak, amonyak,
glisinin yıkım ürünüdür ve karaciğer fonksiyonu zayıf olan hastalarda
hiperamonyemi ve bunun sonucunda ortaya çıkan ensefalopati riskini
artırabilir.(3)
2.

PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

Hastanın mevcut sağlık durumunu ameliyat öncesi değerlendirmek mutlaka
gereklidir. Kardiyopulmoner duruma, böbrek fonksiyonuna ve pıhtılaşma ile
ilgili herhangi bir sorunun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Ayrıntılı bir
öykü ve fizik muayenenin ardından, hastanın preoperatif değerlendirilmesi
için anestezi uzmanına konsultasyonu sağlanmalıdır. Ameliyat öncesi EKG,
göğüs röntgeni , tam kan sayımı, protrombin zamanı [PT]/kısmi tromboplastin
zamanı [PTT]/ INR, mutlaka çalışılmalıdır. Özellikli vakalarda perioperatif ve
postoperatif olası kan kaybına karşı kan hazırlığı yapılmalıdır. Hastalara hangi
ilaçları (reçeteli, reçetesiz) bırakmaları gerektiği, ameliyat öncesi ne kadar
süreyle bırakmaları gerektiği ve normal rejimlerine ne zaman devam etmelerinin
güvenli olduğu konusunda danışmanlık verilmesi gerekir. Perioperatif dönemde
öglisemi ve normotansiyon sağlamak için diyabetli veya hipertansiyonlu
hastalara dikkat edilmelidir. Antikoagülanlar (varfarin, dabigatran, apixaban,
edoxaban, heparin vb.) ve antiplatelet ajanlar (klopidogrel, prasugrel, tikagrelor,
tiklopidin, silostazol, aspirin, NSAID’ler, vb.) alan hastaların ameliyat öncesi bu
ilaçların kesilme planlaması yapılmalıdır. Ayrıca yapay kalp kapakçıkları veya
kardiyak stentleri olan hastaların, pıhtı oluşumu riskini azaltmak için hastaneye
yatırılması ve heparinize edilmesi gerekebilir. Ameliyattan sonra, hastaların
olağan antikoagülasyon/antitrombosit rejimlerine ne zaman devam etmeleri
gerektiğini belirlemek gerekmektedir.(4)
2.1. İdrar Kültürü ve Antibiyotik Profilaksi
TURM cerrahisinden önce belgelenmiş bir negatif idrar kültürü önerilir.
Herhangi bir enfeksiyon şüphesi, hemen kültür, uygun antibiyotik tedavisi ve
idrarın tekrar kültürde steril olduğu belgelenene kadar prosedürün yeniden
planlanması ile sonuçlanmalıdır. (5)
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2.2. Anestezi
Uygun anestezi rejiminin seçilmesi hasta, anestezist ve cerrahın dahil olduğu
ortak bir süreçtir. TURM için spinal, epidural ve genel (laringeal maske veya
endotrakeal tüp) anestezi kullanılabilir. Lokal anestezi seçilirse, anestezi
uzmanı, hastanın işlem sırasında öksürmesini veya ani bacak hareketlerini
önlemek için sedasyonunu derinleştirmeye ve hatta gerekirse entübe etmeye
hazırlıklı olmalıdır. Ani hareket, kesin olmayan rezeksiyon, kanama ve mesane
perforasyonu gibi önemli komplikasyonlara neden olabilir. Tümör mesanede
lateral olarak yerleşmişse, genel anestezi uygundur, çünkü rezeksiyon yapılırken
obturator reflex gelişebilir. (6-8)
2.3. Hasta Pozisyonu
Doğru konumlandırma, litotomi pozisyonunda gerçekleştirilen herhangi bir
prosedürün temel bir gereksinimidir. Cerrah, anestezi uzmanı ve hemşire bir ekip
olarak, tüm kemik çıkıntılarının yeterince yastıklı olduğu ve bacakların kompresse
olmayacağı şekilde ayarlanmalıdır. Vücut ısısının önemli bir kısmı ortamdan
ve intraoperatif kullanılan irrigasyon sıvısı yoluyla kaybedilebileceğinden,
hipotermi ve sekellerini (bozuk ilaç metabolizması, uzun süreli anesteziden
çıkma, koagülopati, postoperatif rahatsızlık) (9) önlemek için hasta uygun
şekilde örtülmelidir. Daha uzun operasyon durumlarında irrigasyonu ısıtmak
veya bir ısıtma battaniyesi kullanmak faydalı olabilir.(10)
3.

CERRAHİ YAKLAŞIM

3.1. Diffüz Karsinoma İn Situ
Karsinoma in situ (CIS) için ilk standart tedavi, atenüe Mycobacterium bovis
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ile intravezikal tedavidir.(11) CIS’ in mesanede
çoklu yerde olduğu şüphesi varsa, mesane mukozasından çoklu random biyopsiler
alınabilir.(12) Son zamanlarda heksaminolevulinat (HAL) mavi ışıklı sistoskopi ile
birlikte kullanılmaya başlandı. Bu, 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
kullanım için onaylandı ve o zamandan beri idrar sitolojisi pozitif, ancak beyaz
ışık sistoskopi bulguları negatif olan hastalarda CIS’nin değerlendirilmesi için
mavi ışık sistoskopisinin düşünülmesini tavsiye ediliyor.(13)
3.2. Üreter Orifisini İçeren Tümör
Üreter orifisine yakın veya orifisi tutan bir tümör, intramural üreterin çapını
korurken tam rezeksiyon ve yeterli hemostaz elde etme zorluğunu ortaya
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çıkarır. Tamamen kesme akımıyla rezeksiyon ve hemostaz için en düşük etkili
ayarda noktasal koterin (dik açılı koter elektrotu ile) akıllıca kullanılması üreter
darlığı ihtimalini ortadan kaldırır.( 14-18) Postoperatif yan ağrısı gelişirse,
hidroüreteronefrozu değerlendirmek için renal ultrason yapılabilir. Varsa
perkütan nefrostomi tüpü yerleştirilebilir. Üreter orifisindeki tümörün yeri, uygun
endoskopik tedaviyi engellememelidir. Bazı retrospektif çalışmalar üreteral
stentleme (anterograd veya retrograd) veya üreter orifisinin rezeksiyonunu
takiben vezikoüreteral reflü yoluyla üreter ve renal pelviste ekim ve tümör oluşum
riskini arttırdığı gösterilmiştir.( 19-22) Tersine, Solsona ve ark.’larının, TURM
sonrası reflü olan ve reflü olmayan hastaları incelendiklerinde üst sistem nüks
paternlerinde anlamlı bir fark bulamamışlardır.(23) Ne olursa olsun, mesanenin
yanı sıra üst sistem nüksü için yakın takip ve izleme tavsiye edilir. TURM’den
sonra semptomatik olarak reflü olan hastalar, endoskopik enjeksiyon yöntemi ile
başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.(24)
3.3. Ön Yüzeydeki Tümör
Mesanenin ön yüzeyindeki bir lezyonu rezeke etmek, tümörün daha iyi
görüntülenmesine izin vermek için yalnızca kısmen irriganla doldurulmuş bir
mesaneye aşağı doğru suprapubik basınç uygulamak için (ön duvarı arka duvara
doğru sıkıştırarak) kullanılmayan elini kullanarak kolaylaştırılabilir.(14)
3.4. Kubbedeki Tümör
Anatomik ilişkileri nedeniyle mesane kubbesinde rezeksiyon zordur. Trigone
en uzak noktadır ve tümöre müdahaleyi zorlaştırır; ne kadar fazla irrigan
kullanılırsa, ilgilenilen nokta rezektoskoptan o kadar uzağa gider. Sürekli akışlı
bir rezektoskop kılıfı bu durumda özellikle yararlı olabilir. Ek olarak, barsak
kubbeyi kaplayabilir ve agresif elektrokoterden kaynaklanan transmural akımla
yaralanabilir. Son olarak, genel olarak yaşlılar ve özellikle menopoz sonrası
kadınlar, önemli ölçüde daha ince mesane duvarlarına sahiptir, bu hastalarda
perforasyon daha yüksek ihtimal olduğundan daha fazla dikkat edilmelidir.(14)
3.5. Yan Duvarda Tümör
Yukarıda tartışılan anestezi seçeneklerine ek olarak, lateral yerleşimli bir tümörün
rezeksiyonu sırasında obturator sinirin yanlışlıkla uyarılmasından kaynaklanan
bir komplikasyon olasılığını azaltmak için cerrahın kullanabileceği birkaç teknik
vardır. Aşırı distansiyonu önlemek, kesme/koagülasyon akım ayarlarını azaltmak
ve aralıklı koter kullanımı, addüktör kontraksiyonu insidansını azaltabilir.( 6,25)
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Preoperatif olarak perkütan girişim yapılmadıysa, tümör tabanına endoskopik
lokal anestezik enjeksiyonu da bir obturator sinir bloğu sağlayabilir. (26) Son
olarak, bir bipolar rezeksiyon sisteminin kullanılması, akımın rezeksiyon
döngüsünün iki elektrotu arasındaki akışını kısıtlayarak obturator sinir refleksini
azaltır.(27,28)
3.6. Mesane Divertiküli İçindeki Tümör
Mesane divertikülü tanım olarak, mesane duvar katmanlarından muskularis
proprinın yoksun olmasıdır. Bu tabakanın olmaması divertikülü daha ince ve
delinmeyi çok daha kolay hale getirir. Bu durum ayrıca divertikül içindeki
lezyonların patolojik evrelemesini zorlaştırabilir.(29) Tümör divertikülle
sınırlı olduğunda tümörün endoskopik bütünlüğü içinde rezeke edilebileceğini
ve hastanın yakın takibi kabul etmesi gerekmektedir. Büyük veya yüksek
dereceli tümörler için, transüretral biyopsi ve ardından parsiyel sistektomi, tam
transüretral rezeksiyon girişiminden daha güvenli olabilir.(30)
3.7. Mesane Tümörlerinin
Evrelendirilmesi

Transüreral

Rezeksiyonunun

Yeniden

Amerikan Üroloji Derneği (AUA) kılavuzları ve Avrupa Üroloji Birliği (EAU)
kılavuzları, numunede muskularis propria olmaksızın lamina propria invazyonu
olan tüm hastalar için tekrar rezeksiyon önermektedir. (31,32) Ek olarak, EAU
kılavuzları tüm yüksek dereceli Ta tümörlerinin yanı sıra tüm T1 tümörlerinde
yeniden evrelemeyi önermektedir.(31) AUA kılavuzlarına göre, numunede
yüksek dereceli Ta mesane kanseri ve T1 tümörleri olan hastalarda muskularis
proprialı hastalarda tekrar rezeksiyon düşünülür.( 32) TURM’nin yeniden
evrelenmesi ilk rezeksiyondan 6-8 hafta sonra yapılır.(33) Mesane tümörünü
yeniden evrelemek için yapılan cerrahinin riskleri; ilk TURM’nin risklerine
benzer ve anestezi riski, kanama, perforasyon, kesin tedavinin potansiyel
gecikmesi ve sistektomi gibi gelecekteki tedavilerde artan zorluğu içerir.(34)
3.8. Kas İnvaziv Mesane Kanserinde Mesane Tümörlerinin “Radikal”
Transüretral Rezeksiyonu
Mesane kanseri olan seçilmiş hastalar için mesane koruyucu cerrahi bir
seçenektir. Bu, kombine kemoradyasyon ile sağlanabilir. Bu tedavi şeklini
uygulayan hastalar, yaşam boyu sürveyans sistoskopisine, çoklu TURM’lere
ve olası intravezikal tedaviye istekli olmalıdır. Yeniden evreleme ile birlikte
tekrarlayan T1 veya T2 evresinde olan hastaların mesane koruyucu cerrahi yerine
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radikal sistektomi uygulanması daha doğru olacaktır. Mesane koruyucu cerrahi
adayları, komorbiditeler nedeniyle cerrahi adayı olmayan veya sistektomiyi
reddedenlerle sınırlıdır.(35)
3.9. Monopolara Karşı Bipolar Elektrokoter
Mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonu için hem bipolar hem de
monopolar elektrokoter kullanılabilir. Yakın tarihli bir çalışma, monopolar ile
bipolar TURM’yi geriye dönük olarak karşılaştırdı. Çalışma, monopolar ve
bipolar TURM’de perioperatif komplikasyonları inceledi. Bipolar TURM’nin
daha düşük mesane yaralanması insidansı, ameliyat sonrası hastanede kalış
süresinin biraz daha kısa olması ve daha düşük maliyet ile ilişkili olduğunu
bulmuşlardır.(36) Buna karşılık, Venkatramani ve arkadaşları, obturator refleks,
mesane perforasyonu veya hemostaz açısından bipolar transüretral rezeksiyonun
monopolara üstün olmadığını bulmuşlardır.(37) Ancak diğer yazarlar bunun tam
tersi bir sonuca varmışlardır.( 27,28)
4.

Mesane Tümörlerinin Transüretral Rezeksiyonu Komplikasyonları

Hemen hemen tüm mesane kanserli hastalara en az bir kez TURM uygulanacaktır,
bu da onu bu hastalık için en yaygın cerrahi tedavi haline getirir.(38) Bu
prosedürle ilişkili komplikasyonları azaltmak için uygulama modellerini gözden
geçirmek tüm ürologların görevidir.
4.1. Genel Morbidite Ve Mortalite
TURM tipik olarak güvenli ve iyi tolere edilen bir prosedür olsa da, ürologlar
literatürde bildirilen morbidite (%5.1 ila %43.3) ve mortalite oranları (%0.8 ila
1.3) konusunda dikkatli olmalıdır.(26,39,40)
4.2. Mekanik Sorunlar
TURM sırasında meydana gelebilecek olası mekanik arızaların veya zorlukların
listesi sayısızdır. Bu durumu en aza indirmenin en kesin yolu, prosedürü
başlatmadan önce seçilen ekipmanı dikkatlice incelemektir. Cerrah ve ameliyat
ekibi (anestezi ve hemşire) arasında koordineli bir şekilde iş birliği olmalıdır.
4.3. Rezektoskobun Mesaneye Giriş Sorunları
Fimosis, meatal stenoz veya üretral darlık gibi transüretral cerrahi önündeki
engeller, cerrahi öncesi yapılan sistoskopisi sırasında not edilmelidir ve hasta
bu konuda bilgilendirilip ek işlem konusunda hastadan onam alınmalıdır.(42)
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4.4. Postoperatif Kanama
Postoperatif kanama, %2 ile %13 arasında değişen oranlarla TURM’nin en
sık bildirilen komplikasyonudur. (26,39,40) İntraoperatif veya postoperatif
kanama tipik olarak büyük tümörler ve kapsamlı veya karmaşık rezeksiyonlarla
ilişkilidir. (26,41) Az ila orta derecede distansiyon altında rezeke edilen tüm
alanların dikkatli bir şekilde incelenmesi, şişkin bir mesane tarafından geçici
olarak tamponlanan küçük damarların gözden kaçırılmaması için önemlidir.
Genel anesteziden çıkarken hastanın öksürmesi , kan basıncında önemli bir
artışa neden olarak kanamaya neden olabilir. Hızlı yönetim (uyaran, sedasyon
veya antihipertansif ilaç verilmesi) sistemik kan basıncını düşürebilir ve kanama
kontrolünü sağlayabilir. Sıvı bolusuna yanıt vermeyen semptomatik hipotansiyon
veya taşikardi ortaya çıkarsa taze donmuş plazma(TDP), laboratuvar çalışması
(CBC, PT/PTT/INR, temel metabolik panel) ve resüsitatif önlemler endikedir.
TURM sonrası transüretral kateter takılması yaygındır. Üç yollu bir kateter
(20–24F) seçmek ve devamlı irrigasyonun girmesi olası pıhtıları önleyecektir.
Üç yollu bir kateterde içeri akış ve çıkış yollarının nispeten küçük lümenleri,
pıhtılaşmalar sonucu kolayca tıkanabilir ve mesane dolmaya devam ederse ancak
boşaltılamıyorsa, iyatrojenik mesane perforasyonuna yol açabilir. Devamlı
mesane irrigasyonu mesane perforasyonunda kontrendikedir. Devamlı mesane
irrigasyonu yapılan bir hastaya bakan tüm hemşireler, hastanın aldığı çıkardığı
takibini (AÇT) miktarını sıkı bir şekilde izlemeli ve kaydetmelidir. Postoperatif
kanamanın derecesi önemliyse ve sıvı resüsitasyonuna veya tekrarlanan
transfüzyonlara rağmen fizyolojik değişikliklere (hipotansiyon, taşikardi) neden
oluyorsa, hastadan biriken pıhtıların çıkarılması ve fulgarizasyon için tekrar
ameliyata alınmalıdır. Kanama hala kontrol altına alınamıyorsa, girişimsel
radyoloji ile internal iliak arter embolizasyonu veya açık sistektomi cerrahisi
gerekli olabilir.( 43-46)
4.5. Radyoterapi Veya Kemoterapi Nedeniyle Kanama
İlerlemiş mesane kanserine bağlı refrakter hematüri ve radyoterapi veya
siklofosfamid kemoterapisine bağlı hemorajik sistit tedavisinde intravezikal
formalin damlatılması kullanılmıştır.( 47) Formalin, mesane mukozasında
protein denatürasyonuna ve çökelmesine neden olarak kan damarı tıkanıklığına
neden olur.(48) Bu tedavi birinci basamak tedavi olarak kabul edilmemelidir
ve formalinin mukozadan emilimi mümkün olduğundan ameliyat sonrası
ilk dönemde kullanılması tavsiye edilmez. Vezikoüreteral reflü ve mesane
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bütünlüğünü değerlendirmek için tedavi öncesi sistografi önerilir.(49) Hem
lokal hem de sistemik komplikasyonlar arasında mesane kontraktürü, üriner
inkontinans, vezikoüreteral reflü, üreteral darlık ve obstrüksiyon, akut tübüler
nekroz, vezikovajinal veya enterovezikal fistül oluşumu, miyokardiyal
yaralanma ve mesane rüptürü yer alır.( 50-58) Azaltılmış kapasite ve bunun
sonucunda idrar sıklığı ile mesane fibrozu yaygın bir yan etkidir.(49)
4.6. Mesane Perforasyonu
Mesane perforasyonu, TURM ile ilişkili en önemli komplikasyonlardan biridir.
Kanama, TUR sendromu, enfeksiyon, acil açık ameliyat ihtiyacı, tümör ekimi,
peritonit ve ölüm gibi çok sayıda sekel ile sonuçlanabilir.( 39,59)
Mesane perforasyonu tipik olarak ekstraperitoneal olarak meydana gelir
ve genellikle büyük kalibreli bir üretral kateter (20–24F) aracılığıyla drenaj
ile 7-14 gün boyunca kateteri çıkarmadan önce bir sistogram ile yönetilebilir.
Büyük intraperitoneal perforasyonlar için cerrahi onarım alınmalıdır. Bu işlem,
özellikle inkomplet tümör rezeksiyonu yapılmışsa ve tümör ekim riski yüksekse
yapılmalıdır. Çok miktarda ekstravaze irrigasyon sıvısı varsa girişimsel radyoloji
ile dren yerleştirilmesi gerekebilir. (60,61) Ek olarak, perforasyon varlığında
rezeksiyon sonrası intravezikal kemoterapi kullanımı kontrendikedir.
4.7. Tur Sendromu
TUR sendromu, genellikle endoskopik prostat cerrahileri sonrasında
görülmüş olup TURM de de görülebilecek bir komplikasyondur. TURM
sonrası hiponatremi, TURP(prostatın transüretral rezeksiyonu) de olduğu gibi
açık olan prostat venöz sinüsler boyunca absorpsiyonun aksine, genellikle
mesane perforasyonu ve irrigasyon sıvısının ekstravazasyon/ekstravezikal
absorpsiyonundan kaynaklanır. TUR sendromunda hiponatremi, toplam vücut
suyunda artış ile birlikte intravasküler hipovolemi, hipotansiyon, oligüri, akut
böbrek yetmezliği, metabolik asidoz ve mental durum değişiklikleri tanımlanır.
(59) Bu komplikasyonla karşılaşıldığında erken teşhis, hızlı değerlendirme ve acil
tedavi kritik öneme sahiptir. Tedavi, cerrahi prosedür durdurulmalı, bir mesane
boşaltma kateteri yerinde bırakılmalı, serum sodyum değerlerine bakılmalıdır.
Hipertonik salin kullanımı, beyindeki hızlı elektrolit ve sıvı değişimlerinin
neden olduğu santral pontin miyelinoliz riski oluşturur bu nedenle nefroloji
uzmanıyla konsulte edilmeden kullanılmamalıdır. Diüretikler (örn., furosemid)
hemokonsantrasyona yardımcı olabilir, ancak yalnızca övolemik bir hastada
kullanılmalıdır.
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Periton veya retroperiton drenajı, açık cerrahi ile mesane perforasyonunun
eşzamanlı onarımı yada girişimsel radyoloji ile ultrasonik rehberlik ile perkütan
dren yerleştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Mesanenin cerrahi onarımı, hasta
stabilize edildikten sonra daha sonraki bir tarihte yapılabilir.
4.8. Enfeksiyon
Dizüri, TURM ameliyatından sonra yaygındır, bu nedenle hastalarda semptomları
enfeksiyondan ayırt etmekte zorluk çekilebilir. Mesane mukozası iyileşme
fırsatı bulana kadar oral antibiyotiklerle kısa bir postoperatif profilaksi kürü
mantıklıdır.(5) Şüpheli bir enfeksiyon durumunda derhal kültüre edilmelidir.
Ampirik antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.( 5)
4.9. İdrar Retansiyonu
Girişimsel işlem, anestezi (genel, spinal veya epidural) ve postoperatif
narkotiklerin tümü, özellikle erkeklerde akut üriner retansiyona yol açabilir.
Birçok hasta hastaneden veya cerrahi merkezden kateter takılı olarak taburcu
olurken, yüzeyel ve/veya küçük ila orta lezyonların rezeksiyonu uygulanan
çoğu hasta kalıcı bir foley gerektirmeyebilir. Sonda takılmayan hastaların da
idrar yapana kadar gözlem altında kalmaları gerekir. Alfa-1 antagonistleri
veya 5α-redüktaz inhibitörleri alan erkekler, ilaçlarına normal reçete edilen
dozda devam etmelidir. TURM’den haftalar veya aylar sonra ortaya çıkan
idrar retansiyonu üretra darlığı, mesane boynu kontraktürü veya tümör nüksü
açısından değerlendirmek için sistoskopi yapılmalı ve uygun şekilde tedavi
edilmelidir.(60)
4.10. Mesane Tümörü Rezeksiyonu Sonrası Verilen İntravezikal Kemoterapi
Komplikasyonları
Birkaç seri, ameliyat sonrası ilk altı saatlik dönemde uygulanan intravezikal
kemoterapinin (örn., mitomisin c) yüzeysel hastalığı olan hastalarda kanser
nüksünde (2 yılda %50) önemli bir azalma sağladığını göstermiştir.(62-65)
Mesane perforasyonu şüphesi olmadıkça veya hastanın seçilen kemoterapötik
ajana alerjisi olmadıkça, hastaların rezeksiyondan sonraki 6 saat içinde bu tür
tedaviyi almaları önerilir.(66) İntravezikal kemoterapinin yaygın yan etkileri
arasında sistit ile uyumlu irritatif işeme semptomları (dizüri, sıklık ve hematüri)
yer alır.(67) Tüm ajanlar, genellikle kronik maruziyet nedeniyle mesanede
fibrozis ve kontraktür ile sonuçlanabilir.(68)
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İntravezikal BCG, postoperatif olarak verilmesi kesinlikle kontrendikedir;
bu ajanın postoperatif kullanımı sepsis ve ölümle sonuçlanabilir. Mesane
epitelinin en az 14 gün iyileşmesine izin verilene ve gros hematüri düzelene
kadar BCG verilmemelidir.(69)
5.

Sonuçlar

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu, mesane kanserinin tedavisinde
bütünleyici bir rol oynamaya devam etmektedir. Ameliyat öncesi dikkatli
hazırlık, ameliyat tekniğine dikkat ve dikkatli ameliyat sonrası izleme ve takip,
hasta yararını en üst düzeye çıkarırken morbidite ve mortalite riskini azaltmaya
yardımcı olacaktır.
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1.

GİRİŞ

Ü

st üriner sistem bozukluklarının tanı ve tedavisi için endoskopik cerrahi,
ürologlar için önemli bir minimal invaziv yöntemdir. Üreterorenoskopi
(URS) için endikasyonlar; üreter ve böbrek taşı hastalığı, üreter
striktürleri, üreteropelvik bileşke (UPJ) obstrüksiyonu, intrarenal darlıklar veya
kaliks divertikülü ve seçilmiş üst üriner sistem ürotelyal karsinom dahil olmak
üzere üst üriner sistemi ilgilendiren birçok durumunun değerlendirilmesini ve
tedavisini içermektedir. (1)
URS için günümüzde artan endikasyon sayısına rağmen, komplikasyon
oranı teknolojinin gelişimiyle beraber önemli oranda azalmıştır. Bu teknolojik
gelişim; daha küçük üreterorenoskopların geliştirilmesi, holmium lazer ile
enerji kaynaklarındaki gelişmeler ve kılavuz teller, erişim kılıfları, taş yakalama
forcepsleri ,biyopsi forcepleri gibi daha küçük endoskopik araçlar olarak
sıralanabilir.( 2)
URS’nin günlük pratikte rutin olarak kullanımına rağmen, komplikasyonlar
azda olsa ortaya çıkmaktadır. Literatürde açıklanan komplikasyonların
çoğunun böbrek ve üreter taşı cerrahisinden elde edilen verilere dayandığı
belirtilmelidir.
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Komplikasyonları minimalize etmek için en iyi yöntem; uygun hasta
seçimi, vakaya göre en uygun teknik ve postoperatif bakım ile uygun preoperatif
vaka hazırlığıdır.
2.

HASTA SEÇİMİ

2.1. Böbrek Ve Üreter Taşları
URS, üreter içindeki tüm seviyelerdeki taşların tedavisi için altın standart haline
gelmiştir.( 3)
URS, renal pelviste boyutu 2 cm’ye kadar olan taşlar için rutin endikasyon
haline gelmiştir.(4)
Daha büyük böbrek taşları da URS ile tedavi edilebilir ancak taşsızlık
oranları daha düşüktür, sıklıkla birden fazla seans gerektirir ve bu nedenle bu
vakalarda daha çok perkütan nefrolitotomi cerrahi tekniğini uygulamak daha iyi
bir seçim olabilir.( 4)
2.2. Üst Üriner Sistem Darlıkları
Üreter ve UPJ darlıklarında ve kaliks divertikülü gibi intrarenal anomalilerde
URS etkin bir tedavi yöntemidir. Üreterde ; sınırlı non iskemik darlıklarda,
radyasyon sebepli olmayan darlıklarda, uzunluğu 1.5 cm den kısa olan ve daha
önce başarısız cerrahi öyküsü olmayan hastalarda , daha önce açık/ laparoskopik
pyeloplasti öyküsü olan hastalarda nüksü takiben yada kaliks divertikülüne
sebep olan nedeni ortadan kaldırmak için kullanılabilir.(5)
2.3. Üst Üriner Sistem Ürotelyal Karsinomu(UCC)
Üst üriner sistem UCC tedavisinde URS hem tanı hem de tedavi için önemli
bir yöntemdir. Özellikle soliter böbreği olan veya böbrek koruyucu cerrahi
düşünülen hastalarda tümör derecesini belirlemede ve tedavi planlamasında
önemli olan tanı biyopsisi URS ile yapılabilir.(6)
Tümör yükü endoskopik olarak başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyorsa,
tümör tek odaktaysa yada çoklu odakta olup küçük hacimliyse, yapılan
biyopside düşük dereceli histolojiye sahipse tümörün URS ile lazer ablasyonu
iyi bir tedavi seçeneğidir.( 6)
3.

KONTRENDİKASYOLAR

URS de en önemli kontrendikasyon idrar yolu enfeksiyonudur. Hastada tedavi
öncesi idrar yolu enfeksiyonu varsa tedavi edilmeli ve tedavi öncesi mutlaka idrar
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kültürü örneği alınmalıdır.(7) Rölatif kontrendikasyon ise kanama bozukluğu
olması ve hastanın antikoagülan tedavi almasıdır.(4)
4.

PREOPERATİF HASTA HAZIRLIĞI

URS yapmayı planladığımız hasta hazırlığında ilk ve en önemli basamak öykü
ve fizik muayenedir. Kan ve idrar testleri ile biyokimyasal değerlendirme de
yapılabilir ve daha önce belirtildiği gibi idrar tahlili veya idrar kültürü minimum
standarttır. Ek olarak üriner sistem taş cerrahisi planladığımız hastaya taşın
konumunu gözlemlemek için görüntüleme yapılması elzemdir. Taş cerrahisinde
altın standart görüntüleme yöntemi kontrastsız tüm abdomen bilgisayarlı
tomografidir(BT).(8)
Bununla beraber üreter darlığı veya UPJ obstrüksiyonu olan bir hasta
için, kontrast geçişini izlemek için boşaltım fazı görüntüleme (BT ürografi)
ile kontrastlı BT önerilir. Üst Üriner Sistem Ürotelyal Karsinomu tanısı için
de BT ürografi çekilmesi gerekmektedir.(9) Kontrastlı bt çekilemeyen hastalara
MR ürografi diğer bir seçenektir.(6) Ayrıca hastanın operasyona elverişli olup
olmadığını değerlendirmek için anestezi uzmanı tarafından preoperatif olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
5.

PERİOPERATİF HAZIRLIK

Ameliyathaneye girdikten sonra, işlemin başlamasından önce uygun
antimikrobiyal profilaksi gereklidir. Antibiyotik tercihi preoperatif kültürlere,
lokal direnç paternlerine veya klavuz tavsiyelerine göre uygulanmalıdır.(10)
Tromboembolik olayları önlemeye yönelik profilaksi, tüm cerrahi hastalar için
önemli bir husustur.(2)
Çoğu durumda URS, dorsal litotomi pozisyonunda gerçekleştirilir. Bu
pozisyon, özellikle zayıf hastalarda ve uzun süren operasyonlarda çoğu zaman
nöropraksi ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, hastanın tüm basınç noktaları yastıklı,
eklemleri aşırı gergin olmayan ve ekstremitelere yeterli perfüzyona izin verilen
şekilde konumlandırılması gerekmektedir.(11)
6.

İNTRAOPERATİF KOMPLİKASYONLAR

6.1. Üreteral Kanama
Kanama, CROES kayıtlarında sadece %1,4 ile ikinci en sık görülen
komplikasyondur.( 2)
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Üreter dilatasyonu sırasında, lazerden gelen yanlış enerji nedeniyle
veya gömülü bir taşın mukozası veya papiller ürotelyal tümör gibi patoloji
bölgelerinde küçük kanamalar meydana gelebilir. Ek olarak, klavuz teller
toplayıcı sistemi delebilir ve böbrek parankimine girerek küçük kanamalara
neden olabilir. Subkapsüler hematom oranı %0,36–0,4 olarak tahmin
edilmektedir.(12) Bu küçük kanama genellikle kendi kendini sınırlar. Daha
geniş kanama çok nadirdir, özellikle büyük bir papiller ürotelyal tümörden
veya UPJ obstrüksiyonu için endopyelotomiden sonra %8-9’a varan oranlarda
görülebilir.( 13,14)
Masif üreter kanamasının nadir nedenleri arasında endometriozis
ve üreteroarterial fistüller yer alır.(15) Kanama şiddetli ve kalıcı ise veya
görselleştirme zayıfsa, cerrahi işlemi iptal etmek ve üreteral stent yerleştirmek
akıllıca olacaktır. Bu genellikle kanamayı durdurmak için yeterlidir. Ancak,
anjiyoembolizasyon veya nadiren nefrektomi gibi daha fazla müdahale
gerekebilir.(14)
Üreterorenoskopi sonrası kan transfüzyonu çok nadirdir, tahminen sadece
%0,2’dir.(2)
6.2. Düşük Dereceli Üreter Yaralanması
URS sırasında duvar peteşili bir kontüzyon, yüzeyel mukozal erozyon veya
yanlış pasajdan oluşan düşük dereceli üreter yaralanmaları muhtemelen çok
yaygındır. Ancak kesin insidansı bilinmemektedir. Çok merkezli bir kohort
çalışmasında , URS sonrası üreter erişim kılıfı kullanımı ile düşük dereceli
üreter yaralanması yaşayan toplam 311 (%86.6) hasta vardı.(16)
Bununla birlikte, rutin klinik pratikte yaygın olarak karşılaşılan bir durum
olmakla birlikte, tanı ve tedavisi halen önemlidir. Mukozal erozyon tipik olarak
dj stent yerleştirme, üreterorenoskop manipülasyonu, üreter mukozasına yada
renal pelvise lazer enerji darbesi veya taş çıkarma sırasında meydana gelir.
Yaralanmadan sonra işlemi tamamlamak hala mümkündür, ancak mukozal
erozyonu delinmeye dönüştürmemek için ekstra özen gösterilmelidir. Üreterin
dışına yakalama ile alınan taşlar daha sonra üreter darlıklarının gelişimi ile
ilişkili olduğundan, bu işlem sırasında daha fazla özen gösterilmelidir.(17)
Ayrıca, mümkünse, yaralanma bölgesinin üstüne çıkılmamalıdır. İşlemin
sonunda veya daha kötü bir üreter yaralanması endişesi varsa, işlemi iptal etmek
ve üreteral stent yerleştirmek mantıklıdır. URS’den sonra üreter darlığının geç
dönem komplikasyonu çok nadirdir ve güncel olarak bildirilen oran sadece
%0,3›tür.(2)

ÜRETERORENOSKOPİ(URS) CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI VE PRATİK . . .   157

6.3. Yüksek Dereceli Üreter Yaralanması
Yüksek dereceli üreter yaralanmaları, potansiyel olarak yıkıcı olmasına rağmen,
artık giderek daha nadir görülmektedir. Bunlar üreter perforasyonu, invajinasyon
ve avulsiyonu içerir.
Daha önce belirtildiği gibi, perforasyon, hasar alanını içeren adventisyal
veya periüreteral yağ ile üreterin tüm katmanlarının yaralanmasını içerir.
Perforasyon, mukozal erozyonda olduğu gibi, klavuz /double j stent yerleştirme,
üreterorenoskop manipülasyonu, yanlış ateşlenen enerji, enstrüman yerleştirme
ve taş çıkarma ile ortaya çıkabilir. Mevcut kabul edilen perforasyon oranı
%1,4’tür. Orta üreteral yerleşimlerde (%1.6), proksimalde (%1.1), distalde
(%0.7) veya birden fazla yerleşim yerine göre daha sıktır(%1.1).(3) Şaşırtıcı bir
şekilde, üreteral erişim kılıfı kullanılıp kullanılmadığında oran değişmedi(%1.2).
(18) Perforasyon tespit edildikten sonra işlem durdurulmalı ve üreteral double
j stent yerleştirilmelidir. Yapılacak cerrahi işlem drenaj için üreteral stent
yerleştirilip birkaç hafta sonra gecikmeli bir şekilde gerçekleştirilebilir.(2)
İnvajinasyon aynı zamanda mukozanın lümene doğru iç içe geçtiği, kendi
üzerine katlandığı ve mukozanın altındaki katman olan stromadan ayrıldığı
nadir bir olaydır. Bu genellikle, basket içinde sıkışan taşın, daralmış, uyumsuz
bir üreterden çıkarılamayacak kadar büyük olan taşın çıkarılmasıyla ilişkilidir.
(19) Çıkarma kuvveti üreter mukozasını yırtarak sepetle lümen içine doğru
çeker.(7) URS’nin en korkulan komplikasyonu üreter avülziyonudur. Son
derece nadirdir. Vakaların sadece %0,1’inde meydana geldiği bildirilmektedir.
(2) Cerrahi işlem yeri (proksimal, orta, distal veya birden fazla konum)
avulsiyon oranını etkilemiyor gibi görünmektedir.( 3) İnvajinasyona benzer
şekilde, üreter avulziyonu tipik olarak, çıkarılamayacak kadar büyük bir taş bir
basket içine girdiğinde ve ardından onu çıkarmak için aşırı güç kullanıldığında
meydana gelir. Taşı çıkarma sırasında üreter sıkışır, eklerinden yırtılır ve daha
sonra geri çekilirken basket ve üreteroskop ile dışarı çıkar. Böyle bir durumda,
cerrahi işlem derhal iptal edilmelidir. Benzer şekilde üreterorenoskop üreter
içinde sıkıştığında da üreter üreterorenoskopa yapışıp kın etkisi yapar ve
üreterorenoskop çıkarılırken üreter avülsiyonu meydana gelebilir. Taş çıkarma
işlemi yapıldığında mukozal duvar her zaman temizlenmelidir. Herhangi
bir noktada dirençle karşılaşılırsa, daha fazla ilerlemeden cerrahi işlem
sonlandırılmalıdır. Üreter daha sonra bütünlük açısından incelenmelidir. Yine,
doğrudan görselleştirme olmaksızın kör basketlemeden kaçınılmalı (7) ve aşırı
güç asla kullanılmamalıdır. Bununla birlikte, invajinasyon veya avulsiyon
meydana gelirse, üreter stentinin yerleştirilmesi muhtemelen mümkün değildir

158   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

ve üreter tamamen devaskülarize olduğundan yeterli drenajı sağlamayacaktır.
Bu nedenle, acilen bir nefrostomi tüpü yerleştirmek ihtiyatlıdır. Açık veya
laparoskopik cerrahi onarım gerekli olacaktır. Onarımın türü, yaralanmanın yeri
ve boyutuna, eşlik eden tıbbi durumlara ve cerrahın deneyimine bağlıdır.(19)
Onarımlar basit üreteroneosistotomiden psoas hitch veya Boari flebine, ileal
interpozisyondan ototransplantasyona veya nefrektomiye kadar uzanır.(19.)
Bu nedenle, hemen onarımı değil, seçenekleri hasta ile yeterince tartışmak için
zaman açısından gecikmeli bir yaklaşımın daha iyi olabileceğini düşünüyoruz.
6.4. Üreterorenoskop Arızası
Üreterorenoskop arızasının ve/veya kırılmasının kesin oranı bilinmemektedir.
Muhtemelen o kadar yaygın değildir, ancak gerçekleşmesi durumunda stratejilere
aşina olmak önemlidir.
6.5. Taş Alma forsepsinin/Basketin Arızası
URS de kullanılan taş toplama basketleri artık daha iyi irrigasyon için 1,9 Fr’ye
küçültülmüş, mukozal aşınmaları önlemek için uçsuz ve nitinolden oluşmakta
olup, güçten ödün vermeden maksimum esneklik sağlar.(20) Bu nedenle basket
kırıldığında hemen taştan ayrılmalıdır. Basket daha sonra üreterorenoskop içine
geri çekilebilir veya mümkün değilse doğrudan görerek üreterden dikkatlice geri
çekilebilir.( 19) Bir basket için diğer olası senaryo, üreterden çıkarılması için
daha büyük bir taşı tutmak için kullanılmasıdır. Daha önce de belirtildiği gibi
aşırı kuvvet uygulanması durumunda üreter invajinasyonu veya avulsiyonunun
oluşabileceği durumdur. Bu durumda basket derhal bırakılmalı taş basketten
ayrılmıyorsa basket ve taş lazerle parçalanmalıdır. (21)
7.

ERKEN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR

Son CROES çok merkezli çalışmasında, 11.000’den fazla hastada postoperatif
komplikasyon oranı %3.5 idi. Bu hastaların %78’inde (toplam popülasyonun
%2.8’i) düşük dereceli bir komplikasyon (Clavien Derece I veya II) ve %19’unda
(toplam popülasyonun %0.62’si) yüksek dereceli bir komplikasyon (Clavien
Derece III, IV veya V) görülmüştür.(2)
7.1. Enfeksiyon Komplikasyonları
Ateş, %1.8 oranı ile en sık görülen postoperatif komplikasyondur.(2) Kanıtlanmış
idrar yolu enfeksiyonu %1,0 oranında nadirdir ve %0,3 oranında sepsise ilerleme
daha da az görülür. Sepsis ile ilgili belgelenmiş tek bir ölüm vardı.(2) URS’den
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sonra enfeksiyöz komplikasyonlar yaygın olduğundan, ürolog için bunları
nasıl önleyeceğini, tanıyacağını ve tedavi edeceğini bilmesi önemlidir. Kılavuz
tavsiyelerine göre, preoperatif idrar mikroskopisi veya kültürü gereklidir ve idrar
yolu enfeksiyonu, URS işleminden önce tedavi edilmelidir.( 7,22) Antibiyotik
profilaksisi endikedir. Tek bir preoperatif doz(4) veya 24 saatten kısa süre
yeterlidir.(10) Antibiyotik preoperatif kültürlere, lokal direnç paternlerine veya
kılavuz tavsiyelerine göre uyarlanmalıdır.( 10) Tüm enfeksiyöz komplikasyonlar
arasında en çok korkulanı sepsistir ve erken fark edilmezse mortalitesi yüksektir.
(23) Sepsis, olası veya belgelenmiş enfeksiyona sistemik bir yanıttır ve şiddetli
sepsis, sepsisle beraber organ disfonksiyonu veya doku hipoperfüzyonudur.(
23.) Bu nedenle, tüm ürologlar, tıkalı, enfekte bir üriner sistemin manipülasyonu
sırasında ortaya çıkabilecek sepsisin değerlendirilmesi ve tedavisine aşina
olmalıdır. Mevcut kılavuzlar ilk olarak sıvı resüsitasyonu, antimikrobiyal
tedaviye başlamadan önce bakteri kültürleri, potansiyel enfeksiyon kaynağını
doğrulamak için görüntüleme, olası tüm patojenlere karşı aktif ve olası kaynağa
karşı doku penetrasyonu ile ilk bir saat içinde antibiyotik verilmesi ve erken (<12
saat) kaynak kontrolünü önerir.( 23.) URS işlemi sırasında, eğer sepsis gelişirse,
cerrahi işlem derhal durdurulmalı, kültürler alınmalı ve acil dekompresyon için
üreteral stent veya perkütan nefrostomi yerleştirilmelidir.
7.2. Kardiopulmoner Komplikasyonlar
Bunlar ameliyattan hemen sonraki dönemde en nadir görülen komplikasyonlardır.
Son CROES URS toplantısında venöz tromboembolik olaylar %0.02,
serebrovasküler olay/geçici iskemik atak %0.02 ve akut miyokard enfarktüsü
oranları %0.01 olarak revize edilmiştir.(2) Nadir olsa da, bu komplikasyonlar
mortal olabilir. Bu nedenle proflaksi en iyi strateji olmaya devam etmektedir.
Venöz tromboembolik olaylar için kılavuzlar, çok düşük riskli hastalarda
rutin farmakoterapi veya mekanik profilaksi önerilmemektedir.(24) Ancak,
özellikle risk yüksekse, bireysel hasta faktörleri dikkate alınmalı ve daha sonra
farmakoterapi veya mekanik profilaksi şiddetle düşünülmelidir.( 24)
7.3. Vezikoüreteral Reflü
Insidansı %5-10 arasındadır. Geçmişte üreteral meatusun balon dilatasyonu
sorumlu tutulurken, günümüzde dilatasyon yapılmayan hastalarda da
raporlanmıştır. (25) Küçük çaptaki aletlerin daha yaygın kullanımı, bu
komplikasyonun görülme oranını azaltmıştır.
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7.4. Diğer Komplikasyonlar
Bunlara kanama ve mesane spazmları dahildir. Her ikisi için de rapor edilen
oran %0,4’tür. (2)
URS’den sonra kan transfüzyonu ihtiyacı çok nadir olduğundan, kanamanın
çoğunluğu muhtemelen klinik olarak önemsizdir.(2) Kanama genellikle kendi
kendine sınırlıdır ve eğer değilse, genellikle tek başına üreter stentiyle kontrol
edilebilir.
Mesane spazmlarına gelince, bu muhtemelen eksik bildirilen bir
komplikasyondur. Bunlar prosedürün kendisinden kaynaklanabilir, ancak daha
yaygın olarak postoperatif kalıcı üreteral stent ile ilişkilidir. Bu semptomlardan
kaçınmanın bir yolu üreteral stent yerleştirmemektir. Güncel kılavuzlara göre,
komplike olmayan URS’den sonra üreteral stent yerleştirilmesi isteğe bağlıdır.
( 4,7) Bu öneriye rağmen, CROES URS kayıtlarında, vakaların %80’inden
fazlasına üreteral stent yerleştirildi.(2) Bir üreteral stent yerleşim işlemi
sonrasında, hem alfaadrenerjik antagonistler hem de antikolinerjikler, birinin
diğerine üstün olup olmadığı veya bir kombinasyonun faydalı olup olmadığı
açık olmamakla birlikte, stent ile ilişkili semptomları azaltmada her iki grup
farmakoterapi de etkinlik göstermiştir.(26)
8.

GEÇ POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR

CROES çalışmasında 3 ay içinde yeniden hastanın hastaneye başvuru oranı
%8.4 idi. (2) Bunun nedenleri arasında en sık ; yan ağrısı (%1.1), üreteral
stent rahatsızlığı (%0.9), üreter obstrüksiyonu (%0.5) idi.( 2) Bunların çoğu
konservatif olarak yönetilebilir. Üreteral darlık ise morbit olabilir ve sıklıkla açık
veya laparoskopik cerrahi revizyon gerektirebilir. Fakat bu geç komplikasyon
çok nadirdir ve bildirilen oran sadece %0.3’tür. (2)
8.1. ÜRETERAL DARLIK
Üreteral darlık oluşumu muhtemelen mukoza ve alttaki lamina proprianın
vasküler hasara, fibrozise ve nihayetinde lümen daralmasına yol açan
yaralanmasından kaynaklanır. Yaralanmanın meydana gelme sebepleri çeşitlidir.
Dj stent yerleştirme, üreterorenoskop manipülasyonu, yanlış ateşlenen enerji, alet
yerleştirme veya taş çıkarmadan kaynaklanan perforasyon nedeniyle iyatrojenik
olabilir. Etkilenen taşın kendisinden de kaynaklanabilir. Eski bir seride,
gömülü taş bölgesinde perforasyon durumunda %24’lük bir üreter darlığı oranı
gözlemlenmiştir.(27) Ayrıca, tüm taşların 2 aydan daha uzun süredir gömülü
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olması, sadece perforasyonun değil, aynı zamanda gömülü kalma süresinin de
üreter darlığı oluşumu için bir risk faktörü olduğunu düşündürmektedir.(27)
Ancak daha yeni bir seride üreter darlığı oranı oluşumu sadece %7,8 ile önemli
ölçüde daha düşüktü. Taş boyutu, taşın gömülü kalma süresi, gömme bölgesi
veya mukozal yaralanma/perforasyon varlığı dahil olmak üzere geleneksel
risk faktörlerinin hiçbiri üreteral darlık oluşumu ile ilişkilendirilmedi.(28)
Üreteral erişim kılıflarının da genel postoperatif komplikasyonları artırdığı
görülmemektedir.(29) Üreteral darlık tanımlandıktan sonra, onarımın tipi
yaralanmanın yeri ve boyutuna, eşlik eden tıbbi durumlara ve cerrahın
deneyimine bağlı olacaktır.(19) Bu komplikasyonlara yaklaşım yüksek dereceli
üreter yaralanması kısmında bahsi geçmiştir.
8.2. Taşlaşmış Üreteral Stentler
Üreteral stentin kalması için en uygun süre, hasta için güvenli kabul edilen
mümkün olan en kısa süre olmalıdır. Üreteral stentlerin kendileri, tahriş edici
işeme semptomları, enfeksiyon, hematüri, migrasyon, kabuklanma, tıkanıklık
ve böbrek fonksiyon kaybı gibi komplikasyonlarla ilişkilidir.(30) Hasta
uyumsuzluğu yaygın olarak belirtilen bir risk faktörüdür (30) ve bu hastalara
takipte ekstra dikkat gösterilmelidir. Üreter stentinde kabuk oluştuğunda,
çıkarılması karmaşık, genellikle çoklu endoskopik prosedürler gerektirir.( 30)
Ancak herhangi bir çıkarma işleminden önce hastanın proksimal ve distal
kıvrımdaki taş yükünün derecesini belgelemek için bir BT taramasından
geçmesi önerilir.(31) Taş yükü ölçüldüğünde, genellikle sistolitolapsi ile önce
distal kıvrım ele alınmalıdır.
9.

SONUÇLAR

URS, artan bir dizi endikasyonda yaygın olarak kullanılmasına rağmen,
komplikasyonlar daha nadir hale gelmektedir. Komplikasyonlar meydana
geldiklerinde genellikle basittirler ve konservatif olarak tedavi edilebilirler.
Komplikasyon oranlarını en aza indirmek için uygun hasta seçimi, vaka
hazırlığı ve uygun endoskopik teknik çok önemlidir. İntraoperatif bir
komplikasyon meydana geldiğinde, erken teşhis ve ardından uygun tedavi,
genellikle prosedürün iptali ve üreteral stent yerleştirilmesi yeterlidir. Erken
ve geç postoperatif komplikasyonlar nadir de olsa ciddi olabilir, özellikle
enfeksiyon ve darlık gelişimi olabilir ve bu nedenle işlem sonrası uygun takip
gereklidir.
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1.

Vasküler Yaralanmalar

1.1. Epidemiyoloji

P

elvik bölge vasküler yapısı kalça eklemine yakınlığı nedeniyle total kalça
artroplastisi (TKA) sırasında doğrudan travma, dolaylı kompresyon veya
traksiyon nedeniyle kolay yaralanabilir. Nörovasküler yapının yeri ve seyri
konusunda önemli anatomik farklılıklar olduğu ifade edilmektedir (1). TKA’nde
sıklık sırsıyla, eksternal iliak arter, ana femoral arter ve iliak eksternal venin
yaralandığı ifade edilmektedir. Vasküler yapılar kalça eklemine bu kadar yakın
olmasına rağmen TKA’de vasküler komplikasyonlar nadir olarak görülmektedir.
Ancak morbidite ve mortaliteye neden olabilen ciddi bir komplikasyondur.
Yapılan çalışmalarda genel olarak insidans %0,005-0,3 olarak ifade edilmektedir
(2-7). Önceki çalışmalarda TKA’nde vasküler yaralanma insidansı %0,2-0.3
ifade edilmişken (2), yakın zamanlı bir çalışmada bu oran primer TKA’nde
%0.04, revizyon TKA’nde %0,20 oranında bildirilmiştir (4). TKA‘nde mortalite
oranı %4-7.3, ampütasyon oranı %1,6-15, sakatlığı neden olma oranı ise, %7,311 olarak ifade edilmektedir (4, 8, 9, 10, 11). Operasyondan sonraki ilk beş gün
içinde yapılan vasküler yaralanma tedavisinde ampütasyon oranları %0 ifade
165

166   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

edilirken, postoperatif beşinci günden sonra tedavi edilen vakalarda ampütasyon
oranı %25 olarak ifade edilmektedir (4).
1.2. Etiyoloji
TKA’de vasküler yaralanmalardan bir çok neden sorumlu tutulmaktadır;
ekartörlerin yerleştirilmesi sırasında oluşan travma, asetabulumun medial ve/
veya anterior duvarın aşırı oyulması, acetabuler halka ve kafeslerin, struktürel
graftlerin yerleştirilmesinde yapılan delme ve vida koyma işlemi, bölgeye
tellerin yerleştirilmesi esnasında olan yırtılmalar, ameliyat sonrası çıkık ve
acetabuler kapın çıkması ile vasküler yapılara kompresyon, acetabulumun
pelvise migrasyonu, eklemin manipülasyonu, çimentolu protezlerde
polimetilmetakrilatın ısınma esnasında oluşturduğu ısı ve donması sonunda
oluşan sivri uça bağlı travma, çimentonun pelvis içine invazyonu, operasyon
esnasında aşırı traksiyon, geniş diseksiyon, bıçak ve osteotomla direk yaralanma,
osteofitik çıkıntılara bağlı travma, revizyonlarda gömülü olan asetabulumun
çıkarılması esnasında direk travma ve asetabulumun ön taraf defektleri nedenler
arasında gösterilmektedir. Cerrahi yaklaşımın vasküler yaralanma riskini
artırdığı, anterior yaklaşımda ekartörlerin acetabulumun anterioruna yanlış
yerleştirilmesine bağlı olarak femoral damarların daha fazla zarar gördüğü ifade
edilmektedir. Yapılan çalışmalarda kadın, yaşlılar ve düşük vücut ağırlığına
sahip deneklerde nörovasküler yapının kalça eklemine yakınlığının arttığı ifade
edilmektedir. Anteriorda vasküler yapıları koruyacak bir miktar kas dokusu
vardır, ancak bazı vakalarda vasküler yapının direk kemik üzerinde seyrettiği
ifade edilmektedir. Ekartörler intraoperatif nörovasküler hasarın en sık
nedeni olarak ifade edilmektedir. Asetabulumun anterior-süperioruna konulan
ekartörler, iliak eksternal arter, ven ve femoral arterin yaralanmasına, anteroinferiora konması ise obturator damarların yaralanmasına neden olabilir (1, 2, 4,
6, 10, 11-15). Normalde asetabulumun ön duvarı ile pelvik damarlar arasındaki
mesafe ortalama 11.7 mm (4.8-18.1 mm) ifade edilmektedir (16). Yine yapılan
diğer bir çalışmada, femoral arterin, acetabulum ön duvarının en ön noktasına
olan en kısa mesafesinin 19.62 mm, femoral venin de 17.47 mm mesafede
olduğu ifade edilmiştir (1).
1.3. Risk Faktörleri
Vasküler anomaliler (değiştirilmiş vasküler konum, persistan siyatik arter),
bozulmuş anatomi (asetabuler displazi, protuze asetabuli, asetabulum ön
duvar eksikliği, şiddetli osteoporoz, önceki pelvis ve asetabuler kırıkları,
ciddi asetabuler deformiteler, şiddetli asetabuler hiperplazi, romatoid artrit,
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paget hastalığı, arteriopati, revizyon cerrahisi (asetabuler revizyonlarda
komponentin ve kemik çimentonun çıkarılması hala en büyük risk faktörü
olarak gösterilmektedir), kadın cinsiyet (kemik yapısının küçük, adale yapısının
daha zayıf olmasına bağlanıyor), periferik vasküler hastalıklar ve bypass olmuş
periferik arter hastalıkları, aynı bölgeden hastanın geçirdiği operasyon sayısının
çokluğu, cerrahi yaklaşımın şekli (anterior yaklaşımlarda riskin daha fazla
olduğu ifade edilmektedir), düşük vücut ağırlığına sahip hastalar ve yaşlılar risk
faktörü olarak ifade edilmektedir. Bazı çalışmalarda sol kalçanın nörovasküler
yapısının kalça eklemine yakınlığı nedeniyle risk faktörü olduğu ifade edilirken,
yeni çalışmalar sağ-sol kalça arasında fark olmadığını ifade etmektedir (1, 4, 6,
14, 15, 17, 18).
1.4. Klinik ve Tanı
Yaralanmalar sıklıkla karşımıza damarın intimal yırtığı ve buna bağlı oluşan
tromboz, doğrudan yırtılması (laserasyon) sonucu kanama, hematom, iskemi,
pseudoanevrizma, arterio-venöz fistül, kompartman sendromu şeklinde çıkar.
Yaralanma operasyon esnasında, aynı gün veya sonrasında fark edilebilir. Bu
nedenle vasküler yaralanmanın erken tespiti ve onarımı için hastalar postoperatif
dönemde tansiyon, periferik dolaşım ve kanama açısından yakından takip
edilmelidir. Bu yaralanmaları klinik olarak, nabız alamama, ekstremitede
soğukluk, solukluk, siyanoz gibi iskemi bulguları, basınçlı ya da pulsatil
tarzda kanama, hemovaktan ve bölgeden ciddi taze kanama, hipotansiyon,
şok, hemoglobin seviyesinde düşme, kasıkta ağrı, duyu ve motor bozuklukları,
kalça bölgesinde hematom, pulsatil şişlik, palpasyonla titreşim alınan lezyonlar
şeklinde görürüz (5, 11, 13, 14, 19, 20). Doğru yaklaşım için operasyon öncesi ve
sonrası periferik nabızlara rutin bakılması ve lüzumu halinde arteriyel doppler
ultrasonografisi istenmesi düşünülmelidir (14).
Tanı, çok dedektörlü bilgisayarlı tomografi-angiografi (BT-A), arteriovenöz renkli doppler ultrasonografi (CDUS), manyetik rezonans görüntüleme
ve angiografi (MRG, MRG-A) ile konabilir. BT-Angio taraması vasküler
yaralanmanın ortaya konulmasını sağlar (laserasyon, hasarlı damardan kontrast
madde ekstravazasyonu, hematom, pseudoanevrizma, arterio-venöz fistül tespit
edilebilir) (1, 11, 14, 19, 20).
1.5. Tedavi
Tedavide, anjiyoplasti, direk onarım, ligasyon, trombektomi, bypass, fasyotomi,
ampütasyon uygulanacak yaklaşımlardır. Erken teşhis ve onarımın uzuv
kurtarma sonuçlarının mükemmel olduğu (%94,1) ifade edilmektedir (4, 17).
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Hastaların operasyon öncesi vasküler yaralanma konusunda bilgilendirilmesi
tavsiye edilmektedir (14). Yaralanma ile karşılaşıldığında ilk olarak kanamanın
nedeni ve yeri belirlenmeli, kanama bölgesine kompresyon uygulayarak kanama
durdurulmaya çalışılmalı, anestezi bilgilendirilmeli, kalp damar cerrahisi davet
edilmelidir. Mortalite ve morbiditeyi azaltmak için Ortopedist’ler intrapelvik
yaklaşım yolları olan ilioinguinal ve stoppa yaklaşımı gibi teknikleri öğrenme
konusunda çaba harcamalıdır (8, 21-23).
1.6. Vasküler Yaralanmaların Önlenmesi
Wasielewski ve ark. 1990’da nörovasküler komplikasyonların önlenmesi için
acetabuluma koyulacak vidalar için güvenli alanları tanımlayan asetabuler
kadran sistemini tanımlamışlar (Şekil 1).

Şekil 1. Wasielewski ve ark. asetabuler kadran sistemi
2005’te benzer çalışmayı yüksek kalça merkezli vakalarda da ifade etmişlerdir.
Bu sisteme göre vasküler yaralanmalardan kaçınmak için vidalar poteriorsuperiora yerleştirilmelidir. Bu alan kemik stoğu ve nörovasküler yapıların
korunması için en güvenilir vida yerleştirme alanı olarak ifade edilmektedir.
Ancak yine de bu bölgede siyatik sinir, gluteal sinir ve damarların yaralamaması
için vida doğru aksta konulmalı, vidanın çok uzun olmamasına dikkat
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edilmelidir. Zorunlu kalınan durumlarda posterior-inferior kadrana da vida
uzunluğunun 20 mm’yi geçmemesi şartı ile bölgeyi kontrol ederek ve görerek,
dikkatli bir şekilde vida konulabilir. Ancak bu bölgede de siyatik sinir, inferior
gluteal, pudendal damarlar ve sinirlerin yaralanabileceği unutulmamalıdır.
Anterior-süperior kadranda eksternal iliak damarlar, anterior-inferior kadrana
obturator sinir ve damarlar risk altında olduğu için vida konulması önerilmez
(7, 20, 24). Asetabulum delinirken mümkünse tek korteks delinmeli, karşı
korteks delinecekse kontrollü olarak ileri gitmeden delinmelidir. Ekartörleri
yerleştirirken mümkünse künt uçlu ekartör kullanılmalı ve kemik üzerinde
hareket ederek lateral (ön duvar) yerleştirilmeli, medial ve derin yerleştirilmeden
kaçınılmalı ve ilioinguinal banda dik yerleştirilmelidir. Nörovasküler demet
iliopsoas kası üzerinde seyreder ve bu kas nörovasküler yapıları yaralanmaya
karşı korur, ekartörün iliak artere doğrudan hasar vermesi için iliopsoas kasını
geçmek zorunda olduğu ifade edilmektedir. Növasküler demetin yaralanma
riskini en az da indirmek için en güvenli anterior ekartör pozisyonunun spina
iliaka anterior inferior (SİAİ) bölgesinin olduğu ifade edilmiştir. (1, 6, 15, 17,
18). Yine ekartörün asetabuluma, sağ kalçada saat 3 pozisyonunda, sol kalçada
saat 9 pozisyonunda yerleştirilmesinin daha güvenli olduğu ifade edilmektedir
(1). Termal hasarı önlemek için etrafa sızan çimento temizlenmeli, etrafla
teması önlenmelidir (kemik çimentosu ısısı polimerizasyon esnasında 80°’ye
kadar yükselebilir ve < 0.5 mm bölgeyi nekrotize edebilir). Asetabulumun
tespiti yeterli olmalı, yapılan çalışmalarda iliak damarlardaki gecikmiş hasarın
asetabuler kap hareketlerinden kaynaklandığı gösterilmiştir. Femoral ven ve
arterin yararlanmasını, yağ embolisi ve tromboembolik hadiseleri önlemek için
operasyon esnasında kalçanın aşırı manipülasyonlarından kaçınılmalı, mümkün
olduğunca ekstremite sık sık normal pozisyonunda dinlendirilmelidir. Cerrahın
bölge vasküler anatomisini bilmesi, olabilecek yaralanma nedenlerine ve
yapılması gereken acil yaklaşımlara hakim olması ve dikkatli enstrümantasyon
vasküler yaralanma riskini azaltabilir (4, 15, 17). Riskli vakalarda özellikle
revizyon vakaları ve intrapelvik acetabuler migrasyon vakalarında operasyon
öncesi bölgesel damarların görüntülenmesi için preoperatif arteriografiği
çekilmesi yaralanmaları önleyebilir (25).
2.

Sinir Yaralanmaları

2.1. Epidemiyoloji
Total kalça artroplastisinde (TKA) nöral yapıların kalça eklemine yakınlığı, direk
ya da dolaylı olarak sinir yaralanmalarına neden olabilir. Yapılan çalışmalarda,
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siyatik sinirin asetabulum posterior duvarına ortalama 1.94+0.81cm uzaklıkta,
femoral sinirin asetabulum anterior kenarına ortalama 1.8cm, anterior kapsüle
2.2cm uzaklıkta, süperiyor gluteal sinirin trokanter majörün tipine yaklaşık
3-5 cm’lik mesafede olduğu ifade edilmektedir. TKA’de periferik sinirlerin
yaralanma sıklığı, primer vakalarda %0.17-3.8, primer gelişimsel kalça
displazisinde (GKD) %5,8, revizyon vakalarında %3-8 olarak ifade edilmektedir.
TKA’de en sık yaralanan siyatik sinir (%60-79) olup, bunu femoral sinir (%0.0413.2), kombine siyatik sinir ve femoral (%5.8), obturator sinir (%1.6), süperior
gluteal sinir ve lateral femoral kutunöz sinir yaralanmaları takip etmektedir. (1,
13, 26-33).
2.2. Tanım
Seddon sinir yaralanmalarını nöropraksi (hafif), aksonotmezis (orta), nörotmezis
(şiddetli) olarak üç gruba, daha sonra da Sunderland sinir yaralanmalarını beş
dereceye ayırmıştır. Burada birinci derece nöropraksi, ikinci derece aksonotmezis
ile eşleşmekte olup, üç, dört, beş derece nörotmezisle eşleşir. Üçüncü derece
sadece endonöryum, dördüncü derece endonöryum ve perinöryum, beşinci
derecede endonöryum, perinöryum ve epinöryum yaralanmasını içerir (34, 35).
Nöropraksi, sinirin sağlam kaldığı, sinirde geçici iletim bloğunun olduğu,
dejeneratif olmayan en düşük (hafif) sinir hasarının ifade eder. Genellikle künt
travma veya iskemiye bağlı oluşur. Sinir sağlam kalır ve Wallerian dejenerasyonu
oluşmaz. Klinik olarak parestezi görülür, motor ve vazomotor fonksiyonlar
korunmuştur. Elektrofizyolojik çalışmalar negatiftir, ancak EMG’de fibrilasyon
olabilir, ilave olarak azalmış motor ünite ve aksiyon potansiyelleri görülür.
Sinir iletim çalışmalarında (NCS), birleşik kas aksiyon potansiyeli (CMAP)
ve duyusal sinir aksiyon potansiyeli (SNAP) lezyon bölgesinde iletim bloğu
gösterebilir. Ancak distal de korunur ve iyileşmeye kadar devam eder. Sinirin
distal segmenti uyarılırsa motor yanıt oluşur. Nöroprakside i̇yileşme distal
segmentin remiyelinizasyonu ile olur. Hastanın yaşına ve yaralanmanın yerine
bağlı olarak birkaç günden, 12 haftaya kadar spontan iyileşir (34-36).
Aksonotmezis, aksonun hasar gördüğü, ancak aksonu çevreleyen sinir
kılıfının (bağ dokunun) bozulmadan kaldığı ikinci derece (orta) sinir hasarı
olarak ifade edilir. Aksonun veya miyelin kılıfının bozulması sonucu oluşur.
Destekleyici yapılar olan, shwann hücreleri, endönöryum, perinöryum,
epinöryum sağlam kalır. Genellikle şiddetli kompresyon veya ezilme
yaralanmaları sonucu oluşur. Wallarian dejenerasyon distalde ve proksimalde
Ranvierin en yakın düğümüne doğru olur. Onarım küçük yaralanmalarda
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kolleteral filizlenme ile, ciddi yaralanmalarda ise aksonal rejenerasyonunun bir
kombinasyonu ile oluşur. Klinikte, disestezi, allodini, nöropatik ağrı, vazomotor
ve sudomotor fonksiyonların bozulmasına bağlı terlemede kayıp, ciltte kuruluk
ve kırmızı cilt görülür. EMG’de travmadan 10 ila 30 gün sonra fibrilasyonlar
görülür. NCS’de, yaralanmadan 3-4 gün sonra (demiyelinizasyon nedeniyle)
distal segmentte, 2 haftaya kadar CMAP ve SNAP kaybı görülür. İyileşme
destekleyici yapıların durumuna bağlıdır. İyileşme süresi 2 ila 6 ay arasında
değişebilir. İyileşme süresi lezyonun şiddeti, tutulum miktarı, yaşla ilgilidir.
İyileşme spontan olabilir veya ameliyat gerektirebilir (34-36).
Nörotmesiz, hem aksonların hem de sinir kılıfının (bağ dokuların) hasar
gördüğü şiddetli sinir yaralanması olarak ifade edilir. Sinir ve kılıfın atomik
veya tam fonksiyonel bütünlüğünün bozulması söz konusudur. Wallerian
dejenerasyon lezyonun distalinde oluşur. Klinik olarak, nöropatik ağrı, paralizi,
anestezi, vazomotor ve sudomotor fonksiyonların bozulmasına bağlı terlemede
kayıp, ciltte kuruluk ve kırmızı cilt görülür. EMG’de travmadan 10 ila 30 gün
sonra fibrilasyonlar görülür. NCS’de, 3-4 gün sonra distal segmentte, 2 haftaya
kadar CMAP ve SNAP iletim kaybı görülür. Üçüncü derecede tedavi, konservatif
tedavi ile aylar sürebilir ve cerrahi müdahale ile nöroliz gerekebilir. Dördüncü
derece nöroma ile sonuçlanır. Beşinci derecede ise tam sinir kesintisi ve uç
bölgelerde nöroma söz konusudur. Dört ve beşinci derecelerde cerrahi müdahale
olmadan iyileşme beklenemez. Cerrahide direk sütür veya greftleme ile sinir
onarımı yapılır. İyileşme süresi, hastanın yaşı ve lezyonun bulunduğu yere bağlı
olarak 2-18 ay arasında değişebilir. Hiç iyileşmede gözlenmeyebilir (34-38).
Normalde sinirler, günde 1 mm veya ayda 1 inç (2.54cm) oranında
yenilenirler ve motor üç plakası yaklaşık bir yıl boyunca canlı kalır. Bir ve ikinci
derece sinir hasarında (nöropraksi, aksonotmezis) sinir günde 1-3 mm rejenere
olurken, derece üçte günde 1mm olup, derece dört ve beşte rejenerasyon
olmayabilir. Operasyon süresinin gecikmesi sinirin hedef kaslara ulaşma süresi
(yenilenme süresi), motoru uç plakasının hayatta kalma süresinden daha uzunsa
sinirin tedavi başarı şansı yok edilebilir. Duyusal innervasyon önemli olsa da
duyusal sinir fonksiyonu onarımından üç yıl sonra da geri dönebilir. Bu nedenle
gerekirse duyu rekonstrüksiyonun zamanlaması ertelenebilir (1, 36, 39, 40).
Wallerian dejenerasyon; nöroprakasi ve aksonotmezisin birlikte olduğu
veya tek başına aksonotmezis ve nörotmezisde gelişen yaralanmaya ait bir
dejenerasyon şeklidir. Üç ayda bir miktar erken iyileşme görülür, daha sonra
distal sinir boyunca aksonal rejenerasyon ile tanımlanan daha fazla bir iyileşme
görülür (1).
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2.3. Anatomi
Siyatik sinir, lomber ve sakral pleksustan (L4-S3 sinir köklerinden) köken
alıp, büyük siyatik çentikten ortak bir kılıfla sarılmış olup çıkar ve çoğunlukla
popliteal fossaya kadar birlikte gelir, daha sonra peroneal communis (fibular)
dalını verir ve tibia dal olarak aşağı doğru seyreder. Ancak bazan varyasyon
olarak bu iki sinir plexsus sakralisten ayrı ayrı çıkabilir ve peroneal communis
priformis kasının lifleri arasından çıkabilir. Plexus sakralisin arka bölümü
liflerinden nervus peronealis communis dalı, ön bölüm liflerinden ise nervus
tibialis oluşur. Peroneal dalın etrafındaki bağ dokusunun tibial sinire göre daha
az, gevşek ve daha ince funiküler yapıda olması, diğer taraftan daha yoğun nöral
yapıya sahip olması, siyatik çentik de ve fibula boynunda daha sıkı (gergin) ve
düşük hareketliliğe sahip olması, daha leteralde yer alması (acatabuluma daha
yakın), bu siniri akut gerilmelere ve travmaya (kompresyona ve transeksiyona)
karşı hassas hale getirir ve tibial sinire göre iyileşme potansiyelinin daha kısıtlı
olmasına neden olur. Bu nedenle siyatik sinir yaralanmasını daha çok peroneal
sinir yaralanması olarak görürüz. Kadavra modellerinde, siyatik sinirin en sık
(%88) görülen seyrinin piriformis altından çıkması olduğu, en yaygın varyant
(%11) olarakta ortak peroneal sinirin daha proksimal olarak dallanmasını ve
piriformis kasından dışarı çıkması belirtilmiştir. Kadavra modellerinin görülen
bu anatomik varyasyon ve ortak peroneal sinir, tibial sinire göre daha fazla
yaralanma riski oluşturur.
Femoral sinir, L2-4 omurgadan ayrılır, iliopsoas üzerinde seyreder, femoral
üçgenden geçer ve kalçanın ön, iç kısmına yakın seyreder. Bu bölgede sinirin
yaralanması en yaygın olanıdır. Bu alan sinirin extansiyona, hematomlara
ve cerrahi prosedürleri karşı daha duyarlı hale geldiği elastikiyetten yoksun
bölgesidir.
Obturator sinir, L2-4 sinirlerin ventral dallarında kaynaklanır ve küçük
pelvisin yan duvarını dolaşarak obturator alana ulaşmak için pelvise çıkar ve ön
ve arka dallara ayrılır.
Gluteal sinir, büyük siyatik çentik yoluyla pelvisten, takibende piriformis
kasının proksimalinden çıkar ve kalça abdüktörlerini innerve etmeden önce
üst ve alt bölümlere ayrılır. Gluteus medius büyük trokanterin 5 cm proksimali
diseke edilirse superior gluteal sinir yaralanması meydana gelebilir.
Lateral femoral kutanöz sinir (LFKS), L2-3 sinir köklerinin ön dallarının
arka bölümlerinden çıktıktan sonra, iliak fasya içindeki iliak kasın ön yüzeyinde
ilerler ve sonunda anterior superior iliak çıkıntının medialinden uyluğa girer.
Dallanmadan önce sartorius kasının üzerinden geçer. Kadavra çalışmalarının
üçte birinde üç dallanma varyasyonu tanımlanmıştır (13, 26, 38, 41, 42).
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2.4. Etiyoloji ve Risk Faktörleri
TKA’de sinir yaralanmaları doğrudan veya dolaylı travmalarla meydana
gelebilir. Sinir yaralanmalarında, laserasyon, transeksiyon, gerilme,
kompresyon, kontuzyon, vasküler hasara bağlı iskemi, tek tek ya da birlikte
sorumlu tutulmaktadır. Başka bir değişle künt taravma, penetran yaralanma, akut
ya da kronik traksiyon, lokal termal yaralanmalar nedeniyle meydana gelebilir.
Bu durumlara; hastanın pozisyonu, kullanılan vücut dışı malzemelerin fibula
başında peranoel sinire yaptığı bası, ekartörun yerleştirilmesi, operasyonda
aşırı traksiyon, ekstremitenin aşırı uzatılması, hematom, matkap uçları ve
konulan vidalar, ciddi preoperatif fleksiyon kontraktürü, psoasın gevşetilmesi,
femoral arter anevrizması, çimentonun termal ve/veya bası etkisi, çimento ve
implantların çıkarılması, heterotopik ossifikasyonların çıkarılması, çimento
ve implant çıkıntılarına bağlı direk travma, cerrahi yaklaşım şekli, displazik
kalça, ortalamanın altında kısa boy ve düşük kas kitlesi, postravmatik artrit,
sinirin anatomik varyasyonları, minimal invazif cerrahi, trokanter veya femur
tespitinde kullanılan teller (kirshner ve serklaj), osteotomiler, direk sinirden dikiş
geçirilmesi, acetabulumun derin oyulması, kalça bölgesine yapılan sinir blokları,
kadın cinsiyet, ameliyat süresinin uzunluğu, revizyon cerrahisinin neden olduğu
ifade edilmektedir Ancak tüm bu nedenlere rağmen vakaların %50’inde altta
yatan bir neden bulunamamıştır. Yapılan çalışmalarda sinir yaralanmalarının
sıklıkla ekstremitenin aşırı uzatılması, ekartör yerleşimi, hematom nedeniyle
bası altında kalması, çimento sızıntısı, acetabuler bileşenin vidalanmasına bağlı
oluştuğu ifade edilmektedir (1, 13, 26, 27, 42-45).
Gelişimsel kalça displazisinde (GKD) sinir yaralanma riskinin normal
vakalara göre 4,06 kat, postravmatik artritlilerde 3,42 kat daha yüksek olduğu
ve yaralanmanın teknik zorluğa bağlı olduğu ifade edilmektedir. Revizyonlarda
bölgesel skar dokusunun iskemi ve traksiyona bağlı sinir yaralanmalarını
artırdığı ifade edilmektedir. GKD ve geçirilmiş kalça cerrahisi, siyatik sinir
yaralanmalarında en önemli risk faktörü olarak gösterilmiştir (40). Kadın
cinsiyetin sinir yaralanması riskini iki kat daha artırdığı önceki çalışmalarda
ifade edilmektedir. Bu durumun kadınlardaki yumuşak doku kütlesinin daha az
olmasının sinir hasarına karşı duyarlılığı artırmasına ve yine kadınlarda yüksek
oranda kalça displazisi görülmesine, kadınların daha kısa boy ve azalmış kas
kitlesine sahip olmasından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Ekstremitenin
uzunluğunun belli bir seviyeden fazla artırılmasının sinir hasarı riski ile ilişkili
olduğu ifade edilmektedir. Ancak ekstremitenin güvenli bir şekilde ne kadar
uzayabileceğine dair belgelenmiş bir miktar yoktur (26, 27, 38, 40, 41, 43).
Yapılan bir çalışmada TKA’de 4 cm’den fazla uzama olan hastalarda %28
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oranında artmış sinir yaralanması riski ifade edilmiştir (46). Diğer bir çalışmada
ekstremitenin 2.7cm den fazla uzatılmasının siyatik sinirin peroneal (fibular)
dalına zarar verdiği, 4,4 cm’den fazla uzama halindeyse hem fibular, hem de
tibial dallarda yaralanmanın görüldüğü ifade edilmektedir. TKA’sinde siyatik
sinirin lezyonlarının %50 sinden fazlasında pelvik uzuvların uzamasına,
%22’inde doğrudan travma, %20’inde kanamaya bağlı oluşan hematoma bağlı
olduğu ifade edilmektedir (13, 43).
Femoral sinirin yaralanmasından sorumlu en sık neden ekartör yaralanmaları
olarak kabul edilir (antrior ve anterolateral yaklaşımlarda, özellikle minimal
invazif antarior yaklaşımlarda). Doğru ekartör yerleşiminde, ekartör kapsülün
altından yerleştirildiğinde, kemik duvarı üzerinde, kemikle doğrudan temasla
ve ilopsoas kasının altına yerleşmiş olur. Bu şekilde yerleşimde iliopsoas kası
üzerinde seyreden femoral sinir ve damarlar korunmuş olur. Ekartör yerleşiminde
kemikle temasın kaybolması ekartörün iliopsoas kası içinden ya da üzerinden
geçerek femoral sinire zarar vermesine neden olur. Asetabulumun antrerior
duvarına saat 3 civarına yerleştirilen ekartörün ucu kemik üzerinden gitmezse,
iliopsoası yüzeyel olarak geçerek femoral siniri sıkıştırabilir. Yine femoral sinir
yaralanmasının daha az sıklıkta asetabulum iç duvarına (yasak olan anterior
duvara) vida fiksasyonu, kemik çimento sızıntısı ve fleksiyon kontraktürünün
düzeltilmesi esnasında görüldüğü ifade edilmektedir (13, 42).
Obturator alana ligamentum transversumun altına yerleştirilen ekartörler
genelde obturator eksternus, obturator membranı ve internus kasını delerek
obturator boşluk leteralinde yer alan obturator sinirinin hasarına neden olabilir.
Bu nedenle ligamentum transversumun altına inferiora, obturator alana
ekartör koymak doğru değildir. Ekartör koymak zorunda kalındığında, künt
uçlu ekartörler kullanılmalı ve dikkatlice ligamentum transversuma bitişik
olarak yerleştirilmelidir. Ön alt kadrana yerleştirilen vidalar, kemik çimento
ekstrüzyonları, obturator sinirin hasarlanmasını neden olabilen diğer nedenlerdir.
Lezyonları genelde çimento sızıntısından ve ekartör yaralanmalarından
kaynaklanır (39).
Posterior yaklaşımda siyatik sinir, anterior ve anterolateral yaklaşımda
femoral sinir, direk lateral (Harding, Transgluteal) yaklaşımlarda süperior
gluteal sinir risk altındadır. Süperior gluteal sinir yaralanması genelde
displastik kalçalarda ve trokanterin tipinin 4 cm’den fazla proksimaline ulaşan
direk lateral (Harding, Transgluteal) yaklaşımlarda görülür. Anterior kalça
yaklaşımında lateral femoral kutanöz sinirin %81, femoral sinirinde %0,8,
lataral veya anterolateral yaklaşımda süperior gluteal sinirin %77, posterior
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yaklaşımda siyatik sinirin %0,3, ortak peroneal dalın %2,1 oranında yaralandığı
ifade edilmektedir. Siyatik sinir, posterior yaklaşım, femoral aşırı anteversiyon,
asetabulum arka duvar yetmezliklerinde ekartörlere bağlı kompresyon, kalçanın
ve dizin fleksiyonuna bağlı traksiyon, ekstremitenin uzatılmasında gerilmeye
bağlı riski altındadır (13, 27, 47-51). Ancak bazı çalışmalarda direk lateral
yaklaşımla, posterior yaklaşım arasında sinir hasarı yönüyle fark olmadığı
bildirilmiştir (52).
Çimentonun kompresyon ve termal yaralanmayla sinir hasarının artırdığı
ifade edilmektedir. Bu çimentolu protezlerde sinir yaralanmasının daha fazla
olduğu manasına gelmez. Çimentosuz fiksasyonda protezin daha fazla güçle
delme ve sabitleme eğiliminden dolayı daha fazla transeksiyon sinir yaralanması
olasılığının arttığı ifade edilmektedir (1, 13, 27).
TKA’si sonrası geç görülen sinir yaralanmalarının en sık nedeninin
hematom olduğu ifade edilmektedir (13, 43).
2.5. Klinik ve Tanı
Sinir yaralanmaları, akson kaybı veya miyelinlerin kaybı veya genellikle
her ikisinin kombinasyonu içerir. Bu nedenle klinik olarak duyusal işlev
bozukluğuna veya motor kaybına neden olabilirler. Klinik, ilgili sinir hasarının
şiddeti ve tutulan sinire göre değişir. Lezyonun şiddetine göre ortaya çıkan
nöropraksi, aksonotmezis ve nörotmesizde klinik bulgular tanım bölümünde
ifade edilmiştir.
Tutulan sinire göre ise, siyatik sinir lezyonunda, nöropatik ağrı, parestezi,
siyatik sinirin dağılımında duyu kaybı, diz fleksiyon kaybı ve düşük ayak
görülür (37). Siyatik sinirin sıklıkla peroneal (fibular) dalı hasar gördüğünden,
peroneal sinir hasarında ise sinir yaralanmasının şiddetine göre hipoestezi, ayak
baş parmağı ve/veya ayağın dorsifleksiyonunu yapamama gibi klinik bulgular
gözlenir. Eğer sinir hasarı hematoma bağlı ise yara bölgesinde ağrı ve gerginlik
görülebilir.
Femoral sinir hasarında sinir hasarının şiddetine göre pelvik iç kısımda
parestezi ve femur ön bölgesinde ağrı, kuadriseps kası zayıflığı veya paralizisi
ve diz ektansiyonunun yapılamaması, merdiven çıkmakta zorluk gözlenir.
Bu hastalarda da nedenin hematom olup olmadığı kasık muayenesi yapılarak
değerlendirilmelidir (13, 27).
Obturator sinir yaralanmaları ciddi fonksiyon bozukluklarına yol
açmadığından sıklıkla gözden kaçar (13). Kasık bölgesinde ağrı, duyu kaybı,
adduktor kas zayıflığı görülebilir. Operasyon sonrası inatçı kasık ağrısında akla
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gelmeli, lokal bloklar ve elektrofizyolojik çalışmalarla ayırıcı tanısı yapılmalıdır
(38).
Superior gluteal sinir yaralanmaları durumunda abduktor kaslarrın
yetersizliğine bağlı Trendelenburg yürüyüşü ve/veya çıkık gözleriniz. Ancak bu
durum gluteus minimus ve medius kaslarının hasarından kaynaklı da olabilir.
Ayırıcı tanı elektrofizyolojik çalışmalarla yapılmalıdır (13).
Lateral femoral kutanöz sinir (LFKS) duyusal bir sinirdir ve yaralanma
tipik olarak fonksiyonel soruna yol açmaz. Kalça anterior bölgesinde (spina
iliaka anterior superior alanı) duyu kaybı gözlenir (13).
Sinir hasarlarında tanı en iyi klinik ve elektrofizyolojik bulguların
kombinasyonu ile konur (36).
Elektromiyografi (EMG) ve sinir iletim çalışmaları (NCS), periferik sinir
hasarlarını lokalize etmede, yaralanmanın ciddiyetini belirlemede, i̇yileşmeyi ve
tedaviye yanıtı izlemede önemli role sahiptirler. Elektrofizyolojik çalışmalarda
elektriksel yanıtın olmaması her zaman sinirin koptuğu anlamına gelmez, ancak
sinirin tamamen kopmuş olması halinde bile elektriksel yanıt bir haftaya kadar
normal olabilir. Elektrofizyolojik çalışmaların sinir hasarı göstermesi için
hasardan 3-4 hafta sonra yapılması gerektiği konusunda yanlış bilgi vardır. Sinir
yaralanmalarından 3-4 gün sonra sinir iletim çalışmaları ile, 10-30 gün sonra
da EMG ile hasar tespiti yapılabilir. Peroneal sinirin diz üzerinde sadece biceps
femorisin kısa başını innerve ettiğini EMG’yi yorumlarken hatırlatmak gerekir
(26,36).
Periferik sinir hasarının tanısında görüntüleme kısmen yardımcı olabilir.
Direk grafilerde vidaların pozisyonu, ekstremite uzunluk miktarı, implantların
pozisyonu, kemik çimento kaçakları değerlendirilir ve üç boyutlu bilgisayarlı
tomografi ile detaylı bilgi sağlanabilir. Özellikle yüzeyel sinirlerin durumunu,
denervasyon sonucu kasdaki patolojik değişiklikler, cerrahi müdahale gerektiren
kesilmiş sinirin varlığı, takibi yapılan bir sinirin değişikliklerin varlığı ve
hematom varlığı ultrasonografi ile görüntülenebilir. Manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) nörongrafisi, yüksek çözünürlüklü ve yumuşak doku
kontras görüntülemeleri sinirlerin lezyonlarının tespitinde ve cerrahi tedavi de
umut vermektedir, ancak implantlara yakınlık bölgedeki yansımaya neden olarak
kullanımı sınırlamaktadır. Hematom varlığı manyetik rezonans görüntüleme ile
ortaya konabilir, tanısı ve takibi i̇mplantların artefaktları nedeniyle zor takip
edilebilir (26 ,31, 36, 37).
Hastaların düzenli olarak birkaç ayda bir yapılan fizik muayene ve
elektrodiagnostik tetkikle ile takibi yapılarak yaralanmaların seviyesi ve iyileşme
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düzeyi takip edilebilir. Takiplerde motor ünite potansiyellerinin (MÜP) azalması
görülebilir. Düşük kısa süreli MÜP, erken yeniden innervasyonun göstergesidir.
Aksonlardan kolleteral filizlenme yoluyla yeniden innervasyonla iyileşmede
yüksek genlikle kısa süreli MÜT’ler görülebilir (31). Nöropatik ağrıda hafifleme
sinir harabiyetinin düzeldiğini, rejenerasyon olduğunu düşündürmelidir. Otonom
disfonksiyonların düzelmesi genellikle motor ve duyusal iyileşmeden önce
olur. Sinirlerin yaralanmasına bağlı gelişen nöromalarda yaralanma bölgesinde
muayenede aşırı tepki, kaçınma davranışı, marjinal aşırı duyarlılık bulguları
gözlenir. Bu tip vakalarda ultrason rehberliğinde tanısal sinir blokları yapılarak
tanının konması, başarılı bir cerrahi müdahale potansiyeli oluşturur (26).
Operasyon sonrası uzamış spinal anestezi etkisi, sinir yaralanmasının ayırt
edilmesini zorlaştırabilir. Bu durumda spinal anestezinin süresinin geçmesini
beklemek, varsa epidural anestezinin çekilmesini ve takiben değerlendirme
yapmak gerekir. Hiperaljezi ve allodini kısmi sinir kesilmesini düşündüren
yaygın semptomlardır (28). TKA ile ilişkili yaralanmaların yaklaşık %80’nde
parestezi, nöropatik ağrı veya motor güçsüzlüğü gibi kalıcı nörolojik
disfonksiyonların görüldüğü ifade edilmiştir. Geç ortaya çıkan sinir hasarında
kalça bölgesinde hematom varlığı araştırılmalıdır. Sinir yaralanmalarında,
nöropaksi ile aksonotmesisin birlikte olabileceği düşünülmeli ve nöropraksi
tanısı almış bir hasta gözlem altında tutularak takibi yapılmalı, sinir hasarının
düzelip düzelmediği kontrol edilmelidir. Nörofizyoloji testleri tanıda yardımcı
olabilir, ancak yanlış sonuç vererek müdahalenin gecikmesine neden olabilir.
Bu nedenle klinikle beraber hasta sıkı takiple değerlendirilmelidir (13, 26, 27).
2.6. Tedavi
Sinir yaralanmalarının tedavisinde, yaralanmanın yeri ve yaralanmanın şiddetini
belirlemek önemli olan zorluk nokta olup, tedavi için en önemli adımdır. Hastalar
ameliyat öncesi sinir yaralanmasıyla ilgili olarak bilgilendirilmeli, onam
formu alınmalıdır. Oluşan sinir hasarı derhal tanımlanmalı, hasarın derecesi
ve nedenleri ortaya konmaya çalışılmalı, konu hastaya bildirilmeli ve en kısa
zamanda tedavisi planlanarak uygun tedavi yapılmalıdır. Tedavi konservatif ve
cerrahidir.
Konservatif tedavi; hasta takiplerde iyileşiyorsa, uzun süreli bir gecikme
ile başvurmuş ise, palyatif tedavi tercih edilmek zorunda veya hastayı çok
rahatsız eden ağrı gibi semptomları ameliyatsız giderilebiliyorsa uygulanır.
Cerrahi tedavi; aksonotmezisin öngörülen zamanda iyileşememesi,
gözlem altındayken sinir hasarının artması ve kalıcı inatçı ağrı gelişmesi, direk
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sinirin transeksiyonu ve laserasyonu durumunda uygulanır. Cerrahide amaç,
tanı koymak, primer veya sekonder tamir, ağrıyı gidermek ve fonksiyonları
iyileştirmektir (26, 36, 38, 41). Cerrahi tedavide, nörolizden, sinirinin primer
veya greftle onarımına veya sinir transferine kadar değişebilir. Sinir hasarı
ne kadar erken teşhis edilir ve tedavi edilirse başarı o kadar yüksek olur. En
iyi sonuçlar erken doğrudan onarım ile elde edilir. İki aylık bir gecikmede
aksiyonların sayısı ve büyüme hızlarını yarıya indirir, daha uzun gecikmede daha
fazla bozulmaya neden olur. Motor uç plakası kaybı onarımdan sonra bile ilerler
ve 1 yıl sonra bir proksimal onarım için tama yakındır. Sinir hasarlarında hasarın
durumu ortaya konmalı, sinir onarılabiliyorsa onarılmalı, onarılamıyorsa sinir
uçları kenarlardan (epimisyumdan) 5.0 renkli bir iple işaretlenerek ilgili merkeze
gönderilmelidir. Durum hastaya net bir şekilde açıklanmalı, hasar durumunu
belirtecek net bilgiler hastayla birlikte gönderilmelidir. Eğer imkanları varsa
periferik sinir cerrahi operasyona davet edilmeli veya onunla iletişime girerek
bilgilendirilmelidir.
Tedavide, nedene yönelik hareket edilir. Operasyon sonrası sinir
hasarının tespiti sonrası siyatik sinir hasarı söz konusu ise, ilk olarak gerginliği
azaltmak için kalça ekstansiyona veya semifleksiyona, femoral sinir hasarı söz
konusu ise diz ekstansiyon pozisyonuna alınmalıdır. Basıya neden olabilecek
tensopress çorap ya da elastik bandajın (diz bölgesinde peroneal comman
sinire bası) gevşetilmeli. Problem ekstremitenin uzatılması ve sinir gerginliği
ise femoral birleşenler derhal kısaltılmalıdır (baş kısaltılmalı, yeterli olmazsa
femoral sitem değiştirilmeli). Problem hematomdan kaynaklı ise derhal
boşaltılmalıdır. Çimento kaçağına, komponentlerin malpozisyonuna veya
vidaya bağlı ise çimento çıkarılmalı, malpozisyon ve vida düzeltilmelidir (26,
34-36, 52).
Tedavide hasar tespit edilir edilmez, fizyoterapi eşliğinde eklem açıklığının
sağlanması ve kontraktürleri önlemek için derhal egzersiz başlanmalı ve lüzumu
halinde hasta breyslenmelidir (siyatik sinir lezyonlarında ankle-foot-ortez
(AFO), femoral sinir yaralanmalarında dizin kitlenmesini sağlayabilmek için
uzun bacak kilitli breysler kullanılabilir). Tedavide tartışmalı olmakla birlikte B12
vitamini takviyesi ve sistemik steroid kullanılabilir. Neden kalça dislokasyonu
ise derhal redükte edilmelidir. Nöropatik ağrı sinir yaralanmalarında hekimi
ve hastayı zora sokan yönetimi zor olan ciddi ağrılardır. Tedavi de psikolojik
destek, trisiklik antidepresan kullanımı, birkaç gün kalıcı sinir kateterleri ile
bölgesel sinir bloğu, pregabalin, gabapentin gibi nöropatik ağrı tedavisi ilaçları
kullanılabilir (26, 36, 38).
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Cerrahi erken onarımda nöroma gelişmediği için primer tamir, sinir
kesilmemiş ve/veya geç tamirde nöroma gelişebileceği için nöroma temizlenip
sinir uçları birbirine yetişebiliyorsa (düşük ihtimal) pirimer tamir veya greft ile
tamir edilir (31).
Basıya bağlı sıkışmış sinirin pasif hareketde alevlenmesi (nörostenalji)
veya pseudoparalize oluşması durumunda, cerrahi ile basıya bağlı sıkışmış siniri
kurtarmak için nöroliz yeterlidir (26, 36, 38). Kalça artroplastisinden sonra
oluşan sinir hasarlarında 40 aya kadar dahi nöroliz yapmanın yararlı olduğu
ifade edilmektedir (38).
Sinirin sürekliliğinin devam ettiği ve nöroma gelişen vakalarda nöromanın
eksizyonu ve sinir grefti ile rekonstrüksiyonu veya doğrudan tamiri (nadiren)
uygulanmalıdır. Sinirin kısmi veya tam kesildiği vakalarda sinir grefti ile
rekonstrüksiyonu veya doğrudan tamiri uygulanmalıdır. Cerrahide 8.0 veya 9.0
naylon ile epinörium sütüre edilir, fasiküller hızalanır, ilave fibrin yapıştırıcı
ile desteklenir. Obturator sinir lezyonlarında nedenin (çimento basısı) ortadan
kaldırılmasına rağmen ağrı devam ediyor ise sinir blokajları ile ağrı kontrol
edilmeye çalışılır, başarılı olunamassa obturator norektomi uygulanabilir (26,
36, 38, 53, 54).
Motor sinir rekonstrüksiyonu süresi 12 ayı aşan vakalarda fonksiyonu
iyileştirmek için geleneksel tendon transferleri, seçilmiş hastalarda eklem
artrodezi veya tenodez düşünülmelidir (31).
Sonuç olarak TKA esnasında sinir yaralanması ile karşılaştığımızda;
1.

2.

Tanı 48 saatten önce konmuş akut vakalarda, cerrahi esnasında oluşmuş ve
görülmüş transeksiyon veya laserasyon ise derhal sinir onarılmalıdır. Eğer
siniri onaracak kabiliyet yoksa sinir kenarlarına epinöral alana nazikçe
renkli 5.0 sütür koyup uygun periferik sinir cerrahına sevk edilmelidir.
Olay cerrahi esnada fark edilmemiş ve ameliyat sonrasında 48 saatten önce
ağrı ve paralizi ile fark edilmişse uygulanacak tedavi hastaya ve kliniğine
göre belirlenir. Bu durumda eğer sinirin traseksiyon ve laserasyon şüphesi
var ve bu durum teyit edilebilmiş ise derhal cerrahi ile onarım sağlanmalı,
eğer kesi şüphesi yok ise o zaman kompresyona neden olan sargı, alçı
veya vasküler problem var ise kaldırılmalı, düzelme olursa hasta takip
edilmelidir. Eğer klinik olarak 6 hafta içinde geri dönme olursa problem
yok. Ancak basının kaldırılmasına rağmen düzelme sağlanmamışsa sinirin
eksplorasyonu sağlanmalıdır. Sinir hasarının durumuna göre nöroliz, uç
uca ya da greftle tamir yapılır.
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3.

Kırksekiz saatten sonra tanı konmuş vakalarda ise hasta klinik
olarak 6 hafta takip edilir. Bu dönem sonunda iyileşme sağlanmışsa
problem yok, ancak iyileşme sağlanmamışsa o zaman bir sinir cerrahi
tarafından 2 haftalık araştırmayı takiben i̇vedilikle nöroliz, primer
veya grefle tamir yapılır. Ancak eğer sinirin traseksiyon ve laserasyon
şüphesi var ve bu durum teyit edilebilmiş ise derhal cerrahi ile onarım
sağlanmalıdır (26).

Sinir hasarında eğer tam bir kesi yoksa sinir eksploreasyonu önerilmemektedir.
Ancak sinirin hasar durumunu belirlemek zor olduğundan akut görülmeyen bir
sinir kesisi dışında, sinirdeki hasarın kısmi veya tam kesik, sıkışma, iskemiye
bağlı olup olmadığını net ortaya koyamadığımız için sinir tedavisi gecikebilir.
Bu nedenle yukarıda ifade edilen düzene göre hastanın takibi yapılmalı ve
gerekiyorsa sinir eksplorasyonu muhakkak yapılmalıdır. Sinir yaralanmalarında
en büyük hata hasar şiddetinin net olarak tespit edilip ortaya konulmaması
ve yeniden cerrahiden kaçınmak için hekimin çekingen davranması, sinir
yaralanmasının tedavisini geciktirmektir.
2.7. Sinir Yaralanmalarının Önlenmesi ve Prognozu
TKA’nde bölgedeki sinirler risk altındadır. Anatominin bilinmesi yanlışlıkla
sinir hasar riskini azaltır. Nörovasküler komplikasyonların önlenmesi için
cerrah, bölge anatomisine, anatomik varyasyonlara hakim olmalı, olası riskleri
planlamalı ve bu ciddiyetle operasyonu yönlendirmeli, operasyon esnasında
nazik çalışmalıdır. Ekartörler, kemik üzerinden, mümkünse künt uçlu, medial
ve derin yerleştirilmeden kaçınılarak ve ilioinguinal banda dik yerleştirilmelidir.
Nörovasküler yapılara uzak çalışmak, çimento sızıntılarına bağlı termal hasarı
önlemek için etrafa sızan çimento temizlenmeli, etrafla teması önlenmelidir,
aşırı traksiyondan kaçınmak, ekstremitenin aşırı uzatılmamasına, hematom
oluşmamasına dikkat etmek, yaralanmalardan kaçınmak için asetabuler
vidalar poterior-superiora yerleştirilmelidir. Ancak yine de bu bölgede de
siyatik sinir, inferior gluteal, pudendal damarlar ve sinirlerin yaralanabileceği
unutulmamalıdır. İmplant yerleşiminin doğru ve stabil olduğunu gözlemlemek
iyatrojenik sinir yaralanmaları riski azaltılabilir. Asetabulumun tespiti yeterli
olmalı, kalçanın aşırı manipülasyonlarından kaçınılmalı, mümkün olduğunca
ekstremite sık sık normal pozisyonunda dinlendirilmelidir. Operasyon
sonrasında ayak baş parmak ve ayak bileği dorsifleksiyonu yaptırılarak peroneal
(siyatik) sinir testinin yapılmalı, ekstremitede aşırı uzunluk olup olmadığı, kalça
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bölgesinde gerginlik hematom varlığı, ciddi ağrı varlığı araştırılmalıdır (1, 5,
13, 20, 24, 39).
Sinir yaralanmalarını önlemek için operasyonda somesthesia-uyarılmış
potansiyel ile operasyon esnasında periferik sinir fonksiyonlari izlenebilir.
Bu yöntemin kullanılmasının mükemmel olmasa da fiyat açısından verimli
olması ve siyatik sinir felci riskinin eşlik edebileceği riskli TKA vakalarında
kullanılmasının çok faydalı olabileceği ifade edilmektedir (37).
Sinir lezyonlarının prognozu, lezyonun olduğu bölgeye, şiddetine, hasta
faktörlerine ve müdahale süresine bağlıdır. Hasarın yeri, şiddeti, süresi (süre
uzadıkça prognoz kötü) ve hasta faktörü (gençlerde sonuçlar daha iyi) prognozu
belirlemede önemli faktörlerdir (38). Çalışmalarda sinir hasrına bağlı paralizi
gelişen hastaların %35’i kadarında kalıcı lezyon olduğu, tam motor sinir felci
olan hastaların sadece %36’sında, ortalama 21,1 ayda tam bir iyileşme sağlandığı,
şiddetli disestezisi olan hiçbir hastada iyi bir fonksiyon iyileşmesinin olmadığını
ifade etmişlerdir (13, 44). Sinir yaralanmaları doğrudan hasar görmedikçe
(laserasyon transeksiyon) tamamının iyileşebildiği ifade edilmektedir. Cerrahi
müdahalenin zamanlaması bu yaralanmanın prognozunda önemli faktörlerden
biridir (31). Kalça artroplastisinde siyatik sinirin ciddi ölçüde hasar görmedikçe
veya kesilmedikçe %70-80’inde en azından bir dereceye kadar iyileşme
olacağı ifade edilmektedir (13). Siyatik sinir lezyonlarında motor ve duyusal
fonksiyonların 2 hafta içinde dönmesi iyi prognoz işaretidir. Geçici traksiyona
bağlı sinir yaralanmalarında iyileşme birkaç gün ila haftalar sürebilir ancak aşırı
aksonal hasar 1-2 yıl sonra hiç veya kısmen iyileşme ile sonuçlanır (13). Yapılan
bir çalışmada 126 iyatrojenik sinir yaralanması olan hastaların %24’ünde
kayda değer bir iyileşme gösterdiği, çok iyi sonuca ulaşıldığı, hastaların
%70’inde bir miktar iyileşme görüldüğü ifade edilmektedir. Bu hastaların
üçte ikisinin yaralanmadan sonraki altı aydan sonra tedavi edildiği bu nedenle
daha kötü sonuçlara ulaşıldığı ifade edilmiştir. Yapılan çalışmalarda 6 aydan
önce müdahale edilen hastaların sonuçlarının, altı aydan geç müdahale edilen
hastalardan daha iyi olduğunu ortaya koymuştur (53). Bu nedenle hastaların
mümkün olan en kısa sürede sinir onarımı ve rekonstrüksiyonu konunun uzmanı
tarafından yapılmalıdır (31). THA ile ilişkili sinir yaralanmalarında hastaların
yaklaşık %80’inde parestezi, nöropatik ağrı veya motor güçsüzlük gibi kalıcı
nörolojik disfonksiyonların olduğu ifade edilmektedir (41). Sinirlerin keskin bir
retraktör tarafından doğrudan hasar görmedikçe neredeyse tamamının iyileştiği,
kemik çimentosu basısına bağlı sinir hasarında dekompresyon yapıldığında
prognozunun tatmin edici şekilde sonuçlanabildiği bildirilmiştir (13). Lezyon
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oranından bağımsız olarak siyatik sinir yaralanmalarının üçte biri ya da üçte
ikisinde tam sinir fonksiyonunun restorasyonunun kaydedildiği, nöral hasarın
kapsamının tam iyileşme olasılığıyla ilişkili olduğu ifade edilmektedir (40).
Aksonların bölgesel kasları yeniden innerve etmek için daha az mesafe kat
etmesi gerektiğinden çocukların yaşlı hastalardan daha erken iyileştiği ifade
edilmektedir (53, 54).
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1.

Giriş

T

otal kalça protezi (TKP) ameliyatları ortopedik cerrahinin giderek
yaygınlaşan en başarılı ameliyatlarından biri olarak gösterilmektedir.
Dünyada yılda 1 milyondan fazla TKP ameliyatı uygulanmaktadır. Bu
hastaların %90’ı osteoartrit tanısı olan hastalardır. Yaşam süresinin artması ile
kas-iskelet sisteminde meydana gelen sorunlardan olan osteoartrit, romatoid
artrit ve travma sayılarındaki artışa paralel olarak TKP ameliyatların artışına
neden olmaktadır (1,2). Kalça kırığı dünyada 1990 yılında 1.26 milyon iken,
2025 yılı 2.6 milyon, 2050 yılında artroskopi sayısının 4.5 milyona kadar
artacağı tahmin edilmektedir (3). Amerika’da 100.000 kişi başına düşmekte olan
kalça replasmanı, 1990- 2002 yılları arasında da yaklaşık olarak 2 katı kadar
arttığı ifade edilmektedir (4). TKP ameliyatı olan hasta insidansı en çok olan
ülkeler İngiltere’de 226/100.000, Avusturya’da 215/100.000 ve Finlandiya’da
202/100.000, Türkiye’de ise, 44/100.000 hasta olduğu belirlenmiştir(2).
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Kalçada yıkımla birlikte ortaya çıkan ağrı TKP ameliyatlarının en önemli
nedenlerindendir. TKP ameliyatı büyük bir ameliyat olması nedeniyle ağrı
yönetiminde en son seçenektir (5). Hastanın hareket fonksiyonlarının arttırılması
ile günlük yaşamını sürdürmek, yaşam standartlarını yükseltmek, ağrıyı en aza
indirebilmek ameliyatın amaçları arasında yer almaktadır. TKP ameliyatı genel
anesteziyle yapılan ve uzun süren ameliyatlardan olduğu için hastaların ameliyat
öncesi süreçte korku, huzursuzluk, endişe içinde olmaları olağandır. Hastalar
ameliyatta anestezi nedeniyle uyuyup uyanamama, ağrı, yürüyememe, rollerine
ve sorumluluklarına geri dönememe gibi yaşayacakları sorunlara bağlı stres
altındadırlar. Hemşireler ameliyatla ilgili oluşabilecek olası sorunlar ile yapılacak
hazırlık ve işlemler hakkında hastaya anlayabileceği sade bir dille anlatılmalıdır.
Hasta için karşılaşabileceği hiçbir olumsuz durum sürpriz olmamalıdır. Olası tüm
komplikasyonların iyi bir hemşirelik bakımı ile önceden belirlenerek gerekli tüm
önlemlerin alınmasıyla önlenebileceği unutulmamalıdır. Ortopedi ameliyatlarında
teknolojik gelişmelere paralel olarak, TKP ameliyatı sonrası hastaların ağrısı,
hastanede kalma sürelerinde azalma, iyileşme, eklem hareketi, açıklık düzeyleri
ile estetik görünümleri yönünden olumlu gelişmeler sağlamaktadır (6). Sağlık
sistemindeki gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetlerinde maliyet ve ameliyat
sayılarındaki artış, yatak sayılarındaki yetersizlik gibi durumlar ile hastane
enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla hastalar kısa sürede taburcu olmaktadır
(7). TKP ameliyatının başarısı doğru hasta ve uygun implant seçimine, ameliyat
öncesi doğru planlama, esneklik ve sağlamlık arasında denge sağlayan bir
protez, ameliyat sonrası tedavi ve bakım ile uygulanan etkili rehabilitasyona
bağlı olacaktır (8). Hastalar ameliyattan sonra anestezinin etkilerinin devam
ettiği, yoğun izlem ve bakımın yapılmasının önemli olduğu bu süreçte ayılma
ünitesi olan anestezi sonrası bakım ünitesine (ASBÜ) alınır. Hemşireler gerekli
olan tüm araç-gereçlerin miktarı, çalışma durumu, cihazların kalibrasyonlarının
kontrolünün yapılması ve malzeme eksikliklerinin giderilmesinden sorumludur.
ASBÜ bakımı standartlaştırarak ve kalitenin artırılmasını sağlayarak hastaların
umut kaynağı olmuştur (9,10). Buna rağmen komplikasyonların yarısı ameliyat
sonrası ilk saatlerde gelişmektedir (11,12). ASBÜ’deki bakımda amaç ameliyat
ve anestezi nedeniyle oluşan ya da oluşabilecek komplikasyonları belirleyerek
gerekli girişimlerde bulunmaktır. ASBÜ’deki bakım, hastaların solunum,
dolaşım, nörolojik ve renal fonksiyonları ile cerrahi insizyonunun kanama,
drenaj açısından değerlendirilmesini kapsar. Bunlar;



Hava yolu açıklığı,
Monitörize edilerek yaşam bulgularının değerlendirilmesi,
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Nörolojik yönden değerlendirilmesi,
Ameliyat sonrası ağrı düzeyinin tanılanması ve ağrının yönetimi,
Hastanın aldığı-çıkardığı takibinin yapılarak değerlendirilmesi,
Ağrı, ödem, ısı artışı, kızarıklık yönünden insizyon bölgesinin
değerlendirilmesi,
Pansuman takibinin yapılması, pansumanın kuru ve temiz kalmasının
sağlanması,
Drenajın tipi, rengi, miktarı ve kokusunun değerlendirilmesini kapsar.

Hastalar ASBÜ’den yoğun bakıma, kliniğe, ayaktan cerrahi bakıma alınabilir
veya eve taburcu edilebilir. Hastaların üniteden ayrılma kararı anestezistler
tarafından hastanenin yazılı ASBÜ ayrılma kriterlerine uygun olarak alınır
(13). Literatürde ameliyat sonrası ASBÜ’nde en çok görülen erken dönem
komplikasyonları olarak ağrı, bulantı-kusma, üşüme-titreme olduğu ifade
edilmektedir. Ameliyat öncesi dönemde bu komplikasyonların oluşabileceği
öngörülerek cerrahinin tipi ve hastaların durumlarına da dikkat edilerek
gereken tüm tedbirlerin alınması ile komplikasyonların azaltılabileceği ifade
edilmektedir (14). Ameliyat sonrası dönem ameliyat bittikten hemen sonra
başlayıp normal fonksiyonlarına ulaşıncaya kadar tedavi ve bakımın devam
ettiği bir süreçtir. TKP ameliyatı sonrası bakımda hemşire, hekim, fizyoterapist
ve diğer sağlık disiplinlerinin de bulunduğu multidisipliner bir süreçtir. TKP
hastalar için iyi bir tedavi yöntemidir. Bununla birlikte ameliyat süresinin
uzunluğu, yumuşak dokuda oluşan problemler, metabolik sorunlar, hasta ve
protez seçimi, uygulamada ortaya çıkan hatalar, kemik ile ilgili problemler,
protezin tespit edilmesinde yetersizlik gibi birçok nedene bağlı olarak TKP
ameliyatı sonrasında birçok komplikasyon meydana gelmektedir. Ameliyat
sonrası komplikasyonlar hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkilenmektedir.
Hastalar desteğe ihtiyaç duymakta hatta sakat kalma riski yaşamaktadır (15-17).
TKP ameliyatı olan hastalarda ağrı yönetimi, enfeksiyonun önlenmesi, kanama
kontrolü, DVT (derin ven trombozu) önlenmesi, kalça çıkığı yönünden takip,
cilt bütünlüğünün sağlanması, egzersizleri ve kişisel bakımları gibi konularda
gerekli önlemler alınarak tedavi ve bakımları yapılmalıdır (15-17).
2.

Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Ağrı ve Hemşirelik Bakımı
Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneğine (IASP) göre ağrı “Vücudun
belli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olarak veya
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olmayarak, bireyin geçmişteki deneyimleriyle ilgili, hoş olmayan duyusal
emosyonel bir duyum, davranış şeklidir.” (18-20). Ağrının fizyopatolojisinin
bilinmesine, teknoloji ve ilaç yönetimindeki gelişmelere rağmen hastalar
ameliyat sonrası süreçte ağrı deneyimlemektedirler. Literatürde ameliyat
sonrası hastaların yaklaşık %50-70’inin yetersiz düzeyde ağrı yönetimine
yönelik tedavi gördükleri, orta veya şiddetli derecede ağrıyı tarif ettikleri
bildirilmektedir (21-23). Ortopedi ameliyatlarında en sık ağrıya neden olan
ameliyat türlerinden biri olduğu bildirilmektedir (24). Büyükyılmaz ve Aştı’nın
2009 yılında ortopedi hastalarının ameliyat sonrası ağrı tanılamasına ilişkin
çalışmasında rekonstrüksiyon ve protez ameliyatı olan hastaların en fazla
ağrıyı deneyimlediklerinden söz edilmektedir (20). TKP ameliyatı olmadan
önce var olan ağrılarına ek olarak hastalar ameliyattan sonrasında da cerrahi
kesiye bağlı olarak ağrı deneyimleyebilirler. Etkin ağrı kontrolü hastanın yaşam
kalitesini yükseltir ve komplikasyonların gelişme riskini de azaltır (18). Ağrı
yönetiminde ilk kural ağrının tanılanmasıdır. En sık kullanılanları tek boyutlu
(Görsel Kıyaslama, Sözel Kategori, Sayısal, Yüz İfadesi) ve çok boyutlu olan
(Mc Gill Melzack, Dartmount gibi Soru Formları) ölçekler kullanılmaktadır.
Ağrının değerlendirmesinde kullanılan ölçeklerle hastaların sayılarla veya
kelimelerle ağrının şiddetini ve niteliğini mümkün olduğunca objektif hale
getirmeye, hastaların, hemşirelerin ve hekimlerin ağrıyı farklı yorumlamalarına
engel olmaktadır (25-26). TKP ameliyatı sonrasında hastalarda oluşan ağrının
yönetiminde oral, IV, epidural analjezikler kullanılmaktadır. Hastaya uygun
pozisyon verilmesi de ağrı yönetimine önemli olabilmektedir (27-28).
2.2. Derin Ven Trombozunu (DVT) Önlemek, Mobilizasyon ve Hemşirelik
Bakımı
TKP ameliyatının uzun olması nedeniyle hastalar aynı pozisyonda hareketsiz
kaldıkları için çoğunlukla alt ekstremitede venöz staz (göllenme) görülebilir.
Bu nedenle TKP ameliyatı geçiren hastalarda DVT ve pulmoner emboli gelişme
riski yüksektir. DVT, trombüs nedeniyle tıkanma sonucu oluşur. TKP ameliyatı
sonrası çoğunlukla 5. ila 7. gün arasında DVT oluşabilmekte bu nedenle de
hemşireler büyük sorumluluk almaktadır. DVT oluşmasını önleyecek girişimleri
hemşireler iyi bilmelidir. Hastaları bacak ağrısı, ödem, kızarıklık ve hassasiyet gibi
belirtiler açısından dikkatli izlemelidir (29). Ameliyat sonrası hekimin sakınca
olmadığını ifade ettiği en kısa sürede hastalar mobilize edilmeli ve bu konuda
cesaretlendirilmelidir. Ameliyattan hemen sonra hastalar kendine geldiğinde
kan dolaşımını hızlandırabilmek, hastalarda meydana gelebilecek DVT ile
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pulmoner emboli riskini azaltabilmek, kas ve eklemlerin gücünü artırabilmek,
mide ve bağırsak peristaltizmini hızlandırabilmek ve hastaların beslenmelerine
yardımcı olabilmek amacıyla egzersizler yaptırılmalıdır. Aşağıdaki egzersizleri
fizyoterapist önderliğinde ve hemşireler eşliğinde yaptırılması uygun olacaktır.
2.2.1. Ayak Bileği Egzersizi: Hastalar ayak bileği pompası egzersizini
ameliyattan hemen sonraki süreçte 5-10 dakikada bir birkaç defa tekrarlayarak
ayağını yavaşça aşağıya bastırıp yukarı çekerek tamamen iyileşene kadar
yapabilir.
2.1.2. Ayak Bileği Döndürmesi: Ayağını, ayak bileğinden içe ve dışa şeklinde
döndürerek günde 3-4 defa 10 defa tekrarlatarak yaptırılır.
2.1.3. Yatakta Destekli Diz Bükme Egzersizi: Hastaların topuğunu kalçalarına
doğru kaydırarak dizlerini kendine doğru çekmesi sağlanır ve topuklarını
yataktan kaldırılmasına ve dizlerinin içeriye doğru dönmesine izin verilmez.
Kalça kasma egzersizinde, hastaların kalçalarını kasarak 5’e kadar sayması
istenir.
2.1.4. Açma (Abdüksiyon) Egzersizi: Bu egzersizde hastalardan bacağını
dışarıya doğru açabildiğince açıp tekrar kapatmaları istenir.
2.1.5. Uyluk Set Egzersizi: Hastalar uyluk kasını kasarak dizini yatağa bastırıp
ve 5-10 sn basılı tutar. Egzersiz 10 defa 10 dakika olacak şekilde tekrarlanır.
2.1.6. Düz Bacak Kaldırma: Hastalar uyluğunun, dizlerini arkası yatağa
tamamen değecek şekilde kasarak ve topuğunu yatağından 5-10 cm yukarıya
bacağını kaldırıp 10 sn kadar tutarak yavaşça indirmelidir. Bu işlem 10 defa 10
dakikalık periyotlar şeklinde tekrarlanır.
Hastalar ameliyat sonrası ilk gecesi veya ertesi günde mobilize edilmeli ve
pasif egzersizler de eklenmelidir (29-31). Hastanın ilk ayağa kalktığı süreçte
hemşirenin kontrolü ve desteğinin sağlanması çok önemlidir. Hastaların
yatak içinde ve dışında pozisyon değişiklikleri ve egzersizleri 2 saatte bir
yaptırılmalıdır. Yataktan kalkan hastada ortostatik hipotansiyon görülme riski
vardır. Hemşireler bunu mutlaka göz önünde bulundurmalı ve gerekli tüm
önlemleri almalıdır. Hastanın ayağına takılacak eşyalar ortadan kaldırılmalıdır.
Ameliyatından sonra kalça ekleminin hareketi ve gücünü tekrar kazanabilmesi
için hastalara düzenli egzersizler yaptırılması önemlidir. Hastalar günlük
aktivitelerini kademeli olarak arttırmaları anlatılır. Günlük 2-3 kez, 30 dk.
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kadar yatak içi egzersizler yaptırılmalıdır. Baston veya yürüteç desteğiyle
önce kısa mesafeli yürüyüşler olmak üzere mutlaka hemşirelerin gözetiminde
yürüyüş yaptırılmalıdır. DVT özellikle yaşlı, beden kitle indeksi (BKİ) 30’un
üzerinde ve dolaşım bozukluğu nedeniyle emboli riski bulunan hastalar için
ölümle sonuçlanacak çok önemli bir komplikasyondur. Hemşireler hastaların
TKP ameliyatı öncesi varis (tromboembolitik) çorap giyilmesi gerektiği, nasıl
giyileceği, ne kadar kalması ve ne sıklıkla çıkarması gerektiği ile ilgili hastaya
ve yakınlarına eğitim verilmeli ayrıca ameliyat sonrası için ameliyat öncesinde
uygulaması yaptırılmalıdır. Hastalara ameliyat sonrası süreçte farmakolojik
olmayan yöntemlerden pnömatik kompresyon cihazı da kullanılmaktadır (2931). Damar içerisinde oluşan pıhtı kan yoluyla bulunduğu yerden ayrılarak başka
vücut dokularına iletilmesi sonucunda oluşan damar tıkanıklığına neden olan
duruma emboli adı verilir. Emboli akciğer damarlarında tıkanma oluşmasına
neden olduğu zaman ise pulmoner emboli olarak adlandırılır. Yağ embolisi,
genellikle yanık, uzun kemik kırıklarında, yumuşak doku travmalarında ortaya
çıkar. Bu durumu önlemek amacıyla hastalara antikoagülan ilaçlar verilir.
Özellikle heparin ve Coumadin gibi ilaçlar hekim istemine göre uygulanır.
Heparine bağlı olarak trombositopeni yapımında azalma, yıkımda artış ve
trombosit dağılımında bozulma gibi nedenlerden dolayı ameliyat sonrası 3.
günde hastaların dolaşımı değerlendirilmelidir. Ayrıca hastalara Coumadin
verildiği sürece INR (uluslararası normalleştirilmiş protrombin zamanı)
düzeyleri kan tablosundan takip edilmelidir (29-32).
1.2. Damar, Sinir Yaralanması ve Hemşirelik Bakımı
TKP ameliyatı kemik yapılara mekanik eklemlerin yerleştirilmesi nedeniyle
birçok dokunun zarar gördüğü büyük bir ameliyat olduğu bilinmektedir. TKP
ameliyatı nedeniyle periferal sinir yaralanması ortaya çıkabilmektedir. En çok
siyatik sinir zedelenmesi oluşturmaktadır. Sinir zedelenmesinde traksiyon,
kompresyon ve iskeminin sorumlu olabileceği düşünülmelidir. Ekstremitelerin
uzatılması traksiyonla, yanlış ekartörlerin yerleştirilmesiyle de kompresyon
mekanizması nedeniyle yaralanmaya neden olur. İskemik sinir yaralanmaları da
genellikle traksiyon ve kompresyonlarla birlikte oluşur. Hemşireler oluşabilecek
bu durumu önceden bilmeli, his kaybı ile fekal ve üriner inkontinans gibi
durumlara hazırlıklı olmalı bakım ve takiplere dahil etmelidir (30-33).
1.3. Kanama ve Hemşirelik Bakımı
Ameliyat sırasında kasların, bağların, tendonların ve damarların kesilmesi
sonucunda ameliyat sonrası kanama gelişebilir. Cerrahi insizyon bölgesinde
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hafif sızıntı olabilir. Eklem replasmanından dolayı vücutta bulunan kanın
üçte ikisi TKP ameliyat sonrasında kaybedilebilir. Hemşireler ameliyattan
sonra hastaların drenden gelen kan ve sıvıların renk, koku, miktar yönünden
değerlendirmeli ve aldığı çıkardığı takibi yapılırken drenden gelen miktarı
takibe eklemelidir. Takiplerin ve pansumanların aseptik tekniklere uygun
şekilde yapılması önemlidir. Ameliyat sırası ve sonrasında kan kaybı nedeniyle
hastaların hemoglobin, hematokrit değerleri izlenmelidir. İhtiyaç doğrultusunda
hekim istemine bağlı olarak kan transfüzyonu uygulanmalıdır. Kan transfüzyonu
yapmadan önce doğru kan ve doğru hasta kontrolleri en az iki sağlık çalışanı
tarafından yapılmalıdır. Transfüzyonun uygun şekilde sürdürülmesi ve takibi
hemşirelerin sorumluluğundadır (29,33).
1.4. Cilt Bütünlüğünün Sağlanması ve Hemşirelik Bakımı
TKP ameliyatı insizyon yerinin büyük olması nedeniyle yara yerinin bakımı,
cilt bütünlüğü ve yara enfeksiyonunun önlenmesi hemşirelerin en önemli
sorumluluklarındandır. Hastaların cerrahi insizyon bölgesinde lokal enfeksiyon
belirtileri olarak ağrı, ısı artışı, kızarıklık, ödem, hassasiyet yönünden gözlenmeli
ve değerlendirilmelidir. Ameliyattan sonra cerrahi insizyon bölgesine genellikle
inflamatuar eksudanın dışarıya atılması için çoğunlukla hemovak drenler
yerleştirilmektedir. Dren içerisindeki sıvının rengi, miktarı, yoğunluğu
hemşireler tarafından değerlendirilmelidir. İlk saatlerde kan gelmesi ve gün
içerisinde drene gelen sıvı miktarı 200-400 ml olması, drenajın seröz hale gelmesi
miktarının, azalması beklenirken tüm değişikliklerin kaydedilmesi ve hekimin
bilgilendirilmesi son derece önemlidir (16). Ameliyat sırası ve sonrasında
hareketsiz ve hareket kısıtlılığı nedeniyle hastalarda basınç yaralanmaları
oluşabilir. Özellikle de kemik çıkıntılarının olduğu topuk, dirsek ve sakrum gibi
basıncın yoğun olduğu bölgelerde meydana gelebilir. Basınç yaralanmalarının
önlenmesi tedavisinden daha zordur. Hemşirelerin iş yüküne, iş gücü kaybına,
maliyet artışına, hastaların ağrı yaşamalarına, daha geç taburcu olmalarına ve
antibiyotik kullanımında artışa neden olmaktadır. Ayrıca hastanelerde basınç
yaralanmalarının önlenmesi kurumun kalite göstergesi olarak gösterilmektedir.
Basınç yaralanmasının önlenmesinden en çok hemşireler sorumludur. Bu
nedenle hemşireler; hastaları basınç yaralanmasını ölçekler aracılığıyla
değerlendirmeli ve özellikle yüksek riskli gruptaki hastalarda ameliyattan sonra
mutlaka 2 saatte 1 pozisyon değişikliği yapılmalıdır. Hastalar ameliyattan sonra
ilk 24 saat içerisinde ağrı yaşayacakları kaygı ve endişesi ile hareketsiz kalmak
isteyebilir. Bu nedenle hastalara pozisyon değişikliğinin neden önemi olduğu
açıklanmalı ve aktif katılımları sağlanmalıdır. Ayrıca özellikle de fekal ve üriner
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inkontinanslı hastaların temiz olmasına ve kuru kalmasına dikkat edilmelidir.
Kuru ciltler için kremler kullanılmalıdır. Basınç, yırtılma ve sürtünme gibi
nedenlerle ortaya çıkan basınç yaralanmalarını önlemek için kemik çıkıntılarının
olduğu bölgelere asla masaj yapılmamalı, havalı yataklar tercih edilmeli, cilt
bütünlüğünü korumak için hastalar yeterli beslenmeli ve yeterli sıvı alımı
sağlanmalıdır (17,28,34).
1.5. Enfeksiyon Gelişimi ve Hemşirelik Bakımı
Teknoloji, ilaçlar, tedavi ve bakımdaki gelişmelere rağmen, hastalarda cerrahi
sonrası gelişen enfeksiyonlar tedavisi güç ve uzun olduğu için sorun olmaya
devam etmektedir. TKP ameliyatı sonrası hastalar cerrahi insizyon bölgesinin
büyüklüğü ve hastane ortamında var olan patojenler nedeniyle enfeksiyon
açısından riskli gruptadır. Bu nedenle ameliyat ekibi, klinik hemşireleri ve diğer
sağlık disiplinleri el hijyeni ve aseptik teknikler konusunda dikkat etmeli ve
gereken tüm önlemleri almalıdır (17,34). Hastanede yattığı sürede enfeksiyon
gelişmeyen hastalarda taburcu olduktan sonraki dönemde ilk bir ayda, üç ayda
veya bir yılda enfeksiyon gelişebilir. Orta yaş üstü ve diyabeti olan, alkol
ve sigara kullanan, steroid kullanan, romatoid artrit tanılı ve obezitesi olan
hastalarda risk daha çok artmaktadır. Ayrıca hastalarda dren ve katater varlığı
da enfeksiyon oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Drenden aşırı kan gelmesi
ve idrar çıkaramaması (glop) gibi komplikasyonlar görüldüğünde hekime bilgi
verilmelidir. Drenaj ve kanama miktarı kaydedilmeli, drenin yerleştirildiği
kısımda hassasiyet, ağrı, kızarıklık, şişlik, ısı artışı, renk değişimi olup olmadığı
enfeksiyon açısından sıklıkla kontrol edilmeli, pansumanlar aseptik tekniklere
uygun olarak yapılmalıdır. Pansuman sırasında hastanın yara yerinde enfeksiyon
varlığına dair belirti ve bulgular takip edilmelidir. Hastaların üriner kateterinin
yatak ve hasta arasında kalmadığından emin olunmalı, yatak kenarlıklarına asılı
olmalı ve hastaların mesane seviyesi altında kalmalıdır. İdrar torbaları (ürofiks)
çok dolmadan boşaltılmalı asla ucu yere değdirilmemelidir. Tam idrar ve idrar
kültürü alınırken aseptik tekniklere uyulmalıdır. Hastanın idrar miktarı, rengi,
kokusu, yoğunluğu açısından değerlendirilmeli ve kayıt edilmelidir, Anormal
bir durum var ise hemen hekime bilgi verilmelidir. İdrar torbasının dolduğunda
nasıl boşaltılması gerektiği yardımcı personellere öğretilmelidir. Üriner katater
hastaların durumuna göre en kısa sürede çıkarılmalıdır. Aldığı çıkardığı takibi
yapılan hastaların idrar miktarı kayıt altına alınmalıdır. Ameliyattan önce
hastalara antibiyotik profilaksisi uygulanır. Amaç ameliyat nedeniyle cilt
florasında bulunan bakterilerin cerrahi insizyon bölgesinden cilt altına geçme
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durumunda tedaviye erken başlamaktır. Ameliyattan sonra antibiyotiğe IV
olarak devam edilir. Antibiyotiğin kaç gün devam edeceği ve oral antibiyotiklere
ne zaman geçileceği hekim isteğine göre uygulanır. Hastaların damar yolları
sıklıkla kanama, ödem ve tıkanma riski yönünden takip edilmelidir. Yapılan tüm
tedavi, bakım ve uygulamalar kayıt altına alınmalıdır. (15,17,34-36).
1.6. Kalça Çıkığı ve Hemşirelik Bakımı
TKP ameliyatı sonrası en sık karşılaşılan komplikasyonlardan biri de kalça
çıkığıdır. Protezin uygun yerleştirilememesine, kalçanın aşırı fleksiyonu,
addüksiyonu ya da dış rotasyonuna bağlı olarak kalça protezi yerinden
çıkabilir. Hastada, ani olarak gelişen ağrı, çıtlama sesi, bacağın dönmesi ya da
hasta bacakta kısalık gibi belirtiler meydana gelirse kalça çıkığı olabileceği
öngörülmeli, hastanın hareket ettirilmeden sabit kalması sağlanarak, hekime
haber verilerek gerekirse hasta yeniden ameliyata alınma olasılığı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu durumda hasta sıkı izlenmelidir. Kalça çıkığı nedeniyle
siyatik sinir harabiyeti sonucu paralizi meydana gelebilir (15,17,34-36). Kalça
çıkığının oluşmasını önlemede hastaya kalça eklemini aşırı iç ve dış rotasyondan
kaçınması gerektiği belirtilir. Hasta ve yakınlarına ekleme 90 derece fleksiyon
yaptırılmaması gerektiği, hasta uyurken bacakları arasına abdüksiyon yastığı
konulabileceği söylenmelidir (15,17,34-36). Sakruma basınç yapacağı için
yatak başı 60 dereceden fazla kaldırılmamalı, oturacağı sandalyenin düz olması
gerektiği söylenmelidir. Çıkık olabileceği için hastaya tuvaletini yaparken destek
olunmalı ve yüksek klozet kullanması gerektiği anlatılmalıdır (15,17,34-36).
2.

Taburculuk Eğitimi

Hastalara taburcu olduktan sonra evde yaşayabilecekleri sorunlara hazırlıklı
olmaları amacıyla taburculuk eğitimi planlanmalıdır. Hastaların ev ortamları
fiziksel açıdan değerlendirilmelidir. Özellikle de yaşlı hastaların ihtiyaçlarını
bağımsız yapabilmeleri için rehabilitasyon desteği mutlaka sağlanmalıdır (1517,28,30-36). Hastalara ateşi, ağrısı, bacakta fonksiyon kaybı, kısalığı gibi
cerrahi komplikasyonların gelişmesi durumunda mutlaka ameliyatı yapan
hekime muayeneye gelmesi gerektiği belirtilmelidir (15-17,28,30-36). Bu
doğrultuda hastalara;


Otururken bacaklarını birbirine yakınlaştırmaması, gerekirse bacaklarının
arasına yastık yerleştirerek yüksek tabanlı sandalyede veya koltuk gibi
rahat bir yerde oturması,
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Yatakta bacaklarının arasını yastıkla desteklemesi,
Bacakları arasına yastık yerleştirerek sağlam olan bacağının olduğu tarafa
doğru yan (lateral) yatması,
Klozet kullanması, klozete otururken ve kalkarken bedenini öne eğmemesi
ve kalçayı bükmemesi,
Kısa süre oturması, uzun oturması gerektiği zaman arada bir kalkarak
yaklaşık 10-15 dk. kadar yürümesi,
Dik oturmaması, yaklaşık 45-60 derece açılı oturması,
Ameliyatlı bacağının içe veya dışa doğru rotasyonunu önlemek için 3 ay
boyunca bacakların iç ve dış kısmına yastık koyması,
Ameliyat olduğu bacağın üzerinde 3 ay süreyle dönmemesi,
Otururken veya ayaktayken yerden bir şey almak için eğilmemesi,
Ameliyatlı bacağı iki ay süreyle içe ve dışa doğru döndürmemesi,
Bacaklarını en az iki ay birleştirmemesi,
Ayak ayaküstüne atmaması,
Yürüyüş yapması, adımlarını küçük atarak ve sık dinlenme molası vererek,
yardımcı araçlar yardımı ile düz bir zeminde yapması,
Tenis, basketbol, futbol gibi bacağını zorlayıcı aktivitelerden kaçınması,
bu tarz aktivitelerin kalça ekleminin yapısına zarar vereceği,
Yüzme, yürüyüş yapma ve sabit duran bisikletlere binme gibi kas gücünü
arttıracağı egzersizler yapması,
Ağırlık kaldırmaması, taşımaması,
Baston yürüteç, koltuk değneği ve banyo esnasında sandalye gibi araçlardan
destek alması,
Bacak bacak üstüne atmaması, ayaklarını çaprazlamaması ve içe doğru
rotasyon yapmaması, öne doğru eğilmeden, yardım almadan ayakkabılarını
giymemesi ve bağlamaması,
Yaşlı hastalarda düşme sonucu kalça kırığı riski yüksek olduğu için,
yaşlılara özel egzersiz programları uygulanması,
Merdiven çıkarken önce sağlam olan bacağı öne atması. İnerken de önce
koltuk değneklerini önce daha sonra ise ameliyatlı olan bacağını atması,
Koltuk değneği olmadan yürümemesi, çömelmemesi,
Yerdeki nesneleri öne eğilerek almaması,
Bir ay araç kullanmaması,
Yaklaşık 6 ay cinsel ilişkiye girmemesi,
Manyetik kapılarda ya da tomografi, MR çekileceği durumlar olursa protez
varlığını söylemesi,

TOTAL KALÇA PROTEZİ AMELİYATI SONRASI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR . . .   197






















Bir buçuk ay küvette oturarak banyo yapmaması,
Dikişler alındıktan sonra yarayı ovalamaması,
Aseptik tekniğe dikkat ederek pansumanını değiştirmesi,
Enfeksiyon (hassasiyet, ısı artışı, kızarıklık, renk değişimi, şişlik, koku
vs.) belirti ve bulguları değerlendirebilmesi,
Coumadini nasıl kullanacağı,
Coumadin kullanıyorsa haftada bir, heparin kullanıyorsa daha uzun süreli
koagülasyon takibini yaptırması,
İlacını aynı saatlerde alması ve akşamları alınmasının daha doğru olacağı,
Suyla aç veya tok olarak alınabileceği,
Normal INR değerleri belirlendikten sonra ilaca başlanacağı,
İlacını içmeyi unuttuğunda veya yanlış bir doz kullandığında not alması ve
ertesi gün normal dozda ilacını alması ve asla iki dozu birden almaması,
Diş hekimine işlem öncesi mutlaka coumadin kullandığını bildirmesi,
Ağrı kesici olarak aspirin, diclomec, dikloron gibi ilaçların kullanılmaması,
K vitamininden zengin gıdaların INR sonuçlarında değişime neden
olabileceği,
İyileşmenin hızlandırması ve konstipasyonun önlemesi için proteinli, lifli
ve vitaminler açısından zengin olan diyeti alması,
Kilosuna dikkat etmesi,
Evin rahat kullanımı ve evde oluşabilecek kazaların önlenebilmesi için
düzenlemeler yapılması,
Düşmelere neden olacak kablo, halı, paspas gibi malzemelerin kaldırılması,
Sıklıkla kullandığı eşyalarının kolaylıkla ulaşılabileceği yere koyması,
Yerlerin kaygan olmaması,
Rutin kontrollerini yaptırması gerektiği gibi konularda eğitim verilmelidir
(15-17,28,30-36).
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Giriş

S

pinal cerrahi; acil ya da elektif cerrahi işlemleri içine alan; postür
bozukluklarından, spinal deformitelere, vertebra fraktürleri sonrası
stabilizason işlemlerinden (neoplazik, metabolik ya da post
travmatik olabilir), vertebra ya da spinal kord tümörlerine, enfeksiyonlar ve
komplikasyonlarından disk patolojilerine kadar geniş ve çok yönlü girişimleri
içeren bir kategoridir. Teknolojik ilerlemeler, yeni cerrahi yöntemler ve
minimal invaziv yaklaşımlar da göz önüne alındığında, cerrahi yaklaşımlar
çeşitlendikçe beklenen komplikasyonların radyolojik görünümleri ve beklenen
cerrahi komplikasyonlar da çeşitlenmektedir. Bu bölümde, spinal cerrahi
komplikasyonlarının radyolojik bulgularına yaklaşımda, komplikasyonlar
genel bilgi verdikten sonra tanı ve tedavisinde radyolojinin yeri olanları tek tek
incelenecektir. Spinal kolonu yukarıdan aşağıya doğru değerlendirirsek;
Servikal bölgeye cerrahisinde beklenen komplikasyonlar cerrahi yaklaşımın
anterior ya da posterior olması ile ilişkili olarak değişiklik göstermektedir. Anterior
yaklaşımda; geçici vokal kord paralizisi, disfaji, özefagus perforasyonu, vertebral
arter yaralanmaları görülebilirken; sinir kökü yaralanması (özellikle C5) anteriora
oranla posterior yaklaşımda daha fazla görülmektedir (1–3). Diğer yandan dural
yırtık, psödoartroz, implant-greft ile ilişkili komplikasyonlar, komşu segment
dejenerasyonu, nörolojik hasar ve tedavi başarısızlığı her iki yaklaşımda da görülebilir.
Özellikle travma sonrası cerrahilerde dural yırtık, nörolojik hasar, enfeksiyon ve
implant ilişkili komplikasyonlar daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır.
201
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Torakal ve lomber omurga cerrahi tedavi tekniklerinin giderek artması
ve özellikle lomber cerrahi neredeyse cerraha özgün hale gelip karmaşık hal
almasından dolayı beklenen komplikasyonlar da sıklıkla karmaşıktır. Bu alanlarda
disk cerrahisi sonrası da implant kaynaklı komplikasyonların yanı sıra çökme,
aşınma, tekniğe ve cerraha bağlı komplikasyonlar, destek dokuların yetersiz
organizasyonu, nörolojik hasar ve kas-doku kaybı da beklenen komplikasyonlar
arasındadır. En sık görülen lumbosakral cerrahi komplikasyon, vidanın yanlış
yerleştirilmesi ve vida ile ilgili komplikasyonlardır. Travma sonrası cerrahilerde
posterior ligaman yırtıkları gözden kaçabileceğinden ve özellikle torakal bölgede
postür deformitesine neden olabileceği de göz ardı edilmemelidir.
1.1. Spinal İnstabilite
Cerrahi sonrası maruz kalınan kuvvetin vertebral kolonda normalden daha
fazla yer değiştirmeye neden olduğu ve ilgili spinal segmentin hareket sertliği
kaybı ile tanımlanan, ağrı ve veya deformitenin eşlik ettiği durumlarda spinal
instabiliteden bahsedilir. Sıklıkla klinik ve radyolojik uyumsuzluk mevcuttur.
Radyolojik olarak intervertebral disk yüksekliğinin azalması, vakum disk
fenomeni, spondilolistezis ve fleksiyon-ekstansiyon radyografilerinde 3 mm
veya daha fazla anormal hareketin olması görülebilir.(Resim 1) En doğru
tanı fleksiyon-ekstansiyon radyografileri ve fluoroskopide, açılanmayı ve yer
değişikliğinin normaldan fazla olduğunu göstererek konur.

Resim 1: Sagital reformat lomber BT görüntüsü; İnce beyaz oklar vakum
fenomenini, kalın beyaz ok posterior listezisi, kalın siyah ok intervertabral
mesafedeki daralmayı göstermektedir.
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1.2. Psödomeningosel
Genellikle spinal omurga cerrahisi sırasında duranın zarar görmesi sonucu
oluşur, en yaygın lokalizasyon lomber laminektomi bölgesinde dural kesenin
posteriorudur. (4) Çoğu hasta asemptomatik olduğundan sıklıkla tanı almaz ve
tedavisiz iyileşir. (5–9) Diğer taraftan psödomeningosel basısı ile ilişkili olarak;
omurilik iskemisi, kord hasarı (miyelopati ve atrofi), nöronal hasar veya kayıp
ve siringomyeli oluşabilecek komplikasyonlardır. (10)
Radyografide sıklıkla bulgular non spesifiktir. BT de psödomeningosele
ait kist gösterilir ancak dura ile ilişkisini göstermek için kontrastlı incelemeye
ihtiyaç duyulur. Ultrasonda psödomeningosel kesesi hipoekoik kistik lezyon
şeklinde görülür ancak spinal kanal ile ilişkisi sıklıkla gösterilemez.

Resim 2: Sagital MR görüntüleri; soldan sağa sırasıyla T2 ağırlıklı, T1
ağırlıklı ve kontrastlı görüntü. Paraspinal mesafede L2-L5 seviyeleri arasında,
T2 ağırlıklı görüntüde hiperintens, T1 ağırlıklı görüntüde hipointens sinyal
özelliğinde, kontrastlı serilerde periferik kontrastlanan psedomeningosel ile
uyumlu kolleksiyonun görünümü.
MR’a ulaşılabilirliğin artması ile günümüzde psödomeningosel şüphesinde
ilk uygulanan görüntüleme yöntemi MR haline gelmiştir. Psödomeningosel
kesesini MR de eşlik eden enfeksiyon ya da yoğun içerik yokluğunda diffüzyon
dahil tüm sekanslarda BOS sinyalinde ve spinal kanal ile ilişkili extraspinal sıvı
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birikimi olarak görürüz. MR ile psödomeningosel kesesinin sınırları, uzanımı,
içeriği, eşlik eden enfektif süreç varlığı ve yaygınlığı, var ise laminektomi ile
ilişkisi, komşulukları yüksek yumuşak doku rezolüsyonu aracılığıyla ortaya
konur.(Resim 2-3) Spinal kanal ile ilişkilenme net olarak gösterilemediğinde
BT ya da MR myelografi başvurulacak yöntemlerdir.

Resim 3: T2 ağırlıklı axial MR görüntüsü. Sağ laminektomi defekti araclığıyla
posterior kas planları arasına uzanan psödomeningosel kesesinin, tekal kese ile
ilişkisi beyaz kalın ok ile gösterilmiştir.
1.3. Enfeksiyon
İlk olarak 1953›te Turnbull tarafından klinik bir antite olarak tanımlanan
omurga cerrahisi sonrası cerrahi alan enfeksiyonları yüzeyel ve derin alan
enfeksiyonları olarak ikiye ayrılabilir. (11) Derin enfeksiyonlar fasya altından
yayılır; intervertebral disklerin, ilişkili yumuşak doku eklemlerin enfeksiyonunu
dolayısıyla diskit, epidural abse ve spondiliti kapsar. (12)
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Enfeksiyon şüphesinde ilk görüntüleme yaklaşımı direkt grafidir. Ancak
erken dönemde genellikle bulgu vermemektedir. En erken direkt grafi bulguları
ameliyat sonrası dördüncü ve altıncı haftalar arasında görüntülenebilir hale
gelen intervertebral disk yüksekliğindeki azalmadır. (13) Osteoliz, kemik
deformitesi ve uç plak yıkımı dahil olmak üzere diğer bulgular direkt grafide
ancak 6 hafta sonrasında görüntülenebilir hale gelir. (12,14) Zamanında tanı ve
tedavi almayan bu olgularda kronikleşme durumunda ağır deformiteler, sepsis
yanı sıra gibbus deformitesi de ortaya çıkar.
Kontrastsız BT kesitleri kemiklerdeki erozyon ve mineral azalmasını
gösterebilirken; eşlik eden yumuşak doku enfeksiyonunun görünür
hale getirmek için i.v. kontrast uygulamasına ihtiyaç duyulur. Kontrast
madde uygulansa dahi BT’nin MR’a kıyasla katkısı çok daha sınırlı
olduğundan gönümüzde BT incelemeleri enfektif süreci göstermekten çok
komplikasyonların tedavisinde yol gösterici olarak ya da MR’nın kontraendike
olduğu hastalarda tercih edilmektedir. MR, omurga cerrahisi sonrası ortaya
çıkan enfeksiyonu değerlendirmek için en duyarlı (%93) ve özgüllüğü en
yüksek (%96) görüntüleme yöntemi dir. (15,16)
Ameliyat sonrası 3-5. günlerde cerrahi sonrası enfeksiyon bulguları MR
incelemede tespit edilebilir hale gelir. (13) Spinal bölge görüntülemesinde
genel algoritmada ilk görüntüeme yaklaşımı direkt grafi olmasına rağmen;
klinik olarak enfeksiyon şüphesinde MR ilk görüntüleme yöntemi olarak
tercih edilmeli ya da direkt grafi ile eş zamanlı olarak elde olunmalıdır.
MR’da enfeksiyon düşündürüren erken bulgular; vertebra uç platolarında
kemik iliği ödemi, disk yüksekliğinde ve sinyalinde azalma, eşlik eden abse
oluşumu, enfekte kemik ve yumuşak dokularda kontrast tutulumunun bir
arada ya da tek başına görüntülenmesidir. Geç dönemde ise anterior kesimde
daha belirgin olmak üzere disk yüksekliğinde azalma, vertebralarda füzyon,
gibbus deformitesi beklenen MR bulgularıdır. MR nin yumuşak doku
çözünürlüğü yüksek olduğundan enfeksiyonun yumuşak dokudaki yayılımı
ve sınırları ayrıntılı olarak ortaya konabilir, tedavi yanıtı ve takibi etkin bir
şekilde yapılabilir.(Resim 4-7) MR ın belirtilen avantajları yanında cerrahide
kullanılan implantlar sıklıkla yoğun artefakt nedeni olmakta ve tanıyı ciddi
şekilde zorlaştırmaktadır. Modic tip 1 dejenerasyonu, kemik iliği ödemi ile
benzer MRG görünümü sergilediğinden; enfeksiyonların ayırıcı tanısında en
önemli yanıltıcıdır.
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Resim 4: Soldan sağa sırasıyla T2 ağırlıklı, T1 ağırlıklı ve kontrastlı-yağ
baskılı T1 ağırlıklı sagital MR görüntüleri. L3-4 seviyesinde vertebraların
karşılıklı end platolarında ağır destrüktif erozyon, erozyon ile ilişkili yükseklik
kaybı; inertertebral disk aralığı, epidural mesafe ve paravertebral alana
uzanmış yaygın abse (beyaz ok) oluşumu.
Yakın zamanda 18F-florodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografisi (FDGPET) görüntülemenin de, spinal cerrahi sonrasında enfeksiyon şüphesi olan
hastalarda kullanılabileceği belirtilmiştir. (17,18)

Resim 5: Axial kontrastlı-yağ baskılı T1 ağırlıklı MR görüntüsü; kalın
beyaz ok abse formasyonun spinal kanala uzanan bileşenini, kıvrık ok spinal
kanaldaki daralmayı ve ince beyaz oklar enfekte, kontrastlanan yumuşak
dokuları göstermektedir.
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1.4. Psödoartroz
Psödoartroz, spinal cerrahinin önemli komplikasyonlarından biridir. Cerrahi
girişimin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen; solid kemik oluşmaması ve buna
ikincil olarak mobilitenin beklenenden fazla olması sonucunda klinik semptom
ve bulguların ortaya çıkması psödoartroz olarak tanımlanır. Bu durum, en sık
revizyon cerrahisi nedenidir. (19)
Psödartroz tanısı için altın standart cerrahidir. (20,21) Ancak beklenildiği
üzere tanı amaçlı cerrahi eksplorasyon sıklıkla tercih edilebilecek bir yöntem
olmaktan uzaktır. Bu nedenle tanının non-invaziv yöntemler ile konması üzerinde
yoğunlaşılmıştır. Psödoartrozun tedavisi cerrahi revizyondur. Halbuki revizyon
cerrahisi invazivdir, pahalıdır ve birincil cerrahiden daha kötü sonuçlara ve
komplikasyonlara neden olabilir. (17,18,22) Bu nedenle psödoartroz tanısının
doğru konması klinik ve radyolojik açıdan önemlidir.

Resim 6: Sagital T1(sol) ve T2 ağırlıklı (sağ) torakal MR görüntüsü. Beyaz
oklar enfeksiyon-abse alanını göstermektedir, aynı hastanın resim 7 de diğer
sekans görüntüleri mevcuttur.
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Resim 7: Soldan sağa sırasıyla T1 ağırlıklı yağ baskılı kontrastsız sagital,
T1 ağırlıklı yağ baskılı kontrastlı sagital ve T1 ağırlıklı kontrastlı axial MR
görüntüleri. Beyaz ok enfeksiyon ve abse alanını göstermektedir. Kontrastlı
görüntülerde absenin periferik, yoğun ve düzensiz kontrastlandığına, çevre
yumuşak dokularda da yoğun enfeksiyöz süreçleri düşündürür kontrast
tutulumunun sürece eşlik ettiğine dikkat edelim.

Direk grafinin en büyük avantajı bilindiği üzere kolay ulaşılabilirliği, kolay,
hızlı ve ekonomik olmasıdır. Ne yazık ki psödoartroz tanısında bulgular
sıklıkla tanısal açıdan özgül değildir ancak yönlendirici bileşenleri mevcuttur.
Örneğin cerrahi sonrası direk grafide izlenen pedikül vidalarının etrafındaki
radyolusensiler veya “açık bölgeler” kaynamama ile ilişkilidir. Peri-implant
sklerozu, implant migrasyonu, implant çökmesi de füzyondaki başarısızlık
ve yetersizliğin bulgularıdır. Diğer yandan kemik yüzlerinin ve implantlar
ile kemikler arasındaki köprüleşmiş yeni kemik oluşumlarını görmek, direk
grafideki en değerli başarılı füzyon göstergesidir. Söz konusu bulgu özellikle
lateral grafilerde daha net olarak seçilmektedir.
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Resim 8: Axial kontrastsız lomber BT görüntüsü. Beyaz oklar,
vida etrafındaki radyolusent hattı göstermektedir.
Spinal füzyonu optimal değerlendirmek için 3 boyutlu olarak değerlendirmek
gereklidir oysa ki direk grafiler ancak iki boyutlu ve statik görüntüleme
sağlar. Süperpozisyonun getirdiği sınırlamalar da göz önüne alındığında
statik grafiler tanı için çoğu zaman yeterli olmamakta ve gerekli klinik bilgiyi
sağlayamamaktadır. Sınırlılıkları azaltmak, duyarlılığı artırmak için dinamik
fleksiyon- ekstansiyon grafileri kullanılabilir. Farklı teknikler ile yapılan
çekimlerdeki ortak arayış, füzyon bölgesinde normalin dışında hareket olup
olmadığının tespitidir. Ancak dinamik grafiler aracılığıyla elde edilen sonuçlar
dahi cerrahi explorasyon yerine geçmekten çok uzaktır.
BT, psödoartroz tanısında sık kullanılan diğer bir radyolojik yöntemdir.
Direkt grafiye göre daha kapsamlı bilgiler sağlamaktadır. Vertebralar arasında
köprü oluşturan trabeküllerin mevcudiyeti,implant etrafında radyolusen
görünüm, greft ve komşu kemik ile olan devamlılıkları yanı sıra implantın
durumu BT ile değerlendirilebilir.(Resim 8) Ayrıca 3 boyutlu rekonstrüksiyon
yapımına imkan sunan modern, yüksek çözünürlüklü BT, psödartrozları
tanımlamada potansiyel olarak daha fazla hassasiyet sunsa da, incelemenin statik
doğası ve metal implant kaynaklı saçılma artefaktı yetersiz de kalabilmektedir.
Non invaziv olarak çok kesitli BT nin psödoartroz tanısında altın standart
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görüntüleme yöntemi olduğuna dair bilgiler sunulmuş olsa da ve görüntüleme
parametresi olarak en fazla bilgiyi psödoatroz açısından BT verse de, olguların
%23 ila %43’ünde cerrahi olarak doğrulanmış psödoartrozu gösterememekte
olduğu unutulmamalıdır. (23) Diğer yandan BT çekimi ile alınan radyasyon
dozu da hata tercihi yapılırken göz önüne alınması gereken diğer bir husustur.
1.5. Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu
Başarısız bel cerrahi sendromu en sık lomber bölgede görülen ve spinal kanalın
“yonca” görünümünde daralmasını ifade eden bir durumdur. (4) Etiyolojisinde çok
sayıda durum belirtilmiş olsa da, patofizyolojisi belirsizdir. Radyolojik tanısına
ilişkin genel kabul gören standart bir algoritma henüz geliştirilmemiştir. Başarısız
bel cerrahi sendromu semptomatolojisi ve görüntüleme özellikleri arasında
kesin bir ilişki bilinmediği için etkilenen bölgeyi olabildiğince iyi görüntüleyip
başarısız bel cerrahi sendromunu destekleyici bulguları aramakta fayda vardır.
Direkt grafi sıklıkla dinamik görüntüleme de dahil edilerek ilk görüntüleme
yöntemi olarak tercih edilmektedir. İmplantların pozisyonu ve mekanik durumu,
osseointegrasyon ve füzyonu direkt grafi ile değerlendirebilir. (24) Dejeneratif
değişiklikleri netleştirmenin yanı sıra, ayakta dururken sagital ve koronal
vertebral dizilimi değerlendirme konusunda çok başarılıdır benzersiz bir yeteneğe
sahiptir ve bu nedenle manyetik rezonans görüntülemede normal bulguların
varlığında fonksiyonel spondilolistez tanısı koyabilir. (25) BT, kemikleri, osseöz
değişiklikleri (kaynamama veya osteosentez komplikasyonları gibi), implantların
durumu ya da konumunu değerlendirirken tercih edilmektedir. (26) Örneğin,
yanlış hizalanmış bir implant kontrastsız BT ile ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir.
Oysa ki yumuşak doku rezolüsyonu yüksek olan MR, metalik implantın neden
olduğu yoğun artefaktlar nedeniyle sıklıkla yetersiz kalmaktadır. (27)
MR’da “yonca” şeklinde daralmış spinal kanal, antero-posterolistesiz,
lateral kayma, nüks herniasyon, fibröz doku ve araknoidit başarısız bel cerrahisi
göstergeleridir. (4)
Başarısız bel cerrahisinin sık nedenlerinden biri rezidü ya da nüks
herniasyoundur. Bu durumda ayırıcı tanı listesini kısaltmak ve tanı koymak
açısından MR inceleme tercih edilmelidir. Operasyon geçirmiş hastalarda
nüks-rezidü herni ve postoperatif granülasyon-skar dokusu benzer alanları
ilgilendirmekte ve MR da benzer görünüm sergilemektedir. Bildiğimiz üzere
rezidü veya nüks herni, cerrahi geçirmiş hastalarda devam eden bel ağrısının sebebi
olabilir. Zamanında ve uygun tanı ile olguların ikinci bir cerrahi ile iyileşmesi
mümkündür. Ancak granülasyon-skar dokusunda cerrahi yarar sağlamazken;
gereksiz girişim de cerrahi ilişkili komplikasyon ihtimalini de artırmaktadır.
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Dolayısıyla gereksiz cerrahiyi önlemek ya da tam aksine tedavi edici cerrahiye
yönlendirmek açısından bu iki durumun ayrımı önem arz etmektedir. Hem
nüks-rezidü herni hem de fibröz doku MR incelemede kitle etkisi yapar. Ancak
nüks-rezidü herni mekanik etki ile sinir kökünün yer değiştirmesine neden
olurken, skar dokusu dural kesede çekilmeye neden olur. Nüks-rezidü herni
olarak şüphelenilen dokunun disk ile devamlılığı sıklıkla ayırt ettirici bulgudur.
Diğer bir ayırt ettirici yaklaşım da kontrastlı MR ile sağlanabilir. T1 ağırlıklı
yağ baskılı kontrastlı MR incelemede nüks-rezidü herni yani disk kontrastlanma
göstermezken granülasyon dokusu yaygın homojen kontrastlanma gösterir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus; sekestre disk parçalarının da granülasyon
dokusuna benzer şekilde kontrast tutabileceği, diskin çevresinin kontrastlanma
gösterebileceği ve kontrast verildikten 20 dakika ve sonrasında alınacak geç
görüntülerde diskin de diffüz olarak kontrastlanacağıdır. Ayrıca nüks heniasyon
ve postoperatif fibröz doku ayrımı yanı sıra araknoidit şüphesinde de kontrastlı
MR inceleme tercih edilmelidir.
1.6. Komşu Segment Dejenerasyonu
Spinal füzyon sonrası yaygın olarak görülen, füzyon yapılan vertebra ya komşu
disk, uç plato ve/veya faset eklemlerin dejenerasyonu ile karakterize bir durumdur.
Direk grafide cerrahi yapılan vertebranın komşuluğunda artmış dejeneratif
değişiklikler dikkati çeker. BT de komşu disk yüksekliğinde azalma, diskte
vakum fenomeni, diskte taşma, protrüzyon, herniasyon, spinal kanalda daralma,
uç platolarda düzensizlik, faset eklemlerde düzensizlik, foraminal darlık tespit
edilebilir. (4) MR de tespit edilebilecek bulgular; komşu disk yüksekliğinde
azalma, diskte vakum fenomeni, diskte taşma, protrüzyon ve herniasyon, spinal
kanalda daralma, end plateler de tip I-II değişiklikler ile uyumlu sinyaller, faset
eklemlerde düzensizlik dejeneratif değişiklikler, foraminal darlık ve kemik iliği
ödemidir. (4)(Resim 9)
1.7. Postoperatif Kolleksiyonlar
Operasyon sahasında toplanan sıvı içeriğine göre seroma, BOS sızıntısı,
hematom veya abse olabilir. Kitle etkisi yapabileceğinden dural keseyi ve / veya
sinir köklerinin sıkıştırarak klinik semptomlara neden olabilir.
BT de seroma paraspinal alanda hipodens sıvı dansitesinde görüntülenirken,
MR da T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens, T2 ağırlıklı ve STIR görüntülerde
hiperintens homojen içerikli olarak izlenir.(Resim 10) Spinal cerrahi sonrası
hematomlar epidural, subdural ve subaraknoid aralıkta görülebilir. Teknolojideki
gelişmeler sonucunda MR ile spinal bölge hematomların daha fazla saptanır
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hale gelmiştir. Günümüzde spinal bölge hematomundan süphelenildiğinde en
sık kullanılan görüntüleme yöntemi MR’dır. Spinal hematomların ayırıcı tanı
lisesi çok geniştir ve tümörden disk hernisine kadar geniş bir yelpaze içerisinde
değerlendirilebilir. Hematomun yerleşiminin doğru tanımlanması uygun ve hızlı
cerrahi yaklaşım için temeldir. Epidural boşluk, spinal kanamanın en yaygın
yeridir. Epidural alandaki koleksiyonlar duranın dışındadır ve dural kese üzerinde
kitle etkisine ve dıştan basıya neden olur. Görüntüler değerlendirilirken, epidural
yerleşimli lezyon şüphesinde epidural boşluktaki yağ dokusunun silineceği
göz önünde bulundurulmalıdır. (28) Yağ dokudaki silinme ya da basılanma
epidural yerleşimli hematomları ayırmada bu önemli bir radyolojik bulgudur.
Ayrıca epidural hematomlar duranın yer değiştirmesine ve dural kesenin spinal
kanal içinde sıkışmasına da neden olur. Tüm bu bulgular MR inceleme ile tespit
edilebilir. Düşük sinyal yoğunluklu duranın ana hatlarını takip etmek, fokal
veya yaygın kompresyon alanlarını tanımada yardımcı olmaktadır. (29)

Resim 9: Solda sagital kontrastsız lomber BT görünümü. Kalın beyaz
ok operasyon yapılan vertebraya komşu diskteki dejenerasyonu-vakum
fenomenini; ince beyaz ok operasyon yapılan vertebraya komşu vertebranın
end platosundaki dejenerasyonu göstermektedir. Sağda sagital kontrastsız
lomber MR görüntüsü; kalın beyaz ok operasyon yapılan vertebraya komşu
vertebranın end platosundaki dejenerasyonu, ince beyaz ok operasyon yapılan
vertebraya komşu diskdeki dejenerasyonu, mavi oklar da operasyonda takılıp
daha sonrasında çıkarılan vidalara ikincil oluşan artefaktları göstermektedir.
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Subdural yerleşimli hematomlar dural kesesinin duvarında, dura ve araknoid
arasındaki potansiyel boşlukta oluşur. Yerleşimlerinden dolayı epidural yağ
dokusu korunur ve dura içeri doğru yer değiştirmez. Dural kese boyunca
yerleşen kan, sinir kökleri ve spinal kordu sıkıştırır, subdural koleksiyonların
klasik işareti olan ters Mercedes-Benz işaretini oluşturur. (30,31) Hematom
küçük olduğunda, dural kesenin sadece bir kısmını kapsayabilir ya da sinir
köklerindeki sıkışma çok az olabilir bu durumlarda gerçek bir ters MercedesBenz işareti görülmez. Subdural koleksiyonların kemiğe doğrudan temas etmesi
beklenmez, epidural yağ tabakası anterior kesimlerde sinyal üretemeyecek
kadar ince olabilir ve görmek ayırmak zorlaşır. Subdural hematomlar epidural
hematomların aksine nöral foramenlere uzanmaz. (29)

Resim 10: Soldan sağa sırasıyla T2 ağırlıklı, T1 ağırlıklı yağ baskılıkontrastsız, T1 ağırlıklı yağ baskılı-kontrastlı axial lomber MR görüntüsü.
Beyaz ok seromaya ait koleksiyonu göstermektedir. Seromanın T1 ağırlıklı
görüntüde hipointens, T2 ağırlıklı görüntüde hiperintens (yüksek sinyal)
sinyal özelliğinde olduğu ve kontrastlı görüntülerde kontrastlanmadığına
dikkat edelim.
Subaraknoid aralıktaki koleksiyonlar BOS’un hareketinden dolayı bir
lokalizasyondan ziyade geniş alana uzanır. Subdural kanamada olduğu gibi
epidural yağ sinyali korunur ve normal dural sınır vardır. Spinal kord içindeki
kanamalar intermedüllerdir. T2 ağırlıklı sekanslarda hipointens odaklar ve
kordda ödem intramedüller alanda hemorajinin göstergesidir. Sagital görüntüler,
koleksiyonun kapsamını göstermede etkilidir, ancak aksiyal görüntüler,
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epidural veya subdural ayırımını doğrulamak için kritik öneme sahiptir. (32)
MR spinal hematomun teşhisinde de ilk seçilen, en çok bilgi veren görüntüleme
modalitesidir.
Hematom-hemorajinin MR da yukarıda belirtiğimiz bulguların yanında
döneme (yanı hematomun yaşına) bağlı değişen sinyal özellikleri tanıda
önemlidir. MR da hematomun görüntüleme sinyal özellikleri geçen zamana göre
farklılaşır. Bu farklılaşmanın nedeni kandaki hemoglobindeki değişmelerdir.
(Resim 11) Hemoglobin hematom içinde oksihemoglobin, deoksihemoglobin
ve methemoglobin olmak üzere üç temel halde bulunabilir. (Tablo 1) Aşağıdaki
zamana göre hemotomun MR sinyal özelliklerini ve sinyal özelliklerindeki
değişikliği görmekteyiz. Nadiren hematom içerisinde farklı aşamalarda kan
yıkım ürünleri bulunabilir bu durumda farklı evredeki sinyaller tek hematomda
görüntülenebilir.
Tablo 1:
Süperakut
Akut
Erken subakut
Geç subakut
Kronik

ZAMAN
<1 gün
1-3 gün
3-7 gün
7-10 gün
>14 gün

T1A
İzo
hipo
hiper
hiper
Santral izo
Perifer hipo

T2A
İzo-hiper
hipo
hipo
hipo→hiper
Santral hiper
perifer hipo

DWI
hiper
hipo
hipo
hiper
hipo

ADC
hipo
hipo
hipo
hipo
hiper

Resim 11: Soldan sağa sırasıya; T2 ağırlıklı sagital, T1 ağırlıklı sagital ve T1
ağırlıklı yağ baskılı axial servikal MR görüntüleri. Beyaz ok ile geç subakut
aşamadaki posterior epidural hematom gösterilmiştir.
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1.8. Kronik Adheziv Araknoidit
Akut araknoidit ya da sinir kökü enfeksiyonunu takiben enflamasyonun
subaraknoid boşlukta yayılıp fibrin ve kollajen yapımını uyararak sinir
köklerine yapışan, kauda ekinayı ilgilendiren klinik bir durumdur. Etiyolojide
çok fazla sebep olmakla birlikte cerrahi sonrası görülenler büyük çoğunluğu
oluşturmaktadır. Spinal cerrahiden sonra nadir görülen ancak klinik sonuçları
ağır bir komplikasyondur. Görüntülemede MR ve BT-myelografi kullanılır.
Myelografide tam veya parsiyel blok, subaraknoid alanda dolum defektleri ve
daralması, dural kesesinin distorsiyonu-kısalması, sinir köklerinin kalınlaşması
ve kümelenmesi, duranın kalınlaşması,düzensiz kontrast dağılımı ve intra dural
kalsifikasyon görüntülenebilir. (33,34)
MR da adheziv araknoidit dural kesede sinir köklerinin perifere doğru
kümelenmesi ve boş dural kese görünümü, sinir köklerinde düzensiz dağılım,
sinir köklerinin merkezde blok yapması, duranın ve zarların kontrastlanması,
sinir köklerinin kalınlaşması ve kontrastlanması, araknoid kistler görülebilir.
Adeziv araknoidit tanısını MRI ile BT miyelografi %92 hassasiyet, %100
özgüllük ile %99 doğruluk vermektedir. (35)
1.9. İmplanta Bağlı Komplikasyonlar
İmplant malzemesinin bileşimi ve boyutu, hem bilgisayarlı tomografiyi hem de
MR artefaktlarını etkilemektedir. (36) Titanyum alaşımı paslanmaz çelikten hem
daha az yoğun hem de daha az manyetiktir, bu da BT’de ışın sertleşmesine bağlı
daha az artefakt ve MR’de daha az manyetik alan bozulması ile sonuçlanır. (36)
İmplantın kırılması, migrasyonu, yerinden çıkması ve belirginleşmesi sıklıkla
tekrar ameliyat gerektiren komplikasyonlardır. Altta yatan bir psödoartroz akla
gelmelidir. İmplantlar ve uygulanan cerrahi teknik hakkında değerlendirecek
radyoloğun bilgi sahibi olması, potansiyel komplikasyonların farkındalığının
artmasını sağlar. Radyolog, nöral foramen, dural kese, kord, kauda ekina, omurga
boyunca nöral ve vasküler yapıların bütünlüğünü, majör abdominal damarlar,
psoas kasları, bitişik yapıları sistematik olarak değerlendirmelidir. İmplant
başarısızlığının tanısal bulgusu implantın kırıldığını veya istenmeyen konumda
olduğunun radyolojik olarak görülmesiidir. (4) Direkt grafide çoğunlukla yeterli
olup, çoğunlukla implantaki kırık, yanlış lokalizasyondaki implant, yerinden
çıkmış-gevşemiş vida, implantta kıvrılma, implantta kaybolma ve psödoartroz
bulguları görülür. (4)
BT, implant başarısızlığının direkt grafi ile tam açıklanamadığı
durumlarda kullanılır. BT’de pedikülden yerleştirilen vidaların medial
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kortekse penetrasyonu, direkt grafide görülemeyen kırıklar, gevşemenin
bulgusu olan implant çevresinde parlaklık görülür. (4) Bunlara ek olarak
psedoartroz bulguları da mevcuttur. MR, implant başarısızlığını göstermek
ve tanımlamaktan ziyade, komşu yumuşak dokuları ve spinal kordu
değerlendirmek için kullanılır. İmplantın yer değiştirmesi-migrasyonu
değerlendirilirken mutlaka inoperatif ve post operatif olarak değerlendirilme
yapılmalıdır. İmplantın yer değiştirdiği alana göre komplikasyonlar da
farklılaşır. BT ve MR ile implant migrasyonuna sekonder komşu yapılar, sinir
ve vasküler yapılar kontrol edilebilir.
Nadiren implanta karşı yabancı cisim reaksiyonu gelişerek ve granulom
oluşabilir. Bu durumda MR da, implant etrafında T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde
düşük sinyal özellikli, kontrastlı görüntülerde kontrastlanan kapsül yapısına
sahip granülom dokusu dikkati çeker. (37) En yaygın implant yerleştirme
komplikasyonu yanlış açılandırılmış vida konumlandırması ve derinliğini
doğru seviyede yerleştirememektir. Seçilen implantın ve tekniğin özelliklerinin
değerlendirmeyi yapacak radyolog ile paylaşılması komplikasyonların doğru
değerlendirilmesi için önem arz etmektedir. Medial korteksin penetre olan vida
yolunun medial olarak açılması, lateral girintideki sinir köklerinin yaralanmasına
veya iltihaplanmasına neden olabilir. (38)

Resim 12: Axial ve sagital lomber BT görüntüleri; sağda daha fazla olmak
üzere her iki vidanın vertebra korpusunu aştığı net olarak görülmektedir.
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1.10. Sonuç
Direkt grafi, laminektomi ve/veya diskektomi yapılan hastalarda, ameliyat
sırasında seviyeyi doğrulamak için, komplikasyon şüphesi olmadığında
kullanılan tek görüntüleme tekniği olabilir. Direkt grafi, BT ve MR gibi
tekniklerdeki implant kaynaklı artefakttan en az etkilenen görüntüleme
yöntemidir. Dolayısıyla implant kullanılan cerrahilerden sonra ilk tercih edilecek
yöntemdir. Çoğu zaman az ile yetinebilmeye çalışmak yeterli olabilir.
BT, implantların yerini ve bütünlüğünü belirlemek, dekompresyon ve
intervertebral artrodez başarısını değerlendirmek ve komplikasyonları saptamak
için kullanılır. (39) Direkt grafi ile birlikte kullanılan BT, radyografik olarak
gizli anormallikleri tespit etmek ve şüpheli anormallikleri karakterize etmek
için güçlü bir problem çözme aracıdır. (39) MR, postoperatif yumuşak doku
komplikasyonlarından şüphelenilen durumlarda tercih edilecek modalitedir.
MR’ın yüksek uzaysal ve kontrast çözünürlüğü yumuşak dokuların, kemik
iliğinin ve intraspinal içeriğin daha iyi değerlendirilmesini sağlar. Klasik
bilgilerimize güvenmeye devam etmeli ancak teknolojik değişimleri ve yeni
bilgileri takip etmekten vazgeçmemeliyiz.
Her geçen gün artan ve faklılaşan spinal cerrahi teknikleri, radyologların
değerlendirmede farklı post operatif görüntüler ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Hastanın spinal vertebral kolonun cerrahi öncesi durumu, var olan deformiteleri,
cerrahi de hedeflenen postoperatif durum, kullanılacak implant ve uygulanacak
tekniğin özellikleri hakkında tam bilgi, değerlendirecek radyolog ile mutlaka
paylaşılmalıdır. Bu bilgi, sonraki hasta yönetimi için postoperatif bulguları
anormalliklerden ve komplikasyonlardan ayırmaya yardımcı olur. Sağlık ekip
işidir, en etkin tanı ve tedavi, yoğun bilgi ve tecrübenin yanında doğru ve tam
bilgi paylaşımından geçer.
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Giriş

K

afa travmaları sonrası hastalarda beyin hasarını en aza indirmek için
beyin perfüzyonunun korunması, kafa içi basıncın düşürülmesi gerekir.
Travma ile ilişkili kranial cerrahilerin asıl amacı serebral dokunun
dekompresyonunu sağlamaktadır. Kraniotomi kafatasının cerrahi olarak belli
bir bölümünün kemik flep olarak açılıp, cerrahi sonuna yerine yerleştirilmesidir.
Kraniektomide ise açılan kemik flep yerine konmaz, genellikle serebral dokunun
ödemli olduğu durumlarda yapılır. Burrhole ise kafatasına delik açılması
anlamına gelir, bu hem kemik flep kaldırılabilmesi için kullanıldığı gibi, hem de
kafa içersine yerleştirilen kafa içi basınç ölçüm cihazları ya da beyin omurilik
sıvısı drenaj sistemleri için kullanılır. Travma sonrası yapılan kranial cerrahilere
örnek olarak; intrakranial hematomun boşaltılması, kafa içi basıncı düşürmek
amacıyla beyin omurilik sıvı drenajı sağlayan sistemler ya da dekompresif
kraniektomiler sayılabilir. Oluşan komplikasyonlar hem kafa travması hem de
uygulanan operasyon ile ilişkilidir.
2.

Hematom

Kraniotomi sonrası en sık karşılaşılan komplikasyonlardan biri hematomdur.
Kraniotomi sonrası reoperasyon ihtiyacı olan hastalarda görülen en önemli
preoperatif risk faktöleri kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, hipertansiyon
ve acil vakalardır. En sık bu komplikasyon primer operasyonun hematom
boşaltılması olduğu vakalarda görülür (1). Klinik bulguları spesifik olmamakla
221

222   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

birlikte bilinç değişiklikleri, fokal nörolojik semptomlar, kranial sinir felçleri,
nöbet, kafa içi basınç artışı gibi bulgular görülebilir. Hematomdan şüphelenilen
hastalar hızlıca bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) çekimine alınmalıdır (2).
Ani bilinç değişikliği görülen hastalara bu sürede kafa içi basıncı (KİB)
düşürmek amacıyla etkili bir osmotik ajan olan mannitol verilebilir. Başlangıç
dozu 1-1.5 g/kg bolus uygulamadan sonra, 0.5g/kg her dört saatte birdir.
Hiperosmolariteye bağlı gelişebilecek metabolik komplikasyonlar açısından
hasta iyi takip edilmelidir (2). Bu hastalarda endotrekeal entübasyon hem solunum
yolu güvenliğini sağlamak hem de hiperventilasyon ile KİB düşürerek hastaya
zaman kazandırmak açısından düşünülebilir. Hiperventilasyon uygulanan
hastalarda arter kan gazı takip edilmeli, parsiyel karbondioksit basıncı 30-35
torr aralığında tutulmalıdır (2). Hastaya daha önce ventrikül içi drenaj sistemi
yerleştirildi ise, drenaj sistemi açılarak beyin omurilik sıvısı (BOS) boşaltımı ile
hızlı KİB düşüşü sağlanabilir (2).
Postoperatif hematomlar ekstra-aksiyel, intra-aksiyel ya da parankim
içerisinde yerleşimli (epidural hematom, subdural hematom, intraserebral
hematom) olabilir. Epidural hematomların önlenebilmesi için, operasyonun
kapatılması esnasında dura ile kemik arasındaki potansiyel boşluğun en aza
indirilmesi önemlidir. Bunun için duranın kemiğe asılması gibi yöntemler
kullanılabilir. Kemik sınırların kemik mumu (bone wax) ile kapatılması
kemikten sızabilecek kanamaların önlenmesinde önemlidir. Subdural ve
intraserebral bölgeye ulaşılan operasyonlarda, duranın kapatılması sırasında
koagulasyonun sağlanması, subdural bölgede kontrol altına alınamayan sızıntılar
olması durumunda bölgeye dren yerleştirilmesi reoperasyon gerektirebilecek
hematomların önlenmesinde uygulanabilir (2). Yapılan bir çalışmada akut
subdural hematom nedeniyle opere olan hastaların yaklaşık %27 sinin tekrar
operasyon ihtiyacı olduğu raporlanmıştır, en sık tekrar operasyon sebebi ise
genişleyen serebral kontuzyondur (3).
Postoperatif süreçte gelişen hematomlar akut olabilceği gibi; günler,
haftalar sonra kronik subdural hematom olarak da görülebilir. Kronik
subdural hematomlar özellikle yaşlı hastalarda kafa travması nedeniyle de
oluşabilir.Bu hematomlar operasyon gerektiriyor ise çoğunlukla burr hole ile
boşaltılabilirler(4).
3.

Beyin ödemi

Postoperatif süreçte gelişen beyin ödemi genellikle beyin retraksiyonu veya
intraoperatif travma travma ile ilişkilidir. Travma hastalarında ise operasyon, kafa
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travması veya hematom ile ilişkili olabilir. Beyin ödemi ilk 24 saatte progresif
artarak genelde 4.- 5. günlerinde en üst seviyesine ulaşır, 9-14 gün sonunda
azalmaya başlar. Bu hastalarda ilk tedavide hiperosmolar ajanlar kullanılır,
steroid kullanımının travma, iskemi, hematom ile ilişkili beyin ödeminde
etkinliği kanıtlanmamıştır (2,5). Medikal ajanlarla kontrol alınamayan, orta hat
şiftine sebep olan beyin ödeminde dekompresif kraniektomi gibi cerrahi tedavi
seçenekleri kullanılır (6).
4.

Pnömosefali

Pnömosefali operasyon esnasında intrakranial kompartmanlardan havanın
tamamen çıkarılamaması nedeniyle ya da travma sonucu oluşmuş olan
kranium fraktürlerinden kaynaklı olarak görülür. Kraniotomi sonrası oluşan
pnömosefaliler genellikle minimal düzeyde olup kendiliğinden resorbe olurlar
(2,7). Peroperatif süreçte operasyon kavitesinin salin ile doldurulması ve su
geçirmez duraplasti yapılması pnömosefaliyi azaltabilir. Travma nedeniyle
olan pnömosefaliler genellikle kafa tabanı ve sinüs duvar kırıkları sebebiyle
oluşur. Bu durum hem enfeksiyon gelişmesi açısından hem de olası BOS fistülü
açısından risk faktörüdür. Rinore veya otore görülen hastalar BOS drenaj
sistemleri ile tedavi edilirler, yeterli olmayan hasta gruplarında cerrahi dura
tamiri gerekebilir (2).
Genelde kendiliğinden rezorbe olan pnömosefali nadiren kitle etkisine
sebep olarak hastanın kliniğinin bozulmasına ve acil opere edilmesini
gerektirir (8).
5.

Hidrosefali

Komminikan hidrosefali BOS un geri emiliminin bozulması nedeniyle
görülürken, komminike olmayan (obstruktif) hidrosefali BOS dolaşım
yollarındaki bir tıkanıklık nedeniyle görülür. Komminike hidrosefalide
hastalar genellikle progresif olarak günler, haftalar içerisinde kötüleşir.
Komminike olmayan hidrosefalilerde ise genelde hastalarda ajitasyon, ani bilinç
değişiklikleri, koma tablosu görülebilir. Operasyon sonrası ajite olan hastalarda
sedadif ajanlar uygulanmadan önce BBT çekilerek hidrosefali dışlanmalıdır.
Travma, hematom, geçirilmiş menenjit gibi sebepler komminikan
hidrosefaliye sebep olabilir. Obstruktif hidrosefali ise genelde dördüncü
ventrikül tıkanıklığına bağlıdır; posterior fossa cerrahisi, ventrikül içinde
hematom en sık nedenlerdir. Bir lateral ventrikülün üçüncü ventriküle drenaj
yolunun tıkanmasında da tek taraflı ventrikülde şişme, kitle etkisi izlenebilir.
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Kitle etkisine bağlı olarak kafa içi basınç artışı semptomları yanında fokal
nörolojik semptomlar da görülür. Komminikan hidrosefalilerde lombar
ponksiyon ile BOS boşaltılması klinik iyileşme sağlar, takiplerinde fayda gören
hastalara kalıcı şant sistemi yerleştirilir. Komminikan olmayan hidrosefalilerde
ise lombar ponksiyon tonsiller herniasyon ve ani ölümlere sebep olabileceğinden
yapılmamalıdır. Bu hastalarda BOS drenajı ventrikül düzeyinden yapılmalı ve
takiplerinde ihtiyaç duyulması halinde kalıcı şant sistemi yerleştirilmelidir(2,9).
6.

Dekompresif kraniektomi ve kranioplasti komplikasyonları

Dekompresif kraniektomi kafa içi basıncın hızla düşürülmesi gereken hastalarda
kullanılan cerrahi bir tedavi yöntemidir. Genelde travmatik beyin hasarına bağlı
beyin ödemi ve artmış kafa içi basıncında, akut subdural hematom hastalarında
endikedir (10). Hayat kurtarıcı bir prosedür olması uygulanma sıklığını artırmıştır.
Dekompresif kraniektomi sonrası ilk 4 haftada gelişen komplikasyonlar erken,
daha sonrasıki komplikasyonlar ise geç olarak sınıflandırılır. Dekompresif
kraniektomi sonrası en sık karşılaşılan komplikasyon aynı tarafta hematom
oluşmasıdır. Bu komplikasyonun sıklığı travma hastalarında daha fazladır.
Farklı bölgede hematom, kontuzyonların genişlemesi, enfarkt alanlarındaki
hemarojik değişiklikler diğer hemarojik komplikasyonlardır. Hemarojik
komplikasyonlar erken komplikasyonlardır. Ekstrakranial beyin herniasyonları
özellikle ilk haftada görülen, daha çok küçük kraniektomilerde karşılaşılan bir
komplikasyondur. Herniye olan serebral dokunın hızla iskemiye gitme ihtimali
olduğundan bu durum nöroşirurjikal bir acildir(11).
Operasyon bölgesini ilgilendiren yüzeyel cilt enfeksiyonlarından,
beyin absesi ve ventrikülite kadar değişebilen enfeksiyonel komplikasyonlar
görülebilmektedir. Yara ile komplikasyonlarda cilt beslenmesinin bozulmasına
bağlı cilt nekrozları da görülebilir. Hidrosefali, subdural effüzyon BOS dolaşımını
ilgilendiren geç komplikasyonlardır. Bu komplikasyonların tedavisinde
ventriküler drenaj, kalıcı şant sistemleri ve kranioplasti kullanılır. Bir diğer BOS
dolaşımı ile ilgili komplikasyon ise BOS fistülü olup menenjit riski nedeniyle
erken müdahale gerektirir. Operasyon sonrası epilepsi serebral dokunun
ekspansiyonu, kraniektomi sınırlarında gelişen kortikal yaralanmalara bağlı
olabilir. Postoperatif dönemde nöbet riski nedeniyle yeterli dozda antiepileptik
başlanmalıdır. Trephine sendromu ise dekompresif kraniektomiye özel bir
komplikasyondur. Geniş kraniektomiye bağlı atmosferik basınç değişiklikleri
hastalarda huzursuzluk, baş ağrısı, psikiyatrik semptomlara sebep olur. Erken
kranioplasti ile önlenebilir bir komplikasyondur (10,12–14).
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Dekompresif kraniektomi sonrası kranioplastinin zamanlaması konusunda
net bir konsesus yoktur. Birçok cerrah beyin dokusunun ödeminin ve cilt flep
gerginliğinin azalmasını beklemektedir. Bu sürenin uzun olması geç dönem
komplikasyon riskini artırmaktadır. Kranioplasti sonrası hematom, yara yeri
enfeksiyonları, cilt epitelizasyonunda problemler, nörolojik defisitte artma,
epilepsi, enfarkt, hidrosefali, otojen kemik flebin rezorbsiyonu, sentetik kemik
fleblere karşı reaksiyon gibi komplikasyonlar gelişebilir. Enfeksiyon ile ilişkili
komplikasyonlar frontal dekompresyonlarda daha fazladır. Özellikle travma
hastalarında yapılan dekomresif kraniektomiden sonra, 90 gün içinde yapılan
kranioplastilerde hidrosefali riskinin arttığı görülmüştür. Diğer kranioplasti
komplikasyonlarının görülme sıklığında kranioplastinin zamanlaması etkili
değildir. Travma hastalarında görülen bir diğer daha sık komplikasyonlar ise
otojen kemik flep rezorbsiyonu ve enfeksiyondur (15–17).
7.

Enfeksiyon

Menenjit leptomeninkslerin ve subaraknoid bölgenin enfeksiyonudur.
Subaraknoid bölgedeki enfeksiyonlar lomber ponksiyon ile alınan BOS örnekleri
ile saptanabilse de subdural ampiyem, ventrikülit, beyin apsesi gibi durumlarda
BOS’ ta enfeksiyon bulgusu saptanmayabilir. Menenjit genelde yüksek ateş,
meninks irritasyon bulgusu, baş ağrısı, nöbet gibi gürültülü bir kliniktir. Travma
ya da operasyon sonrası hastaların bilinçlerinin açık olmaması menenjite bağlı
şikayet ve bulguların bir kısmını maskeleyebilir. Menenjit tanısı olan olgularda
etken izolasyonu yapılmalı, uygun antibiyoterapi düzenlenmelidir. Önerilen
BOS kültürü sonuçlanana kadar hastalara vankomisin ve gram negatif basilleri
kapsayacak şekilde ampirik antibiyoterapi başlanmalıdır (2,18).
Posttravmatik menenjit travma hastalarında mortalite ve morbiditeyi
artıran ağır bir tablodur. Travma hastalarında menenjit, kranial cerrahi ya
da travma ile ilişkili olabilir (18). Yapılan bir çalışmada ağır kafa travmalı
hastalarda kraniotomi ve burr hole cerrahisi, dekompresif kraniektomi, eksternal
ventriküler drenaj sistemi uygulanması, ilk operasyondan sonraki 48 saat
içerisinde yeniden opere edilmenin posttravmatik menenjit gelişimi ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir (19).
Ventrikülit kranial cerrahi girişimlerin, menenjit, beyin absesi gibi
santral sinir sisteminin enfeksiyonal hastalıklarının ölümcül olabilecek bir
komplikasyonudur. Yapılan bir çalışmada ventrikülit gelişen hastaların hastane
içi mortaliteleri %30,6 olarak bulunmuştur. Ventrikülit kliniği menenjite
benzemekle birlikte daha silik bir tablodur. Bu hastalarda da ateş yüksekliği
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saptanabilir, daha sıklıkla baş ağrısı ve bilinç değişiklikleri görülür; eşlik eden
menenjit yok ise meninks irritasyon bulguları olmayabilir. Ventrikülit tanısı,
ventrikül içinden alınan BOS örneklerinin mikrobiyolojik incelemesi, klinik ve
radyolojik olarak doğrulanmalıdır. Postoperatif dönemde menenjit, ventrikülit
gibi komplikasyonlar genelde 3.günden sonra görülür. Özellikle bu dönemde
sebebi anlaşılamayan kafa içi basınç artışı olması durumunda enfeksiyonal
durumlar akılda tutulmalıdır. Eksternal ventriküler drenaj sistemi uygulanması,
ventrikül içinde hematom olması risk faktölerinden bazılarıdır. Ventrikülit
olgularında hidrosefali gelişebileceği unutulmamalıdır. Yapılan çalışmalarda
streptekokların ventrikülite sebep olan en sık etken olduğu görülmüştür. Tedavisi
menenjit tedavisine benzemekle biriklikte, intratekal yolla antibiyoterapi
uygulanmasını da içerebilir(2,20).
Beyin apsesi postoperatif hastalarda nadir bir komplikasyondur. Eşlik eden
menenjit yok ise, genelde BOS’ ta enfeksiyon bulgusu saptanmaz ve hastalarda
enfeksiyon kliniği izlenmez. Hastalarda fokal nörolojik defisit, kitle etkisine
bağlı bası bulguları görülebilir. En sık semptomu ise baş ağrısıdır. Tedavisi
apsenin evresine göre sadece antibiyoterapi ya da mümkünse apsenin drenajı
ve antibiyoterapidir (2,21). Literatürde beyin apselerinin, özellikle ventriküle
yakın yerleşimli olmalarının, muhtemel ventrikülite sebep olmaları nedeniyle
kötü prognozla ilişkili olduğunu gösterdiği yayınlanmıştır (22).
Subdural ampiyemlerin %20’ si postoperatif hastalarda görülür (23).
Apselere benzer şekilde bası bulguları ön plandadır. Bu hastalarda hemiparezi/
pleji, bilinçte ani kötüleşme, fokal/jeneralize epileptik nöbetler görülebilir.
Tanısında BBT’ de görülen parafalksiyan yerleşimli subdural koleksiyon
patogonamik olsa da şart değildir. BBT’ de ampiyem olan tarafta subdural
mesafedeki sıvının artmazken, serebral parankimde ödem görülür. Özellikle
hemisferik yerleşimli subdural ampiyemlerin tedavisinde, ampiyem boşaltılmalı
ve antibiyoterapi uygulanmalıdır(2). Parafalksiyan yerleşimli ampiyemlerde ise
kliniği iyi olan hasta grubunda ve orta hat şifti olmayan olgularda cerrahi dışı
tedavi yöntemleri uygulanabilir (24)
8.

Enfarkt

Kraniotomi sonrasın arteriyel damarların oklüzyonuna bağlı enfarkt
oluşumu nadirdir. Operasyon esnasında serebral damarların manipülasyonu,
koagulasyonu ya da bağlanması nedeniyle oluşabilir. Klinik enfarkt bölgesi ile
ilişkilidir; fokal nörolojik defisit, bilinç bulanıklığı gibi bulgular saptanabilir.
Serebellar bölgeyi ilgilendiren enfarktalarda, dengesizlik, nistagmus, kusma,
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ataksi, vertigo görülebilir. Bu bölgede oluşan enfarktlar nedeniyle oluşan
ödem hidrosefali ya da beyin sapı basısına sebep olabilir. Postoperatif çekilen
BBT’ de enfarkt alanları hemen saptanamayabilir ancak 24-48 saat sonra
çekilen BBT’ de enfarkt bölgeleri hipodens olarak görülür. Enfarkt saptanan
hastalarda tedavi, henüz tamamen beslenmesi bozulmamış olan ve kolletaral
damarlar ile beslenme sağlanabilecek olan penumbra alanını korumaya
yöneliktir (2,25).
Cerrahi alan içerisinde venöz sinüs olan vakalarda venöz enfarktlar sık
görülür. Dural sinüs yırtılması veya büyük kortikal venlerin yaralanması,
bunların operasyon esnasında bası altında kalması postoperatif dönemde
enfartklara sebep olabilir. Bilinci açık hastalarda, baş ağrısı, bulantı-kusma,
bilinç değişiklikleri görülebilir. Bu enfarkt alanlarınnda hemarojik değişiklikler
görülebilir, bunlar kitle etkisine sebep olursa hematomun boşaltılması, kafa
içi basıncın düşürülmesine yönelik dekompresif kraniektomi operasyonları
gerektirebilir(2).
Postkraniotomi hastalarında derin ven trombozu ve pulmoner emboli
risklerinin olduğu unutulmamalıdır. Venöz tromboembolik olaylar açısından
riskli olan hastalar için postoperatif antikoagulan kullanımı düşünülebilir (26)
9.

Metabolik imbalans

Postkraniotomiden sonra özellikle sodyum balansı ile ilgili bozukluklar gelişebilir.
Serebral tuz kaybı ve uygunsuz antidiüretik hormon salınımı hiponatremiye;
diabetes insipitus hipernatremiye neden olur. Bunların ayrımının yapılması her
birinin tedavisinin farklı olması açısından önemlidir. Sodyum dengesizlikleri
hastaların bilinç düzeylerini etkileyeceğinden gözden kaçırılmamalıdır (2)
10. Epilepsi
Postkranial cerrahi sonrası, bilinen epilepsi öyküsü olmayan hastalarda profilaktik
antiepileptik ilaç kullanımı son yıllarda yapılan çalışmalarda postoperatif
epilepsi gelişimini önlemede faydalı bulunmaktadır. Bu ilaçların yan etkilerinin
olması nedeniyle özellikle postoperatif dönemde nöbet gelişimi açısından
yüksek riskli olan hastalarda kullanımı önerilmektedir. Travma hastalarında ise
ağır kafa travması, depreşe kafa tası kırıkları, parankimal kontuzyon, hematom,
5 mm’ den fazla orta hat şifti olan olgularda profilaktik antiepileptik kullanımı
önerilmektedir. Yapılan levesiteram ile fenitoinin etkinliğini kıyaslayan
çalışmalarda, levesiteramın postoperatif epileptik nöbeti önlemede daha etkin
olduğu gösterilmiştir (27,28).
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11. Postkraniotomi baş ağrısı
Postkraniotomi baş ağrısı nöroşirurjikal cerrahilerden sonra sık rastlanan ve
kalıcı olduğu durumlarda hastanın hayat kalitesini bozan bir komplikasyondur.
Genellikle postoperatif %70 oranında postoperatif dönemde hemen başlar.
Bilinen kronik baş ağrısı olan hastalarda, baş ağrılarının kliniğide önemli
değişikler görülür. Postoperatif baş ağrıları tipik olarak operasyon ile aynı tarafta,
operasyondan hemen sonra başlar ve zamanla iyileşme eğilimi gösterir. Özellikle
kraniektomi yapılan olgularda duranın muskulokütanez dokulara yapışması
nedeniye ağrı oluştuğuna dair yayınlar vardır. Bu hastalarda kranioplasti
yapılması ağrının gerilemesinde faydalı olabilir. Postoperatif dönemde nadir
olarak yatar pozisyonda artan ve ayakta durma ile azalan baş ağrıları ortaya
çıkabilir, bu BOS kaçağı (fistülü) ile ilişkili intrakranial hipotansiyon oluşması
nedeniyle ortaya çıkar. Beyin Manyetik Rezonans görütüleme ile tanısı konabilir.
Kraniotomi cerrahisi sonrası baş ağrısı görülen hastalarda insizyon hattındaki
yara skarı palpe edilmelidir, eğer ağrıda artma oluyorsa bölgeye lokal anestezik
uygulamaları denenebilir. Kranial cerrahi sonrası erken dönemde opioid, nonsteroid anti inflamatuar ilaçlar gibi tedaviler uygulanmaktadır. Bu ve bunların
dışındaki ilaç tercihlerinin kalıcı postkraniotomi baş ağrısı önlenmesinde etkin
olduğuna dair henüz bir kanıt yoktur. Literatürde ilaçlara dirençli oksipital
bölgeyi ilgilendiren olgularda oksipital sinir blok uygulamalarının erken
dönemde yapılmasının ağrının kalıcı hale gelmesini önleyebileceğine dair
yayınlar vardır (29,30).
12. Sonuç
Travma sonrası uygulanan kranial cerrahiler hastalar için hayati önem
taşımaktadır. Bu cerrahilerin mortalite ve morbiditeyi ciddi oranda etkileyen
komplikasyonları olduğu unutulmamalı ve hastalar bu açıdan yakın takip
edilmelidir. Komplikasyonların zamanında tanınması ve tedavi edilmesi
mortalite ve morbiditenin azaltılmasına katkı sağlayabilir.
Kaynakça
1.

2.

Algattas H, Kimmell KT, Vates GE. Risk of Reoperation for Hemorrhage
in Patients After Craniotomy. World Neurosurg. 2016;87:531-539.
doi:10.1016/j.wneu.2015.09.020
Jea A, Razack N. Complications After Craniotomy. Cohn SM (editör)
Complications in Surgery and Trauma. New York, NY: Informa Healthcare
USA, Inc. 200:483-489

TRAVMA SONRASI POSTOPERATİF KRANİAL CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI   229

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Chrastina J, Šilar Č, Zeman T, et al. Reoperations after surgery for acute
subdural hematoma: reasons, risk factors, and effects. Eur J Trauma Emerg
Surg. 2020;46(2):347-355. doi:10.1007/s00068-019-01077-6
Feghali J, Yang W, Huang J. Updates in Chronic Subdural Hematoma:
Epidemiology, Etiology, Pathogenesis, Treatment, and Outcome. World
Neurosurg. 2020;141:339-345. doi:10.1016/j.wneu.2020.06.140
Zheng H, Chen C, Zhang J, Hu Z. Mechanism and Therapy of Brain Edema
after Intracerebral Hemorrhage. Cerebrovasc Dis. 2016;42(3-4):155-169.
doi:10.1159/000445170
Brown DA, Wijdicks EF. Decompressive craniectomy in acute brain
injury. Handb Clin Neurol. 2017;140:299-318. doi:10.1016/B978-0-44463600-3.00016-7
Kim TK, Yoon JR, Kim YS, et al. Pneumocephalus and headache
following craniotomy during the immediate postoperative period. BMC
Surg. 2022;22(1):252. Published 2022 Jun 29. doi:10.1186/s12893-02201701-0
Clement AR, Palaniappan D, Panigrahi RK. Tension Pneumocephalus.
Anesthesiology. 2017;127(4):710. doi:10.1097/ALN.0000000000001703
Filis AK, Aghayev K, Vrionis FD. Cerebrospinal Fluid and Hydrocephalus:
Physiology, Diagnosis, and Treatment. Cancer Control. 2017;24(1):6-8.
doi:10.1177/107327481702400102
Faleiro RM, Faleiro LC, Caetano E, et al. Decompressive craniotomy:
prognostic factors and complications in 89 patients. Arq Neuropsiquiatr.
2008;66(2B):369-373. doi:10.1590/s0004-282x2008000300017
Chughtai KA, Nemer OP, Kessler AT, Bhatt AA. Post-operative
complications of craniotomy and craniectomy. Emerg Radiol.
2019;26(1):99-107. doi:10.1007/s10140-018-1647-2
Sahinoğlu M, Gündoğdu DK, Köktekir E, Karabağlı H. Travmatik Beyin
Hasarında Dekompresif Kraniektomi. Türk Nöroşirürji Dergsi, 2020;
30(2): 200 - 208.
Nalbach SV, Ropper AE, Dunn IF, Gormley WB. Craniectomy-associated
Progressive Extra-Axial Collections with Treated Hydrocephalus
(CAPECTH): redefining a common complication of decompressive
craniectomy. J Clin Neurosci. 2012;19(9):1222-1227. doi:10.1016/j.
jocn.2012.01.016.
Akins PT, Guppy KH. Sinking skin flaps, paradoxical herniation, and
external brain tamponade: a review of decompressive craniectomy

230   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

management. Neurocrit Care. 2008;9(2):269-276. doi:10.1007/s12028007-9033-z
Malcolm JG, Rindler RS, Chu JK, Grossberg JA, Pradilla G, Ahmad
FU. Complications following cranioplasty and relationship to timing: A
systematic review and meta-analysis. J Clin Neurosci. 2016;33:39-51.
doi:10.1016/j.jocn.2016.04.017
Stephens FL, Mossop CM, Bell RS, et al. Cranioplasty complications
following wartime decompressive craniectomy. Neurosurg Focus.
2010;28(5):E3. doi:10.3171/2010.2.FOCUS1026
Shepetovsky D, Mezzini G, Magrassi L. Complications of cranioplasty
in relationship to traumatic brain injury: a systematic review and metaanalysis. Neurosurg Rev. 2021;44(6):3125-3142. doi:10.1007/s10143021-01511-7
Hussein K, Bitterman R, Shofty B, Paul M, Neuberger A. Management
of post-neurosurgical meningitis: narrative review. Clin Microbiol Infect.
2017;23(9):621-628. doi:10.1016/j.cmi.2017.05.013
Katayama Y, Kitamura T, Kiyohara K, et al. Factors associated with
posttraumatic meningitis among traumatic head injury patients: a
nationwide study in Japan. Eur J Trauma Emerg Surg. 2021;47(1):251259. doi:10.1007/s00068-019-01224-z
Luque-Paz D, Revest M, Eugène F, et al. Ventriculitis: A Severe
Complication of Central Nervous System Infections. Open Forum Infect
Dis. 2021;8(6):ofab216. Published 2021 Apr 29. doi:10.1093/ofid/
ofab216
Mathisen GE, Johnson JP. Brain abscess. Clin Infect Dis. 1997;25(4):763781. doi:10.1086/515541
Wu S, Wei Y, Yu X, et al. Retrospective analysis of brain abscess in 183
patients: A 10-year survey. Medicine (Baltimore). 2019;98(46):e17670.
doi:10.1097/MD.0000000000017670
Thomas RJF de, Jesus O de. Subdural Empyema. Encyclopedia of the
Neurological Sciences [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK557829/. Erişim tarihi 03 Ekim, 2022.
Prieto R, Ortega C. Parafalcine subdural empyema: The unresolved
controversy over the need for surgical treatment. Surg Neurol Int.
2019;10:203. Published 2019 Oct 18. doi:10.25259/SNI_392_2019
Malek AR. Stroke.Greenberg MS(editör). In Handbook of neurosurgery
VII edition. New York, NY:Thieme Publishers.2010:1011-1012

TRAVMA SONRASI POSTOPERATİF KRANİAL CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI   231

26. Algattas H, Kimmell KT, Vates GE, Jahromi BS. Analysis of Venous
Thromboembolism Risk in Patients Undergoing Craniotomy. World
Neurosurg. 2015;84(5):1372-1379. doi:10.1016/j.wneu.2015.06.033
27. Liang S, Fan X, Chen F, et al. Chinese guideline on the application of antiseizure medications in the perioperative period of supratentorial craniocerebral
surgery. Ther Adv Neurol Disord. 2022;15:17562864221114357. Published
2022 Aug 16. doi:10.1177/17562864221114357
28. Greenhalgh J, Weston J, Dundar Y, Nevitt SJ, Marson AG. Antiepileptic
drugs as prophylaxis for postcraniotomy seizures. Cochrane Database Syst
Rev. 2020;4(4):CD007286. Published 2020 Apr 28. doi:10.1002/14651858.
CD007286.pub5
29. Rocha-Filho PA. Post-craniotomy headache: a clinical view with a focus
on the persistent form. Headache. 2015;55(5):733-738. doi:10.1111/
head.12563
30. Wang S, Han X, Zhao C, Luo F. Occipital Nerve Blockade for the
Treatment of Occipital Neuralgia-Like Acute Postcraniotomy Headache:
A Retrospective Study. Pain Res Manag. 2021;2021:5572121. Published
2021 Apr 19. doi:10.1155/2021/5572121

BÖLÜM XIX
NÖROŞİRÜRJİDE RETROSİGMOİD
YAKLAŞIMLARIN CERRAHİ
KOMPLİKASYONLARI
Surgical Complications of Retrosigmoid
Approaches in Neurosurgery
Mehmet Alpay ÇAL
(MD), Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği,
İstanbul, Türkiye. E-mail: dr.alpaycal@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3620-2993
1.

Giriş

R

etrosigmoid yaklaşım nöroşirürjiyenlerin posterior fossa yaklaşımlarında
sık kullandıkları bir tekniktir. Retrosigmoid bölge cerrahi tanım olarak,
transvers sinüsün altında ve sigmoid sinüsün lateralinde kafa tabanı
cerrahisine imkan veren cerrahi bir alanı temsil eder. Retrosigmoid kranyotomiler
lateral suboksipital kranyotomilerin parsiyel mastoidektomiyle kombine edilmesiyle
geliştirilmiştir. Temel olarak serebellomeduller ve serebellopontin sisternalara
ve içerdikleri anatomik yapılara cerrahi erişim için kullanılmaktadırlar. En sık
kullanım alanı başta vestibüler schwannomlar olmak üzere diğer serebellopontin
köşe tümörlerinin cerrahisidir. Bunun yanı sıra Anterior Inferior Serebellar Arter’in
(AICA), Posterior Inferior Serebellar Arter’in (PICA) proksimal segmentinin
veya Baziler trunk anevrizmaların cerrahisinde ve özellikle trigeminal nevraljiler
olmak üzere diğer mikrovasküler dekompresyon ameliyatlarında nöroşirürjiyenler
tarafından yaygın olarak kullanılır. Retrosigmoid yaklaşımlarda olası cerrahi
komplikasyonlar çok çeşitli sayıdadır ve serebellopontin köşenin (SPK) karmaşık
anatomisi ile de doğrudan ilişkilidir.
2.

Serebellopontin köşenin cerrahi anatomisi ve retrosigmoid yaklaşım

Retrosigmoid yaklaşımlarda hasta genel anestezi altında park-bench pozisyonunda
ameliyata alınmaktadır. Cerrahi girişim planlamasında mihenk noktaları pinna,
233
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eksternal akustik kanal, inion ve mastoid tiptir. Cilt insizyonu pinna hizasından
başlayıp mastoid tip’in 1 cm altında sonlanacak şekilde mastoid kemiğin arka
sınırının yaklaşık 2 cm posteriorunda , mastoide paralel, düz bir hatta oluşturulur.
Kranyotomi alanının superiorunda transvers sinüs, lateralinde ise sigmoid sinüs
görülecek şekilde bir ekspojur elde etmek üzere lateral suboksipital kranyotomi
ve lateralde parsiyel mastoidektomi uygulanır. Duranın açılmasını takiben
intradural alanda serebellum temporal kemik tarafından mediale ekarte edilerek
sisternaların araknoid membranı açılır ve beyin omurilik sıvısı (BOS) drene
edilir. Böylece serebellumun mediale ekartasyonu daha kolay bir hal alır ve
ekartör basıncı azaltılır, hatta cerrahi ekspojurun geniş olma zorunluluğu yoksa
ekartör yerleştirme ihtiyacı da ortadan kalkar. Lateralde sigmoid sinüs, internal
akustik kanal ve temporal kemik, medialde beyin sapı ve serebellum, superiorda
transvers sinüs ve tentoryum yer alır. Bu haliyle serebellopontin köşe içerisinde
kalan anatomik yapılar superior, santral ve inferior olmak üzere 3 ayrı cerrahi
bölgeye ayrılır ve her bir alan farklı anatomik yapılar içerir. Superior üçgeni,
tentoryum, V. kranyal sinir (KS), üst lateral pons ve porus trigeminus oluşturur.
Bu yol ile V. KS, VI. KS, superior serebellar arter (SCA), superior petrozal sinüs
(SPS), lateral pons, tentoryum, porus trigeminus, petroz apeks, Dorello kanalı,
posterior kavernöz sinüs, üst lateral ve orta klivusa ulaşılabilir. Santral üçgen
de superior ve inferior üçgenlere ayrılır. Superior santral üçgeni, V. KS , VIIVIII. KS kompleksi, orta pedinkül ve suprameatal tüberkül oluşturur. Bu yol
ile V-VI-VII-VIII. KS, anterior inferior serebellar arter (AICA), labirintin arter
(LA), subarkuat arter (SAA), superior petrozal ven (SPV), lateral pons, orta
pedinkül, trigeminal ganglion, porus trigeminus, suprameatal tuberkul, internal
akustik meatus (IAM) ve lateral orta klivusa ulaşılabilir. İnferior santral üçgeni,
VII-VIII. KS kompleksi, IX. KS, flokkulus ve petröz kemiğin posteroinferioru
oluşturur. Bu yol ile VII. KS, VIII. KS, IX. KS, AICA, PICA, inferior petrozal
sinüs (IPS), inferior petrozal ven (IPV), lateral pontomeduller bileşke, flokkulus,
foramen Luschka, IAM, orta lateral ve alt klivusa ulaşılabilir. İnferior üçgeni, X.
KS, XI. KS, rhomboid ve juguler tüberkül oluşturur. Bu yol ile IX. KS, X. KS,
XI. KS, XII. KS, PICA, vertebral arter (VA), lateral medulla, olive, rhomboid ve
alt lateral klivusa ulaşılabilir. (1)
3.

Retrosigmoid yaklaşım endikasyonları

Retrosigmoid yaklaşımla serebellopontin köşenin tanımı ilk kez 1903
yılında Fedor Krause tarafından tanımlanmıştır. (2) Serebellopontin köşe,
posterior fossa, internal akustik kanal, petroklival bölge ve anterior/lateral
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foramen magnum patolojilerine retrosigmoid yaklaşım oldukça kullanışlı ve
cerrahide önemli avantajları olan bir yöntemdir. Bu patolojiler mikrovasküler
dekompresyon, tümörler (schwannom, menenjiom, epidermoid kist, araknoid
kist, ependimom, papillom, metastazlar vb.) ve vasküler lezyonlar (kavernom,
anevrizma, arteriovenöz malformasyonlar, dural arteriovenöz fistüller vb.)
olmakla birlikte işitsel beyin sapı ve orta beyin implantları için de retrosigmoid
yaklaşımlar kullanılmaktadır. (1, 3-4)
4.

Retrosigmoid yaklaşım komplikasyonları

Cerrahi tedavilerde komplikasyon yönetiminin, tedavinin en önemli parçası
olduğuna şüphe yoktur. Ancak cerrahi bir işleme dair komplikasyonların
önceden tanımlanmış olması ve buna yönelik alınabilecek önlemlerin cerrahi
sırasında uygulanması, postoperatif morbidite ve mortalite risklerini önemli
ölçüde azaltır. Retrosigmoid yaklaşımların cerrahi komplikasyonları 2 ayrı
düzlemde sıralanabilir. İlki, genel kranyal cerrahilerin tamamında görülebilecek
komplikasyonlardır. Bunlar; serebral ödem, hemoraji, infarkt ve yara
iyileşmesinde sorunlar olarak sıralanabilir. Diğer bir düzlem ise cerrahi yaklaşıma
özel olarak anatomik yapıların cerrahi manipülasyonu nedeniyle oluşabilecek
komplikasyonlardır. Retrosigmoid yaklaşımlarda cerrahi alanın birden fazla
anatomik bölgeye ayrılmış olmasının pratik önemi, cerrahi patolojilerin herbirinin
farklı anatomik yapılarla ilişkili olmasından ileri gelmektedir. Örneğin büyük
bir vestibüler schwannom nedeniyle yapılan cerrahi girişimde beklenen cerrahi
komplikasyonlar ile aynı girişimle uygulanan bir mikrovasküler dekompresyon
ameliyatının beklenen komplikasyonları arasında bazı farklar olacaktır. Bu
yazıda retrosigmoid girişimlerde beklenen cerrahi komplikasyonlar sıralanırken
cerrahi endikasyonlara dair farklılıklar da belirtilecektir.
4.1. Venöz sinüs hasarı ve hava embolisi
Kranyotomi sırasında transvers sinüste veya sigmoid sinüste olası bir hasar, hafif
ya da masif kanama ile sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda hava embolisi riski
önem taşır. Hava embolisi riskin oturur pozisyonda en yüksektir ve insidansı
% 30 olarak bildirilmiştir. (5) Oturma pozisyonunda retrosigmoid yaklaşım
kullanıldığında venöz embolinin intraoperatif izlemi için prekordiyal doppler
USG ile monitörizasyon kullanılır. Hava embolisi durumunda sinüsün hasarlı
olduğu alan sıvıyla doldurulmalı ve yatak başı indirilmelidir. Venöz sinüs
duvarını onarım için sıklıkla kanama durdurucu malzemeler kullanılır. Ancak bu
malzemelerin agresif kullanımı sinüs obliterasyonuyla sonuçlanabilir. Özellikle
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masif kanamalarda sinüs içerisine hava kaçmayacak şekilde sinüs duvarındaki
yırtığı hızla kapatıp onarmak hayati önem taşır.
4.2. Serebellopontin köşede hemoraji
Serebellopontin köşede hemoraji, serebellumun ve beyin sapının hematom
tarafından bası altında kalmasına ve 4. ventrikülün deviasyonu ve obstrüksiyonu
sonucu akut hidrosefaliyle sonuçlanabilir. Serebellopontin köşede hemoraji
insidansı % 0.5 ile % 2 arasında raporlanmıştır. (6) Fatal seyredebileceği için
postoperatif bilgisayarlı tomografi kontrollerinde serebellopontin köşede akut
kanamayı gösteren hiperdensite izlenmesi durumunda hasta yakın takibe
alınmalı, hematomun progresyon göstermesi ya da hastanın kliniğinde bozulma
olması durumunda acilen cerrahi eksplorasyon yapılmalıdır.
4.3. Serebellar hasar
Serebellar hasar; serebellar ödem, kontüzyon ya da serebellar hematom şeklinde
oluşabilir. Kranyotomi sonrasında cerrahi ekspojurun elde edilmesi sırasında
cerrahi manipülasyonlarla ilişkili olarak cerrahi alet ya da ekartörün serebellar
dokuya bası yapması veya kesmesi sonucu serebellar hasar oluşabilir. Bunlar
cerrahi manipülasyonun basınç şiddetine göre ödem, kontüzyon ya da hemoraji
olarak tezahür edebilir. Henüz retrosigmoid yaklaşımda cerrahi ekspojur elde
edilmesi sırasında oluşması nedeniyle tüm endikasyonlarda görülebilecek bir
komplikasyon olsa da özellikle büyük çaplı serebellopontin köşe tümörleri
cerrahisinde görülme olasılığı daha fazladır. Serebellar ekartasyonun ve
manipülasyonun basınç şiddetinin azaltılması için yapılan BOS drenajının,
yeterli düzeyde uygulanması, serebellar hasar ihtimalini de azaltacaktır.
Bu sebeple lomber drenaj uygulamasının da BOS drenajına katkısı olabilir.
Serebellar hasarın diğer sebepleri arasında uzamış ekartasyona bağlı venöz
dolaşım bozuklukları ve buna bağlı ödem, iskemik enfarkt veya hemorajik
enfarkt sayılabilir. Hafif bir serebellar hasar genellikle klinik şikayet ya da
bulguya sebep olmazken, büyük bir serebellar hemoraji, hematomun drenajını
gerektiren yeni bir cerrahi girişim ihtiyacı doğurabilir.
4.4. Beyin sapı hasarı ve damar yaralanmaları
Beyin sapı hasarı aşırı ekartasyon, damar yaralanmaları veya büyük bir kitleye
bağlı pons basısının hızla ortadan kalkması sonucunda gelişebilir. Anterior inferior
serebellar arter (AICA) beyin sapı ve serebellar pedinkülleri besler. AICA’nın
yaralanması, koagülasyonu ya da vazospazmı sonucunda beyin sapında ve
serebellar pedinküllerde iskemi gelişir ve solunum merkezini etkileyebileceğinden
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dolayı mortalite riski yüksektir. Bu durum AICA sendromu olarak da
adlandırılmaktadır. (7) Büyük bir serebellopontin köşe tümörünün oluşturduğu
beyin sapı basısı, tümörün rezeksiyonu sonucu hızlı dekompresyon neticesinde
intra-aksiyal pontin hemorajiye sebep olabilir. Bu tarz kanamalar genellikle küçük
ve cerrahi müdahale gerektirmeyen kanamalardır. Labirintin arterin sakrifiye
ya da oklüde olması da işitme kaybıyla sonuçlanır. Posterior inferior serebellar
arter’in (PICA) hasarı da lateral medullar sendrom ile sonuçlanır.
4.5. Hidrosefali
Serebellopontin köşede, serebellumda ya da ponsta 4. ventrikülü deviye eden
ve obstrukte eden hemorajiler akut hidrosefaliyle sonuçlanarak hayati önem
taşır. Bu durumda BOS’un eksternal ventriküler drenajı ve hematomun cerrahi
dekompresyonu gerekebilir. Bunun yanı sıra subaraknoid aralığın kan ve kemik
tozuyla kontaminasyonu araknoid granülasyonlardan BOS absorbsiyonunu
bozabilir ve hidrosefali oluşturabilir. Ayrıca postoperatif dönemde aseptik ya da
bakteriyel menenjit komplikasyonu gelişirse buna bağlı hidrosefali gelişmesi de
olasıdır ve uygun koşullarda şant ameliyatları gerektirebilir.
4.6. Beyin omurilik sıvısının (BOS) kaçağı
Retrosigmoid yaklaşımlarda en yaygın cerrahi komplikasyon BOS kaçağıdır
ve insidansı yaklaşık %15’tir. (8, 9) Postoperatif beyin omurilik sıvısı kaçağı
genellikle dura yaprakları arasından cilt altına kaçak şeklinde olur. Beyin
omurilik sıvısı cilt altında koleksiyon oluşturabilir, ciltten fistülize olabilir ya da
mastoidektomi yapılan kemik bölgede açık hava hücreleri varsa hava hücrelerini
doldurup otore ile sonuçlanabilir. Duranın mikroskop altında su geçirmez tarzda
sütüre edilmesi ve doku yapıştırıcıları kullanılması BOS kaçağı riskini azaltır.
Ayrıca mastoid kemik üzerinde tüm hava hücreleri kemik mumlarıyla sıvanıp
kapatılmalıdır. BOS kaçağı olması durumunda menenjiti önlemek için acilen
lomber spinal drenaj yöntemiyle BOS drenajı yapılır ve fistülün kapanması
beklenir. (10) BOS drenajı sırasında intrakranyal hipotansiyon bulguları
gelişmemesine dikkat edilmelidir. BOS kaçağının uzaması ya da aşırı olması
durumunda duranın cerrahi onarımı gerekir.
4.7. Cerrahi infeksiyonlar
Serebellopontin köşe tümörleri cerrahisinde epidermoid veya dermoid tümörlerin
intraoperatif rüptürü neticesinde kimyasal menenjit bulguları gelişebilir. Bu
durumda menenjit bulgularına kolesterol granülleri sebep olmakla birlikte
BOS kültüründe patojen saptanmaz ve aseptik menenjit olarak adlandırılır.
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Subaraknoid aralığın kan ve kemik tozu ile kontaminasyonu da aseptik menenjite
sebep olabilir. Bu sebeple tümör rezeksiyonlarında subaraknoid aralığın bir ped
ile korunması, özellikle vestibüler schwannomlarda internal akustik kanalın
turlanması sırasında kemik tozların subaraknoid aralığa karışmaması için
spongostan gibi malzemelerle bariyer oluşturulması ve işlemin tamamlanmasının
ardından cerrahi sahanın irrigasyonu, alınabilecek başlıca önlemlerdendir. (6) Ne
var ki menenjit bulguları olması durumunda BOS kültüründe patojen saptanması
ihtimali de vardır ve aseptik menenjitle karıştırılmaması gerekmektedir.
Bakteriyel menenjit için preoperatif profilaktik antibiyotik kullanımı rutin
uygulanıyor olsa da postoperatif dönemde ilk hafta içinde baş ağrısı, ateş,
halsizlik durumunda bakteriyel menenjitten şüphelenilmelidir. Ayrıca BOS
kaçağı durumunda geç dönemde de bakteriyel menenjit riski yüksektir. Gerekli
durumda lomber ponksiyon ile BOS tetkikleri yapılmalıdır.
4.8. Kranial sinir hasarları
4.8.1. Trigeminal sinir
Trigeminal nevraljide retrosigmoid yaklaşımla mikrovasküler dekompresyon
diğer invazif tedavi teknikleri arasında en güvenli tekniklerden biridir ve
trigeminal sinirde destrüksiyon amaçlamayan bir tekniktir. Trigeminal sinir
hasarı nadir olmakla birlikte, yüzde duyu kaybı ve kornea refleksi kaybı olarak
kendini gösterir.
4.8.2. Fasiyal sinir
Özellikle vestibüler schwannom cerrahisinde internal akustik kanalın drillenmesi
ya da tümörün diseksiyonu sırasında fasiyal sinirin aşırı traksiyonuna bağlı olarak
değişik derecelerde periferik tipte fasiyal paralizi gelişebilir. Fasiyal paralizileri
önlemek için perioperatif nöro-monitörizasyon kullanımı önem taşımaktadır.
Bunun yanı sıra özellikle vestibüler schwannom cerrahisinde cerrahlar fasiyal
paralizi riskini azaltmak için, artık total eksizyon yerine near-total rezeksiyonu
tercih etmekte ve ardından internal akustik kanal içinde kalan rezidü kitle için
stereotaktik radyoterapi ile cerrahi tedaviyi kombine etmektedir. Bu yaklaşımla
fasiyal sinirin korunma oranı önemli ölçüde artırılmaktadır.
4.8.3. Kohlear sinir
Retrosigmoid girişimde mastoid hava hücreleri yoluyla orta kulak boşluğuna
sıvı dolması geçici iletim tipi işitme kaybı oluşturabilir. Bunun yanısıra daha
önemli bir komplikasyon olarak sensoryal tip işitme kaybı, kohlear sinirin
manipülasyonuna ya da AICA’nın manipülasyona bağlı vazospazmı sonucunda
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gelişebilir. Serebellopontin köşeye yaklaşımda işitmenin en iyi korunduğu
yaklaşımın retrosigmoid yaklaşım olduğu unutulmamalıdır. Vestibuler
schwannom cerrahisinde labirintin drillenmesi sırasında tümörün diseksiyonu
ve kohlear sinirin aşırı traksiyonu ile de sensoryal tip işitme kaybı gelişebilir.
Ayrıca labirintin arterin tümör diseksiyonu sırasında sakrifiye edilmesi de işitme
kaybıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle vestibüler schwannom cerrahisinde neartotal rezeksiyon sonrasında internal akustik kanal içinde kalan rezidü kitleye
stereotaktik radyoterapi uygulaması cerrahlar tarafından yaygın bir kabul
görmüş ve komplikasyon riskini azaltmıştır.
4.8.4. Alt kranial sinirler
Alt kranyal sinirler retraksiyon ve traksiyonlara karşı çok hassas olmaları ile
bilinirler. Bu sebeple diseksiyonları sırasında oldukça nazik davranılmalı ve
keskin diseksiyon tercih edilmelidir. Alt kranyal sinir hasarlarında klinik olarak
disfaji, dizartri, disfoni gibi şikayetler gelişir ve hastanın oral beslenmesi
genellikle bozulur.
4.9. Kronik baş ağrısı
Retrosigmoid yaklaşımda postoperatif erken dönemde baş ağrısı şikayeti
yaygındır. (11, 12) Postoperatif 1 yıllık izlemde devam eden kronik orta ve şiddetli
baş ağrısı insidansı %15’tir. (13) En sık frontal baş ağrısı şikayeti olmakla birlikte
kronik baş ağrısı mekanizmaları çok çeşitli yollarla gelişebilir. Bunlar, aseptik
menenjitten, oksipital nevraljiye, migren alevlenmesine ve duranın suboksipital
kaslara yapışmasına kadar pek çok mekanizmayla açıklanmaya çalışılmıştır.
(13) Cerrahi açıdan retrosigmoid yaklaşımla kranyotomide kranyektomiye göre
baş ağrısı insidansının daha az olduğu bildirilmiştir. (14)
5.

Sonuç

Retrosigmoid yaklaşımlar serebellopontin köşe cerrahisinde yaygın kullanılan
bir yöntem olmakla birlikte beklenen cerrahi komplikasyonların önceden
öngörülerek önlem alınması cerrahi sonuçlara olumlu katkı sağlar.
Kaynakça
1.
2.

Rodriguez Rubio R, Xie W, Vigo V, ve ark. Immersive Surgical Anatomy
of the Retrosigmoid Approach. Cureus. 2021;13(6):e16068.
Pernczky A, Reisch R. Volume 1: Concept and Surgical Technique,
Chapter 4: Retrosigmoid approach. Reisch R (ed). Keyhole Approaches in
Neurosurgery. Austria: Springer-Verlag Wien; 2008:159-177.

240   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Samii M, Gerganov VM. Suboccipital lateral approaches (Retrosigmoid).
Cappabianca P, Iaconetta G, Califano L (ed). Cranial, Craniofacial and
Skull Base Surgery. Italy: Springer; 2010:143-150.
Tatagiba M, Acioly MA. Retrosigmoid approach to the posterior and middle
fossae. Ricardo R, Paulo de Aguiar, Marcos T (ed). Samii’s Essentials in
Neurosurgery. Germany: Springer; 2014:137-153.
Duke DA, Lynch JJ, Harner SG, Faust RJ, Ebersold MJ. Venous air
embolism in sitting and supine patients undergoing vestibular schwannoma
resection. Neurosurgery. 1998;42:1282-1286.
Wiet RJ, Teixido M, Liang JG. Complications in acoustic neuroma surgery.
Otolaryngol Clin North Am. 1992;25:389-412.
Amarenco P, Rosengart A, DeWitt LD, ve ark. Anterior inferior cerebellar
artery territory infarcts: Mechanisms and clinical features. Arch Neurol.
1993;50:154-161.
Copeland WR, Mallory GW, Neff BA, ve ark. Are there modifiable
risk factors to prevent a cerebrospinal fluid leak following vestibular
schwannoma surgery. J Neurosurg. 2015;122:312-316.
Fishman AJ, Marrinan MS, Golfinos JG, Cohen NL, Roland JT. Prevention
and management of cerebrospinal fluid leak following vestibular
schwannoma surgery. Laryngoscope. 2004;114:501-505.
Harner SG, Beatty CW, Ebersold MJ. Retrosigmoid removal of acoustic
neuroma: experience 1978–1988. Otolaryngol Head Neck Surg.
1990;103:40-45.
Sabab A, Sandhu J, Bacchi S, Jukes A, Zacest A. Postoperative headache
following treatment of vestibular schwannoma: a literature review. J Clin
Neurosci. 2018;52:26-31.
Ryzenman JM, Pensak ML, Tew JM. Headache: a quality of life analysis
in a cohort of 1,657 patients undergoing acoustic neuroma surgery, results
from the Acoustic Neuroma Association. Laryngoscope. 2005;115:703711.
Santa Maria PL, Jackler RK. Retrosigmoid Approach to Tumors of the
Cerebellopontine Angle. Brackmann DE (ed). Otologic Surgery. 5. ed.
Philadelphia, Elsevier Inc.: 2023:503-520.
Samii M, Turel KE, Penkert G. Management of seventh and eighth
nerve involvement by cerebellopontine angle tumors. Clin Neurosurg.
1985;32:242-272.

BÖLÜM XX
KORONER ARTER BYPASS GREFT
CERRAHİSİ SONRASINDA ERKEN DÖNEM
GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR
Early Complications After Coronary
Artery Bypass Graft Surgery
Mesut ENGİN
(Doç. Dr.), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, BURSA, Türkiye. e-mail: mesut_kvc_cor@hotmail.com,
ORCID: 0000 0003 2418 5823
1.

Giriş

A

terosklerotik kardiyovasküler hastalıklar birçok sistemi etkileyebilmekle
birlikte bunların başında koroner arter hastalığı (KAH) gelmektedir.
Koroner arter hastalığı ani ölüm de olmak üzere birçok ciddi klinik
sorunlara yol açabilen bir hastalıktır. Tanı konur konmaz kardiyovasküler
konseyin alacağı karar doğrultusunda tedavi edilmelidir.
Günümüzde tıbbın birçok alanında olduğu gibi kardiyovasküler alanda
da endovasküler tedavi seçenekleri ön plana çıkmıştır. Ancak aterosklerozun
inflamatuar bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Koroner artere yapılan
endovasküler girişimler sonrasında inflamatuar durum ortadan kalkmamakta
ve özellikle diyabetik hastalar ve ilaç kullanımına özen göstermeyen hastalarda
intimal hiperplaziye bağlı olarak hastalık ilerleyebilmektedir. Bu nedenle birçok
hasta grubunda KAH tedavisinde koroner arter bypass greft (KABG) cerrahisi
halen önemini korumaktadır. (1)
Koroner arter bypass operasyonları major cerrahi operasyonlar olup cerrahi
sonrası erken dönemde çeşitli istenmeyen mortalite ile sonuçlanabilen sorunlar
ortaya çıkabilmektedir. Bu durumların başında serebral problemler, kalp
yetmezliği, ritim problemleri ve mezenterik sistem olmak üzere diğer organ
sistemlerini içeren sorunlar gelmektedir. (2) Tüm bu sorunsal başlıklara rağmen
241
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günümüzdeki teknolojik ilerlemeler ve cerrahi tekniklerin ilerlemesiyle KABG
operasyonları oldukça yüksek başarı oranlarıyla gerçekleştirilebilmektedir.
2.

Düşük Kardiyak Debi Sendromu (DKDS)

Bu durum cerrahi sonrasında kardiyak indeksin 2.2 l/dk/m2’nin altında
olması olarak bilinmektedir. Bu durum KABG operasyonları sonrasında
kardiyopulmoner bypasstan ayrılma sonrasında oluşabileceği gibi erken
dönemde yoğun bakımda da oluşabilir. Kardiyopulmoner bypasstan ayrılmada
ortaya çıkıyorsa olası greft yetmezliği veya eksik revaskülarizasyon açısından
değerlendirme yapılmalıdır. Yoğun bakımda oluştuğunda ise kardiyak tamponad
göz ardı edilmemelidir. Cerrahi kaynaklı sorunlar gözden geçirildikten sonra bu
hastalara inotropik destek, intraaortik balon pompası (İABP) ya da ventrikül
destek sistemlerinin kullanılması düşünülebilir. (3)
Rao ve arkadaşları tarafından 4558 izole KABG operasyonu yapılan
ardışık hastanın dahil edildiği çalışmada DKDS’ nin nedenleri araştırılmıştır.
Bu çalışmada DKDS yoğun bakımda sistolik kan basıncını 90 mmHg ya da
kardiyak indeksi 2.2 l/dk/m2 üzerinde tutmak için inotropik desteğe ya da
İABP’ye ihtiyaç duyulması olarak tanımlanmış. Hastaların 412 (%9.1)’sinde
DKDS saptanmıştır. Bu çalışmada DKDS için dokuz bağımsız prediktör tespit
edilmiş. Bunlar: (1) sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %20 altında olması
(%27, odds oranı 5.7); (2) tekrar operasyon (%25, odds oranı 4.4); (3) acil
operasyon (%27, odds oranı 3.7); (4) kadın cinsiyet (%16, odds oranı 2.5); (5)
diabetes mellitus varlığı (%13, odds oranı 1.6); (6) 70 yaş üzerinde olmak (%13,
odds oranı 1.5); (7) sol ana koroner stenozu (%12, odds oranı 1.4); (8) yeni
miyokaridyal infaktüs olması (%16, odds oranı 1.4); and (9) üç damar hastalık
olması (%10, odds oranı 1.3) olarak belirtilmiştir. (4)
Yine başka bir çalışmada KABG operasyonları sonrası DKDS nedenleri
araştırılmıştır. Bu prospektif çalışmaya KABG yapılan 605 ardışık hasta dahil
edilmiş olup 89 (%14.7) hastada DKDS meydana gelmiştir. Bu çalışmada
yapılan çok değişkenli analiz sonucuna göre yaş ≥ 60 yıl (Odds oranı 2.00, P =
0.009), pompalı KABG (Odss oranı 2.16, P = 0.006), acil operasyon (Odss oranı
4.71, P = 0.028), eksik revaskülarizasyon (Odss oranı 2.62, P = 0.003) DKDS
için bağımsız prediktörler olarak tespit edilmiştir. (5)
Algardi ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmaya ise 1990- 2009
yılları arasında KABG operasyonu yapılan 25.176 hasta dahil edilmiştir. Bu
çalışmada reoperatif KABG, daha erken yıllarda operasyonun olması, sol
ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %20 altında olması, acil operasyon gerekmesi,
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kardiyojenik şok ve kadın cinsiyet gibi faktörler bağımsız prediktörler olarak
gösterilmiştir. Ayrıca yazarlar bu çalışmada hastaları dörder yıllık periyotlara
ayırarak da incelemiş olup düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu son
yıllarda DKDS’yi öngörmede prediktif değerinin arttığını da tespit etmişlerdir.
(6) Bu durumu diğer modifiye edilebilir faktörlerdeki teknolojik ve tekniksel
değişiklerin ilerlemesine bağlayabiliriz.
3.

Kanama ve Koagülasyon Problemleri

Kardiyak cerrahi sonrasında kanama, hastalarda %20’lere varan oranlarda
görülmekle birlikte yaklaşık %5 hastada reeksplorasyon gerekebilmektedir. (7)
Koroner cerrahiye özgü olarak kanama anastomoz hatlarından meydana gelebilir.
Reeksplorasyon kararı saatlik drenaj miktarına ve hastanın hemodinamik
durumuna göre verilmektedir. Cerrahi alandaki olası sütür açılmasına bağlı
kanamalar katastrofik seyredebilir bu nedenle drenajı olan hastada yakın ve
dikkatli takip yapılmalıdır.
Cerrahi reeksplorasyon yapılan kanamalı hastaların yaklaşık yarısında
cerrahi kanama odağı tespit edilebilmektedir. Cerrahi travma, yüksek doz
heparin kullanımı, kardiyopulmoner bypass sistemlerinin kullanıldığı hastalarda
kanın yabancı yüzeyler ile teması ve cerrahi hipotermi koagülasyon kaskadında
sorunlara yol açabilmektedir. Kardiyopulmoner bypass sonrası kanamanın temel
nedeni trombosit fonksiyon bozukluğu olarak bilinmektedir. Ayrıca meydana
gelen inflamasyon ve artmış fibrinolizis de kanamayı tetiklemektedir. (8)
Biancari ve arkadaşları tarafından kardiyak cerrahi sonrası kanama
durumunu araştıran 18 çalışmanın ve 51.497 hastanın dahil edildiği bir metaanaliz yayınlanmıştır. Bu analize göre kanamaya bağlı reoperasyon 2.455
(%4.6) hastaya uygulanmıştır. Kanama revizyonuna alınan hastalarda otuz
günlük/hastaneiçi mortalite anlamlı olarak yüksek saptanmıştır (Pooled rates:
%9.3- %2.3, risk oranı: 3.30, %95 Güven aralığı (GA) 2.52-4.32; I2 %47; 8
çalışmada 25.463 hasta). Kanama revizyonuna alınan hastaların %65.7’sinde
cerrahi alan kanaması saptanmış. Bu alanlar, %40.9 hastada kalp bölgesi (95%
GA 29.7%-52.0%; I2 94%) ve %27 hastada mediasten-sternum bölgesi olarak
saptanmış (95% GA 16.8%-37.3%; I2 94%). Temel kanama alanları ise greft
gövdesi (20.2%), sternum (17.0%), damar dikişleri (12.5%), sol ön inen torasik
arter çıkarma alanı (13.0%) ve anastomozlar (9.9%) olarak gösterilmiş. Yazarlar
yaptıkları meta-regresyon analizinde ise kanama revizyonuna alınıp cerrahi alan
kanaması tespit edilen hastalarda cerrahi kanama tespit edilmeyen hastalara göre
otuz günlük/hastane içi mortaliteyi daha düşük tespit etmişlerdir. (9)
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4.

Kardiyak Tamponad

Postoperatif erken dönemde hemodinamik olarak stabil seyreden hastada başka
bir nedenle açıklanamayan hipotansiyon ve taşikardi kliniği gelişmesi
durumunda akla gelmelidir. Kesin tanı ekokardiyografi ile konulmakta olup
hızlıca cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Bu klinik tablodaki bir hastada kardiyak
tamponadın akla gelmemesi ve değişik tedavi yöntemlerinin kullanılması
katastrofik sonuçlara yol açabilir.
Kardiyak tamponad tanısında dikkatli ve özenli olunmalıdır. Erken
postoperatif dönemde yüksek santral venöz basıncın tanıdaki prediktif değeri
düşüktür. Çünkü bu dönemde düşük basınçlı tamponad, eşlik eden hipovolemi,
lokalize olmuş tamponad ve sağ kardiyak yapılardaki sorunlar yanıltıcı olabilir.
Erken dönemde akciğer grafisindeki değişiklikler de göz önünde
bulundurulabilir. Ayrıca elektrokardiyografide perikardiyal sıvının kalbi toraks
duvarından uzaklaştırmasına bağlı olarak bazı değişiklikler izlenebilir.
Ekokardiyografide ise şu bulgular önemlidir; Eko free alanda 20mm üzerinde
sıvı görünümü olması, sağ atriyum duvarının diastolik inversiyonu olarak da
tanımlanan sağ atriyum duvarının erken diastolik kompresyonu, geç diastolik
dönemde sağ ventrikülün içe doğru kompresyonu, inspirasyonda mitral kapak
açılımında gecikme ve dilate vena kava yapısının olması ve solunumsal cevabın
alınamaması. (10) Tüm bu tanı yöntemlerine rağmen erken cerrahi dönemde
başka nedenlerle açıklanamayan ani hipotansiyon ve taşikardi kliniği
geliştiğinde kardiyak tamponad tanısını destekleyen bulgular tespit edilmese bile
hastada acil reeksplorasyon düşünülmelidir.
Koroner cerrahi sonrası erken dönemde kardiyak tamponad kliniğinden
kaçınmak amacıyla posterior perikardiyal pencere açılabilir. Hastalarda torasik
arter çıkarılmasına bağlı sol plevra çoğunlukla açılmaktadır. Bu hastalarda
cerrahi kanama geliştiğinde kan sol toraksa drene olacak böylece hasta daha
güvenli reeksplorasyona alınabilecektir. 19 randomize kontrollü çalışmada 3425
hastanın dahil edildiği bir meta-analizde posterior perikardiyal pencere
açılmasının kalp cerrahisi sonrasında kardiyak tamponadı anlamlı olarak
azalttığı gösterilmiştir (odds oranı 0.13 %95 güven aralığı 0.07-0.25; P < 0.001).
Ayrıca bu hastalarda istatiksel olarak anlamlı olmasa da ölüm (P=0.03) ve akut
renal hasar (P=0.08) daha az sayıda ortaya çıkmıştır. (11)
5.

Akut Renal Hasar

Koroner bypass greft operasyonları sonrasında ortaya çıkabilen
komplikasyonların en önemlilerinden birisi de akut renal hasar (ARH) kliniğidir.
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Bu durum %5-30’a varan oranlarda izlenmektedir. KABG operasyonları
sonrası ARH gelişimini etkileyen bilinen risk faktörleri ileri yaş,
hipertansiyon ve uzamış perfüzyon süreleri gibi parametrelerdir. (12)
Postoperative ARH sınıflandırması Kidney Disease Improving Global
Outcomes sınıflamasına göre yapılabilmektedir. (13) Buna göre:
Stage 1: Bazal değerden 1,5-1,9 kat ya da >0,3 mg/dl artış
Stage 2: Bazal değerden 2,0-2,9 kat artış
Stage 3: Bazal değerden 3 kat artış ya da Serum kreatinin >4,0 mg/ dl ya da
renal replasman tedavisi başlanması olarak tanımlanmaktadır.
Ortega-Loubon ve arkadaşları tarafından yapılan 435 izole KABG operasyonu
geçiren hastanın dahil edildiği çalışmada ARH için risk faktörleri araştırılmıştır.
Bu çalışmada ARH prevalansı %12.4 olarak saptanmıştır. Yapılan çok değişkenli
analizde yaş (Odds oranı [OO], 1.056; % 95 güven aralığı [GA], 1.016-1.098;
P=0.005), hipertansiyon (OO, 3.078; %95 GA, 1.151-8.230; P=0.018), düşük
ejeksiyon fraksiyonu (OO, 6.785; %95 GA, 2.080-22.135; P=0.001), artmış
glomerüler filtrasyon hızı (OO, 1.017; %95% GA, 1.005-1.028; P=0.014),
EuroSCORE II (OO, 1.049; %95 GA, 1.004-1.096; P=0.033), ve kalsiyum
kanal bloker tedavisi alınmaması (OO, 4.892; %95 GA, 1.496-16.025; P=0.022)
ARH gelişiminin bağımsız prediktörleri olarak gösterilmiştir. (14) Akut renal
hasar gelişmesi erken dönemde hastane yatışlarını uzatabilmekte bu da tedavi
maliyetlerini arttırmaktadır. Ayrıca daha ileri seviye ARH gelişmesi mortal
ve morbid sonuçlara da yol açabilmektedir. Erken dönem sonuçların dışında
KABG operasyonu sonrasında ARH gelişen hastalarda uzun dönemde de bazı
olumsuz durumların oluşma riski artmaktadır.
20.330 izole KABG yapılmış hastanın dahil edildiği çalışmada operasyon
sonrası bu hastaların %13’ünde ARH gelişmiştir. Bu hastalar ortalama 4.3-2.4
yıl takip edilmiş ve 123 (%0.4) hastada son dönem böbrek yetmezliği meydana
gelmiştir. Bu hastaların 50 (%1.6)’ si postoperatif stage 1 renal yetmezlik, 29
(%5.2)’ u stage 2-3 renal yetmezlik ve 44 (%0.2)’ ü postoepratif dönemde
renal yetmezlik gelişmeyen hastalardan oluşmuştur. Bu çalışmada yapılan çok
değişkenli analizde son dönem böbrek yetmezliği gelişme riskini öngörmede
stage 1 renal yetmezlik için hazard oranı 2.92 (%95 güven aralığı, 1.87–4.55)
ve stage 2-3 renal yetmezlik için 3.81 (%95 güven aralığı, 2.14–6.79) olarak
bulunmuştur. Yazarlar çalışmanın sonunda izole KABG yapılan hastalarda
postoperatif dönemde küçük kreatinin artışlarının uzun dönemde son dönem
böbrek yetmezliği riskini üç kata kadar arttırabileceğini vurgulamışlardır.
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(15) Yine geniş hasta kohortunda yapılan bir çalışmada izole KABG yapılan
hastalarda postoperatif ARH gelişmesinin ortalama 5 yıllık takiplerde miyokard
infarktüsü ve ölüm riskini arttırdığı gösterilmiştir. (16)
6.

Kardiyak Aritmi

Koroner bypass operasyonları sonrasında başta atriyal fibrilasyon (%5-40)
olmak üzere ventriküler taşikardi (%26.6) ve ventriküler fibrilasyon (%2.7) gibi
aritmiler saptanabilmektedir. (17) Ventriküler aritmiler sıklıkla kardiyopulmoner
bypass eşliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda kros-klemp kaldırılması
sonrasında görülmektedir ve geçicidir. Ancak yoğun bakım takiplerinde erken
dönem görülen ventriküler aritmiler erken dönem greft yetmezliğinin göstergesi
olabilir.
İzole KABG operasyonları sonrası sık görülmesinden ve klinik takiplerde
mortal ve morbid sonuçlara yol açabilmesinden dolayı postoperatif atriyal
fibrilasyon (PoAF) kardiyovasküler alanda birçok klinik çalışmaya konu
olan önemli bir aritmidir. 11.239 hastanın dahil edildiği bir çalışmada izole
KABG operasyonu sonrasında PoAF risk faktörleri araştırılmıştır. Postoperatif
dönemde hastaların %29.5’inde PoAF saptanmıştır. Bu çalışmada ileri yaş,
böbrek fonksiyon bozukluğu, kronik obstrüktif akciğer hastalı olması, aktif
sigara içiminin olması, düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu olması ve sol
ana koroner arter hastalığı olması gibi faktörler PoAF için risk faktörleri olarak
gösterilmiştir. (18) Yine yapılan güncel çalışmalarda obezitenin, ileri yaşın,
kronik obstruktif akciğer hastalığı olmasının ve düşük ejeksiyon fraksiyonunun
kardiyopulmoner eşliğinde yapılan KABG operasyonları sonrası PoAF riskini
arttırdığı ortaya konmuştur. (19, 20) Yapılan çalışmalarda PoAF için riskli
gruplar yoğun olarak araştırılmakta bununla birlikte olası koruyucu önlemler
üzerinde de durulmaktadır.
Aydın ve arkadaşları tarafından yapılan izole KABG yapılan hastaların dahil
edildiği prospektif randomize kontrollü bir çalışmada postoperatif altıncı saatte
başlanan 40mg atorvastatin tedavisinin PoAF oranını azalttığı gösterilmiştir. (21)
Başka bir metaanaliz çalışmasında ise KABG operasyonu geçiren hastalarda
magnezyum (Mg) takviyesinin PoAF üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu analize
20 randomize kontrollü çalışmada toplam 2.430 (1.196 Mg verilen grup ve
1.234 plasebo) hasta dahil edilmiştir. Yazarlar çalışmalarının sonunda özellikle
erken postoperatif dönemde Mg takviyesinin PoAF oranlarını azaltabileceği
gösterilmiştir. (22)
Bunun dışında PoAF gelişen hastaların uzun dönem takiplerinde de
çeşitli komplikasyonlara daha açık olduğunu gösteren çalışmalar da literatürde
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yerini almıştır. Phan ve arkadaşları tarafından yapılan bir metaanalizde
yapılan analizde PoAF gelişmeyen hastalarda mortalite anlamlı olarak daha az
saptanmıştır (Hazard oranı 1.28; %95GA, 1.19–1.37; I2 = 96%; P < 0.00001).
69.518 hastanın dahil edildiği Kaplan- Meier analizi sonucunda yaşam oranları
birinci yılda (95.7 vs 98%), ikinci yılda (92.3 vs 95.4%), üçüncü yılda (88.7 vs
93.9%), beşinci yılda (82.6 vs 89.4%) ve onuncu yılda (65.5 vs 75.3%) olarak
saptanmıştır. Ayrıca PoAF gelişen hastalarda otuz günlük mortalite, inme,
solunum yetmezliği, pnömoni ve tekrar hastaneye yatış oranları anlamlı olarak
yüksek saptanmıştır. (23)
Benedetto ve arkadaşları tarafından yapılan 3023 izole KABG yapılmış
hastanın dahil edildiği çalışmada ise PoAF durumunun uzun dönemdeki inme
üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada PoAF 734 (%24.3) hastada
gelişmiştir. On yıllık takiplerde kümülatif serebrovasküler olay oranları PoAF
gelişen ve sinüs ritmindeki hastalarda sırasıyla %6.3 ve %3.7 olarak tespit
edilmiş. Ayrıca PoAF on yıllık takiplerde serebrovasküler olay geçirmenin
bağımsız bir prediktörü (hazard oranı, 1.53, %95 GA, 1.06–2.23, P=0.025)
olarak gösterilmiştir. (24) Bu bilgiler ışığında güncel çalışmalar izole KABG
geçirmiş ve PoAF gelişen bu hastaların hangilerinde takiplerde tekrarlayan
atriyal fibrilasyon ataklarının olduğunu tespiti üzerine odaklanmıştır. 2020 ESC
klavuzunda PoAF gelişmiş hastaların klinik faydası ve bilinçli hasta tercihleri
göz önünde bulundurularak oral antikoagülan ile tedavi (Sınıf IIb) edilebileceği
belirtilmiştir. (25)
Güncel olarak yapılan çalışmalarda PoAF gelişmiş hastaların
takiplerinde hangi hasta gruplarında atriyal fibrilasyon ataklarının tekrarladığı
araştırılmaktadır. Sonuç olarak atriyal fibrilasyon atağında şikayet belirtip
hastaneye başvurmayan hastalarda bu ataklara atlanabilmektedir. Bu durum
riskli grupların tespitinin önünde büyük bir engeldir. Bu nedenle son yıllarda
çeşitli subkutan takip cihazları ve akıllı saat takip cihazlarının kullanımı
araştırılmaktadır. (26, 27) Devam etmekte olan PACES (Anticoagulation
for New-Onset Post-Operative Atrial Fibrillation After isolated CABG)
çalışmasında izole KABG yapılan hastalar prospektif olarak takip edilmekte
olup gelecek tedavi düzenlemeleri için bu çalışmanın sonuçları beklenmektedir.
Çalışmanın ilk sonuçlarının Aralık 2024 yılında yayınlanması beklenmektedir
(Araştırma kayıt no: NCT04045665).
7.

Perioperatif Myokard İnfaktüsü

Bu durum KABG operasyonları sonrasında %5-10’lara varan oranlarda
ortaya çıkabilmektedir. Bu durum perioperatif mortal ve morbid sonuçlara
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yol açmaktadır. Buna yol açan nedenlerin başında greftlerde king olması,
anastomozlarda teknik sorunlar, greftlerdeki gerginlik, mikroembolizasyonlar
ve yetersiz kardiyopleji kullanımı gibi etkenler gelmektedir. (28) Ancak bu
durumun tanısı oldukça hassas bir durumdur. Bu hastaların cerrahiden 24 saat
önce kardiyak enzim değerleri, elektrokardiyografi kayıtları ve mümkünse
kardiyak görüntülemeleri kayıt altında olmalıdır. Cerrahi sonrasında aynı
parametreler değerlendirilerek kesin peroperatif miyokard infarktüs tanısı
konabilir. (29)
8.

Solunumsal Komplikasyonlar

Kardiyopulmoner bypass eşliğinde yapılan KABG operasyonları sonrasında
ortaya çıkan solunumsal sorunlar önemli sorunlara yol açabilmektedir. Bu
operasyonlar sonrasında hastaların %12’sinde değişik derecelerde akciğer hasarı
meydana gelmektedir. Bu durumda ise hastaların yaklaşık %1’inde uzamış
ventilasyon ya da trakeostomi ihtiyacı meydana gelmektedir. İleri yaş, diabetes
mellitus, sigara içmek, kronik obstruktif akciğer hastalığı ve reoperasyonlar
akciğer hasarı gelişme riskini arttıran risk faktörleridir. (30) Tüm hastaların
postoperatif dönemde akciğer grafileri incelenmelidir. Bu filmler atelektazi,
pnömotoraks ve hemotoraks yönünden özellikle detaylı değerlendirilmelidir.
Pozitif ekspirasyon sonu basıncın kardiyopulmoner bypass esnasında
kullanımının postoperatif atelektazi üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir.
Cerrahi sonrası çeşitli hava yolu açma manevralarının da entübasyon sürelerini
olumlu etkileyebileceği bildirilmiştir. Ancak bu uygulamaların etkin olmadığını
gösteren çalışmalar da mevcuttur. (31, 32)
Ülkemize ait bir çalışmada kardiyak cerrahi sonrası solunumsal
komplikasyon oranı %39.2 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada en sık
solunumsal komplikasyon uzamış mekanik ventilasyon (%36.1) saptanmıştır.
(33) Yapılan prospektif bir çalışmada bilateral internal torasik arter kullanımının
postoperaitf solunumsal komplikasyon riski arttırmadığı gösterilmiştir. (34)
Koroner bypass operasyonları sonrasında mekanik solunum cihazından
erken ayrılmak oldukça önemlidir. Böylece enfeksiyon riski, hastane yatış
süreleri ve ek sistem komplikasyon oranları azalmaktadır. Piotto ve arkadaşları
tarafından yapılan bir çalışmada uzamış ventilasyonun risk faktörleri
araştırılmıştır. Prospektif olarak 2952 hastanın dahil edildiği çalışmada 77
hastada 48 saatten fazla mekanik ventilasyon ihtiyacı olmuştur. Yazarlar
çalışmanın sonunda ileri yaş, kronik böbrek hastalığı olması, kronik obstruktif
akciğer hastalığı olması, kombine cerrahi yapılması ve uzamış kros klemp
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sürelerinin uzamış ventilasyonun bağımsız prediktörleri olarak göstermişlerdir.
(35)
9.

Şilotoraks

Toraks boşluğunda lenf sıvısının birikmesi olarak tanımlanan bu durum ilk olarak
1633 yılında Bartolet tarafından tanımlanmıştır. Bu durum KABG operasyonları
sonrasında oldukça nadir görülmekte olup görülme oranları %0.06- 0.09 arasında
verilmektedir. (36) Konjenital kardiyak cerrahi operasyonlarda erişkinlere göre
daha sık görülmektedir. (37)
Oldukça nadir olarak görüldüğü için tedavisinde bir konsensus
oluşmamıştır. Öncelikte tüp torakostomi ile drenaj ve takip düşünülmelidir.
Hastanın beslenmesi orta zincirli yağ asitlerden zengin olarak düzenlenmelidir.
Ayrıca somatostatin, oktreotid ve etilefrin hidroklorür gibi farmakolojik
ajanlar kullanılabilir. Yaklaşık iki haftalık süreçte %80 oranında bu tedavilere
yanıt alınmaktadır. (38) Yanıt alınamaması durumunda invaziv seçenekler
düşünülebilir. Şilotoraks kardiyak cerrahi sonrası erken dönem bir komplikasyon
olarak bilinmekle birlikte literatürde KABG operasyonu sonrasında beşinci ayda
şilotoraks vakası da bildirilmiştir. (39)
10. Nörolojik Komplikasyonlar
Beyin hasarı KABG operasyonları sonrası ortaya çıkabilen önemli bir
komplikasyondur. Bu hasar ciddi serebral hasardan kognitif fonksiyon
bozukluklarını da içerecek şekilde geniş bir klinik dağılıma sahiptir. Peroperatif
inmeler belirgin (%1-2) ve sessiz inme (%50) olarak ortaya çıkabilmektedir.
(40) Ancak iskemik inmenin dışında operasyon sonrası erken dönemde kanama
durumu da muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. Operasyon sonrası yoğun
bakımda hastaların uyanıklık ve motor hareket durumları uygun olan en kısa
sürede değerlendirilmelidir. Bu muayenelerde sorun olmayan hastalarda
da ekstübasyon sonrası kognitif fonksiyonlar yönünden değerlendirmeler
yapılmalıdır. KABG yapılan hastalarda sistemik ateroskleroz olduğundan ve
atriyal fibrilasyon gibi ritim sorunları olabileceğinden bu hastalar her zaman
inme riski altındadırlar.
Kardiyopulmoner
bypass
sistemlerinin
kullanıldığı
KABG
operasyonlarında operasyon süresince ortalama arteriyel basınç dikkatli takip
edilmelidir. Yüksek basınçlar kanama riskini arttırabileceği gibi düşük
basınçlarda da hipoperfüzyon sorunları ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca
operasyon boyunca kardiyak yapıların manipülasyonu ile aterosklerotik debrisler
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serebral dolaşımda mikroembolilere yol açabilir. Bu riski azaltmak için özellikle
kanülasyon aşamasında asendan aort değerlendirmesi dikkatli yapılmalıdır.
Ayrıca hava, yağ ve diğer partikül embolilerine de dikkat edilmeli, kalp
boşluklarına yağ ve partikül girmemesine özen gösterilmelidir. (41)
Postoepratif nörolojik komplikasyonlar değerlendirilirken öncelikle iki
sınıfta incelenmektedir. Tip 1 nörolojik komplikasyonlar; inmeye bağlı ölüm,
hipoksik ensefalopati, nonfatal stroke, geçici iskemik atak, stupor ve koma
olarak değerlendirilmektedir. Tip 2 nörolojik komplikasyonlar ise; entelektüel
fonksiyonlarda bozulma, konfüzyon, ajitasyon, dezoryantasyon ve hafıza
problemleri olarak tanımlanmaktadır. (42)
Raffa ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada kardiyak cerrahi
operasyonlar sonrası nörolojik komplikasyonlar araştırılmıştır. 2121 hastanın
dahil edildiği çalışmada hastaların postoperatif dönemde %4.3’ünde nörolojik
defisit saptanmıştır. Ancak 37 (%1.7) hastada görüntülemelerle destekli inme
tanısı konmuştur. Bu çalışmada yapılan çok değişkenli analizde herhangi bir
düzeyde bilateral karotis arter stenozu olması ve re-operasyon olmasının
postoperatif nörolojik komplikasyonları arttırdığı tespit edilmiştir. (43)
11. Gastrointestinal Komplikasyonlar
Bu komplikasyonlar operasyon sonrası %0.6 ile %2.4 arasında ortaya
çıkabilmekte ve %63’ lere varan oranlarda mortaliteye neden olabilen ciddi
komplikasyonlardır. Bu komplikasyonlar; kanama, pankreatit, ülser
perforasyonu, mezenterik iskemi, ileus, kolesistit, divertikülit ve karaciğer
yetmezliği olarak bilinmektedir (44, 45).
2.7 milyon KABG operasyonu yapılan hastanın incelendiği bir çalışmada
gastrointestinal komplikasyon oranı %2.4 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada
65 yaş üzerinde olmak (OO: 2.1), hemodiyalize girmek (OO:3.4), intraaortik
balon pompası kullanmak (OO:1.6), kombine kapak cerrahisi olması (OR: 1.5)
ve acil operasyon gerekmesi (OR:1.22) gastrointestinal komplikasyon gelişimi
ile ilişkili saptanmıştır. Ayrıca bu durumun mortaliteyi de arttırdığı gösterilmiştir
(OR:2.6). (46)
12. Periferik Vasküler Komplikasyonlar
Koroner arter hastalığı olan hastalarda periferik arter hastalığı da daha sık
saptanmaktadır. Bu durum cerrahi sonrası akut ekstremite iskemisinin ortaya
çıkmasını tetikleyebilir. Özellikle intraaortik balon pompası kullanılan hastalarda
ve çoklu arteriyel kanülasyon denenen hastalarda ekstremite iskemisi
yönünden dikkatli olunmalıdır. Yoğun bakım takiplerinde bu hastaların nabız ve
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ekstremite canlılığı yakından takip edilmelidir. Bu tarz akut iskemik durumlar
hastalarda şiddetli ağrı ve soğukluk şikayeti ile ortaya çıkmaktadır. Ancak erken
dönemde özellikle anestezi sonrası uyanıklığı geç gelen hastalarda, hastalar
şikayet belirtemeyeceğinden bu hastalara özel önem gösterilmelidir.
13. Sonuç
Sonuç olarak KABG operasyonları aterosklerotik kardiyovasküler hastalıkların
tedavisinde en değerli seçenektir. Bu operasyonlar sonrası ortaya çıkabilen
komplikasyonlar için önceden dikkatli olunmalıdır. Maksimum özen ve
dikkat ile teknolojinin de getirilerinden faydalanarak bu komplikasyon
oranlarını azaltabiliriz.
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ornea nakli, alıcı korneasının cerrahi olarak tam kalınlıkta (penetran
keratoplasti) veya kısmi kalınlıkta (lameller keratoplasti) donör
kornea dokusu ile değiştirilmesini ifade eder. Verici başka bir
kişi ise dokuya allogreft, işleme ise allojenik transplantasyon adı verilir.
Donör doku aynı gözden veya diğer gözden ise otogreft olarak adlandırılır
ve işleme otolog transplantasyon denir. Korneal distrofi ve dejenerasyonlar,
katarakt cerrahisi sonrası gelişen kornea ödemi, infeksiyöz olmayan ülseratif
keratitler, enfeksiyöz keratitler, konjenital korneal opasiteler, mekanik ya da
kimyasal travma gibi sebeplere bağlı olarak korneanın saydamlığını kaybettiği
durumlarda gerçekleştirilmektedir. Nakledilen kornea dokusunun içerdiği
tabakalara göre;
1)
2)
3)

Penetran Keratoplasti
Anterior Lameller Keratoplasti
Endotelyal Keratoplasti

cerrahileri uygulanmaktadır.
1.

Penetran Keratoplasti Komplikasyonları

1.1 İntraoperatif Komplikasyonlar
Penetran keratoplastinin intraoperatif komplikasyonlarının çoğu teknikle
ilişkilidir ve genellikle uygun eğitim ve cerrahinin detaylarına titizlik gösterilmesi
ile önlenebilir veya uygun şekilde yönetilebilir.
257
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1.1.1 Anestezi İlişkili Komplikasyonlar
Penetran keratoplasti sırasında yeterli anestezi ve akinezi mutlaka gereklidir.
Çoğu durumda, retrobulbar veya peribulbar anestezi ile sağlanabilir. Glob
penetrasyonu veya perforasyonu, retrobulber kanama, ekspulsif kanama, optik
sinir hasarı, retinal vasküler oklüzyon, uzamış ekstraoküler kas felci, nöbetler,
beyin sapı anestezisi ve kardiyak ve pulmoner depresyon gibi komplikasyonlar
çok nadir olarak rejyonel anesteziye bağlı olarak görülebilir.1 Peribulbar anestezi
retrobulbar anesteziye göre benzer anestezik sonuçlar sağlamakta ancak daha az
morbiditeye neden olduğundan daha çok tercih edilmektedir.2
Genel anestezi genç, endişeli, uyumu kötü, obez veya sırtüstü pozisyonda
rahatsızlık duyan hastalarda tercih edilebilir. Ancak genel anestezi hasta için
önemli sistemik morbidite ve mortalite riskleri oluşturabilir.
1.1.2 Trepanizasyon İlişkili Komplikasyonlar
1.1.2.1 Uygunsuz Trepanizasyon Boyutu
Büyük boyutlu donör greftleri (0,25-0,50 mm) penetran keratoplastide yaygın
olarak kullanılmaktadır. Greftin aynı boyutta hatta daha küçük boyutta olmasının
uygun olabileceği şiddetli keratokonus dışında, greft boyutunun küçük olması
sızdırmazlığın sağlanamaması, hipermetropi, göz içi basınç artışı gibi zorluklarla
sonuçlanabilir.3
1.1.2.2 Eksantrik Trepanizasyon
Trepanın eksantrik yerleştirilmesi, büyük miktarda postoperatif astigmatizmaya
neden olabilir.4 Konak yalnızca kısmi derinliğe trepanlanmışsa, trepanizasyonun
tamamlanması için uygun şekilde ortalanmış daha büyük bir trepan kullanılabilir.
Keratokonus hastalarında, kornea yüzeyinin düzensiz olması trepanın
merkezlenmesini zorlaştırabilir. Bu durumlarda, trepanizasyondan önce daha
düzenli bir yüzey oluşturmak için kornea merkezine koterizasyon yapılabilir.
1.1.2.3 Greftin Hasarlanması
Trepanizasyon sırasında donör korneanın endotel hücre kaybı kaçınılmazdır.
Yapay bir ön kamara üzerinde bir vakum trepan kullanılarak yapılan anterior
yaklaşımın, serbest bir el zımbası kullanan posterior yaklaşıma kıyasla daha az
hasara neden olduğu gösterilmiştir.5
Donör kornea hastaya transfer sırasında düşürülürse, endotele zarar
verebilir ve donör materyalini kontamine edebilir. Bu nedenle, alıcı dokuyu
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çıkarmadan önce donör korneasının hazırlanması önemlidir ve böyle bir
durumda ameliyat iptal edilebilir. Ameliyatın herhangi bir aşamasında greftin
kornea naklinde kullanılamaması durumunda gözün tekrar kapatılabilmesi için
ameliyatın sonuna kadar alıcı korneasının atılmaması önerilir.
1.1.2.4 Descemet Membran Bakiyesinin Kalması
Alıcı korneayı çıkarırken, kornea makası yanlışlıkla Descemet membranının
önüne yerleştirilebilir ve stromadan ayrılarak yerinde bırakılabilir. Potansiyel
postoperatif sonuçlar, çift ön kamara oluşumu, fibrozis ve tutulan Descemet
membranının opaklaşması nedeniyle görme keskinliğinde azalma veya doğrudan
travma ya da donör endoteline bitişik aköz dolaşımın azalması nedeniyle
hızlanmış endotel hücre kaybıdır. Alıcı korneanın çıkarılması sırasında, iris
forsepsle nazikçe tutularak Descemet membranının kalmadığından emin olunur.
Descemet membranının postoperatif olarak tespit edilmesi durumunda, tedavi
seçenekleri gözlem, Nd:YAG lazer membranotomi, ve cerrahi eksizyondur.
1.1.3 Göz İçi Yapıların Hasarlanmasına İlişkin Komplikasyonlar
1.1.3.1 İris-Lens Hasarı
Bir alanda tam kalınlıkta trepanizasyon, özellikle ince veya perfore
kornealarda iris veya merceğe zarar verebilir. Bu komplikasyonu önlemek için
trepanizasyondan önce ön kamara viskoelastik madde ile doldurulabilir.
Perfore gözlerde, hipotoni nedeniyle trepanizasyon zor olabilir. Bu
olgularda siyanoakrilat yapıştırıcının tek başına veya sert bir kontakt lens ile
kombine kullanımı, perforasyonu geçici olarak kapatabilir ve ön kamaranın
yeniden oluşturulmasına yardımcı olabilir. 6
Ön kamaraya miyotik ajan verilmesi kristalin lense hasar verme olasılığını
azaltır. Eğer lens kapsülü hasar görmüşse, ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu
yapılmalıdır. Hastaya arka kamara göz içi lensi yerleştirilebilir ya da daha sonra
sekonder göz içi lensi yerleştirmek üzere afakik bırakılabilir. Fakik hastalarda,
özellikle arkadan basınç ve lens-iris diyaframının öne doğru yer değiştirmesi
beklenen hastalarda, ameliyat öncesi biyometri ölçümlerinin alınması ile bu
duruma karşı hazırlıklı olunabilir.
1.1.3.2 Arka Kapsül Yırtılması
Kombine penetran keratoplasti ve ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu
sırasında arka kapsül yanlışlıkla yırtılabilir. Vitreus kaybı ile birlikte kapsül
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rüptürü insidansı %31’e varan oranlarda bildirilmiştir.7 Vitreus kaybı olmayan
küçük yırtıklar genellikle önemsizdir ve sulkus veya bag içine arka kamara göz
içi lensinin dikkatli bir şekilde yerleştirilmesi mümkündür.
Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu ile kombine penetran keratoplasti
vakalarında, operasyon sırasında vitrektomi ünitesinin hazır bulundurulması
gerekir. Vitreus kaybıyla birlikte arka kapsül yırtılması meydana gelirse,
ön vitrektomi yapılarak ön kamara, arka kamara ve ön vitreus boşluğu
temizlenmelidir. Vitreusun yeterince temizlenmemesi kornea dekompanzasyonu
ve kistoid makula ödemi gelişme riskini artırır.
1.1.4 Pozitif Vitre Basıncı İlişkili Komplikasyonlar
Pozitif vitreus basıncı, lens-iris diyaframının öne doğru yer değiştirmesine
neden olarak trepanizasyon işlemi sırasında iris ve lensin hasar görme riskini
artırır ve alıcı korneası çıkarıldıktan sonra göz içi içeriğinin ekstrüzyon riskini
artırır. Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu ile kombine penetran keratoplasti
vakalarında, korteksin çıkarılması daha zor hale gelir ve arka kapsül rüptürü
ve vitreus kaybı olasılığı artar. Pozitif vitreus basıncı aynı zamanda donör
korneasının sütüre edilmesini zorlaştırır, iris veya lens ile temas yoluyla
endotelin zarar görme riskini artırır ve yarada irisin sıkışması riskini artırır.
Pozitif vitreus basıncının hem ekstraoküler hem de intraoküler kuvvetlerden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Ekstraoküler kuvvetler, bölgesel bir blok
veya venöz kanlanma nedeniyle artan intraorbital basınç ve orbiküler veya
ekstraoküler kaslardan kaynaklanan gerilimden oluşur. İntraoküler kuvvetler,
efüzyon veya kanamadan artan koroid hacmini ve nadiren sıvı infüzyonundan
artan vitreus hacminden oluşur. Pozitif vitreus basıncı, obezite ve pulmoner
ödem gibi sistemik faktörlerden de etkilenir.
Pozitif vitreus basıncının başarılı bir şekilde önlenmesi ve yönetimi,
intraoperatif komplikasyon riskini azaltabilir. Hastanın Trendelenburg
pozisyonunda olmamasına ve kapak spekulumunun globa baskı yapmamasına
dikkat edilmelidir. Bölgesel blok uygulanması enjeksiyondan hemen sonra göz
içi basıncında değişken bir artışa neden olduğundan enjeksiyondan sonra oküler
masaj yapılması, göz içi basıncının azalmasına yardımcı olabilir.8
Göz içi basıncı ve vitreus hacmi, mannitol ve gliserol gibi hiperosmolar
ajanlar tarafından da azaltılabilir. Önerilen mannitol dozu, en az 30 dakika
boyunca intravenöz olarak uygulanan tek doz olarak 1.5-2.0 g/kg’dır. %50
oral gliserol 1,0–1,5 g/kg dozunda uygulanabilir. Maksimum göz içi basıncı
düşürücü etki uygulamadan 1 saat sonra ortaya çıkar ve 3-5 saat sürer. Sınırda
kalp veya böbrek durumu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
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Bu önleyici tedbirlere rağmen, pozitif vitreus basıncı hala mevcut olabilir.
İntraoperatif olarak, psödofakik gözlerde, göz içi lensin arkasındaki intraoküler
yapılar, irisin hemen önünden limbustan limbusa 27 gauge iğne geçirilerek geri
tutulabilir. Pars plana kor vitrektomi yaparak da pozitif vitreus basıncı başarıyla
düşürülebilir. 8
1.1.5 Ön Segment Kanaması İlişkili Komplikasyonlar
Ön kamaraya intraoperatif kanama, postoperatif hifema ile sonuçlanabilir ve kan
vitreus boşluğuna ulaşırsa çok yavaş temizlenebilir ve görsel rehabilitasyonu
geciktirebilir. Yüksek derecede vaskülarize kornealarda trepanizasyon sırasında
kanama olabilir. Kısmi trepanizasyondan sonra birkaç dakika beklemek, kanın
pıhtılaşmasını sağlar ve ön kamaraya kanama miktarını en aza indirir. Ön
kamara kanaması, daha önce inflamasyon veya iskemi öyküsü olan gözlerde
irisin neovasküler damarlarının sızıntısından da oluşabilir. Ön kamara lensleri
çıkarılırken, özellikle lensin haptikleri iris dokusuna derin bir şekilde gömülüyse,
travmadan da kanama meydana gelebilir.
Kanamanın şiddetli olduğu veya koterizasyon için tek bir kanama yerinin
bulunamadığı durumlarda, selüloz süngere emdirilmiş 1:1000 epinefrin veya
kanamanın yakınına doğrudan uygulanan 100-1000 U/mL trombin, hemostaza
yardımcı olabilir.9
1.1.6 Ekspulsif Suprakoroidal Kanama
Penetran keratoplasti sırasında oluşabilecek en kötü komplikasyon ekspulsif
suprakoroidal kanamadır. Penetran keratoplasti sırasında ekspulsif kanama
insidansı %0,45-1,08 arasında bildirilmiştir. Bu, ameliyatın open sky fazında
meydana gelirse, tipik olarak göz içi içeriğin dışarı atılmasıyla sonuçlanır.
Tüm göz içi cerrahi tiplerinde suprakoroidal kanama bildirilmiştir. İleri
yaş ve hipertansiyon dahil olmak üzere çok sayıda risk faktörü vardır. Kapsamlı
bir vaka kontrol çalışmasında glokom, yüksek göz içi basıncı, yüksek aksiyel
uzunluk, ateroskleroz ve intraoperatif taşikardi suçlanmıştır. Göz içi cerrahisi
sırasında ani dekompresyon ve yüksek valsalva manevralarından kaynaklanan
episkleral venöz basıncın da suprakoroidal kanama riskini arttırdığı
düşünülmüştür. Penetran keratoplastiye özgü risk faktörleri arasında daha uzun
hipotoni ve skleral kollaps ve göz içi yapıların yer değiştirmesi olasılığının daha
fazla olması bulunur. Tüm bu faktörler, suprakoroidal kanama gelişiminde ortak
patofizyolojik mekanizma olduğu düşünülen uzun veya kısa posterior siliyer
arter rüptürüne yatkınlık oluşturur.10
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Ekspulsif kanamanın ortaya çıkması genellikle kötü bir görsel prognoza
sahip olsa da erken tanı ile daha iyi bir postoperatif olabilir. Cerrahın atabileceği
en önemli acil ve ilk adım, göz içi basıncını düzeltmek ve göz içi içeriğinin dışarı
çıkmasını önlemek amacıyla gözü tamponlamaktır. İdeal olarak yara kapatılmalı
ve göz yeniden şekillendirilmelidir. Ancak, işlemin open sky evresinde kanama
meydana gelirse, alıcının korneasının zamanında değiştirilmesi muhtemelen
mümkün değildir. Tamponat, dijital basınçla veya ideal olarak, globun aynı
anda basınçlandırılmasını ve görselleştirilmesini sağlayan bir Cobo geçici
keratoprotezi ile gerçekleştirilebilir.
Suprakoroidal kanamanın önlenmesinde, hastada predispozan risk
faktörlerinin farkındalığını, uygun anestezi tekniklerinin kullanımını ve hastanın
pozisyonunu ve ameliyathane ekibinin bu potansiyel komplikasyonla başa
çıkmak için ameliyat öncesi hazırlığını içeren dikkatli bir planlama önemlidir.
Tüm intraoperatif komplikasyonlar için, planlama ve öngörü ile bu tür
oluşumları önleyen adımları uygulamak, komplikasyonları bir kez oluştuktan
sonra yönetmeye yönelik girişimlerden çok daha etkilidir.
1.2 Postoperatif Komplikasyonlar
Modern mikrocerrahi teknikleri ve göz bankacılığındaki gelişmeler ile penetran
keratoplasti sonrası erken postoperatif komplikasyon insidansı azalmıştır. Ancak
bu komplikasyonların uygun teşhisi ve yönetimi, greft sağ kalımının uzatılması
açısından önemlidir.
1.2.1 Yara Yerinden Sızıntı
İyi bir yara apozisyonu sağlamak için, tek tek atılan sütürler radyal olmalı
ve hem donör hem de alıcı dokunun derin stromasından geçmelidir. Tam kat
sütürasyon, sızıntı, endotele zarar verme ve bulaşıcı organizmaların taşınma
olasılığının yüksek olması nedeniyle önerilmez. Sütürasyon tamamlandıktan
sonra yarada sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yara sızıntısı görülürse,
ek sütürler atılmalıdır.
Ameliyat sonrası erken dönemde, düşük göz içi basıncı ve/veya sığ bir ön
kamara varlığı, yara yerinden sızıntı olasılığını düşündürür. Pupil bloğu veya
koroid dekolmanı da sığ bir ön kamaraya neden olabilir, ancak yara yeri sızıntısı
mutlaka ekarte edilmelidir. Tanıda seidel testi yararlıdır ve düz bir ön kamara
varlığında bile pozitif olabilir. Ön kamarada düzleşme ve bir yara yeri sızıntısı
varlığı ya da iris prolapsusu varlığı durumunda acil cerrahi onarım yapılmalıdır.
Donör kornea ile iris, lens veya göz içi lens implantı arasındaki uzun süreli temas,
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geri dönüşsüz endotel hücre hasarına neden olabilir. Yara yeri sızıntısına rağmen
ön kamara derinliği iyiyse bandaj kontakt lens ile takip edilebilir. Kalıcı bir yara
yeri sızıntısı, kalıcı bir fistül, periferik anterior sineşi, glokom, endoftalmi veya
epitel içe yürümesi gelişimine yol açabilir. Sızıntı cerrahi olmayan girişimlerle
24-48 saat sonra durdurulamazsa, cerrahi onarım önerilir.
Sütür gevşemesi, eşlik eden bir yara sızıntısı olmaksızın düzensiz, öne
doğru yer değiştirmiş bir yaraya neden olabilir. Bunun yüksek derecede
astigmatizmaya neden olduğu görülüyorsa, yarayı yeniden kapatmak
için bir bandaj kontakt lens kullanılabilir, başarısızlık durumunda sütür
değiştirilmelidir.
Ameliyat sonrası erken dönemde yara ayrılması en sık olarak ince, alıcıda
nekrotik yatak bulunmasından kaynaklanır. Ciddi derecede yüksek göz içi
basınçları ile ilişkili olarak da yara ayrılması meydana gelebilir. Tam kat yara
açılması cerrahi olarak onarılmalıdır. İris prolapsusu varsa, kamaşmaya neden
olabileceğinden prolabe doku eksize edilmemelidir. Prolabe doku nekrotik
veya masere görünüyorsa veya prolapsus süresi 24 saatten uzunsa doku eksize
edilmelidir.
1.2.2 Persistan Epitel Defekti
Penetran keratoplasti sonrası erken postoperatif dönemde reepitelizasyon kritiktir.
Kuru göze, alkali yanığına, Stevens-Johnson sendromuna, müköz membran
pemfigoidine, nörotrofik keratopatiye ve göz kapağı anormalliklerine sekonder
oküler yüzey hastalığı olan hastalarda kalıcı epitel defektleri ve ardından greft
yetmezliği insidansı yüksektir. Epitelyal iyileşmeyi kolaylaştırmak için agresif
yönetim gereklidir.
Greft alıcısı sağlıklı bir oküler yüzeye sahipse, reepitelizasyon genellikle
sorunsuzdur. Ancak yüzey hastalığı olmayan hastalarda bile epitel sorunları
gelişebilir. Ameliyat öncesi kornea hassasiyetinde azalma, blefarit varlığı, daha
uzun donör saklama süresi ve artan alıcı yaşı keratopati ile ilişkilendirilmiştir.11
Sağlam bir epitel varlığı kritik olduğundan, epitel iyileşme problemlerinin
önlenmesine ameliyat öncesi başlanmalıdır. Şiddetli kuru gözü olan hastalara
ameliyattan önce punktal oklüzyon yapılabilir. Ayrıca, önemli kök hücre kaybı
olan hastalarda, keratoplasti öncesi limbal kök hücre nakli düşünülebilir.
Herpetik keratit nedeniyle yapılan penetran keratoplastilerde, kalıcı epitel
defektlerinin insidansı yüksektir. Aktif oküler inflamasyon sırasında veya
herpetik göz hastalığına sekonder kornea perforasyonu için uygulanan kornea
naklinin prognozu kötüdür. Mümkünse cerrahi zamanlama için inflamasyonun
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kontrol altına alınması beklenmelidir. Perioperatif sistemik antivirallerin
kullanımı bu hastalarda kalıcı epitel defekti riskini azaltabilir.
Kalıcı epitel defektlerinin kısa süreli tedavisi için hidrofilik yumuşak
bandaj kontakt lens kullanılabilir. Topikal antibiyotik ile profilaktik tedavi
ve yakın takip önerilir. Diğer tedavilere yanıt vermeyen kalıcı kornea epitel
bozukluklarının tedavisinde gaz geçirgen skleral kontakt lensler kullanılabilir.
Amniyotik membran transplantasyonu da diğer bir tedavi seçeneğidir.12
Tedavide otolog serum damlaları da kullanılabilir. Yakın zamanda, rekombinant
bir insan sinir büyüme faktörü olan cenegermin FDA tarafından onaylamıştır ve
nörotrofik keratopatili hastalarda bu tedavi düşünülebilir.
Keratoplasti sırasında veya postoperatif erken dönemde kalıcı veya
geçici bir tarsorafi, epitel defektleri için güçlü bir tedavi yöntemidir. Tarsorafi,
hastanın kendi gözyaşlarının ve ek kayganlaştırıcıların etkinliğini artırır.
Koruyucu bir pitoz oluşturmak için levator kasına Botulinum A toksini de
enjekte edilebilir.
Epitelyal toksisiteyi en aza indirmek için postoperatif topikal ilaçlar
modifiye edilmelidir. Topikal kortikosteroidler kornea epitelyal yara iyileşmesini
engellediğinden, kalıcı epitel defekti varlığında kullanımları minimumda
tutulmalıdır. Epitel hasarı devam ederse topikal kortikosteroidlerden oral
kortikosteroidlere geçiş düşünülebilir.
Epitel defekti tedaviye yanıt vermediğinde, önceden klinik öyküsü
olmayan hastalarda bile aktif herpes virüsü enfeksiyonu olasılığı
göz önünde bulundurulmalıdır. Epitel defekti greft-alıcı bileşkesinde
bulunabilir ve görünüşte atipik olabilir. Viral kültür veya PCR testi tanıyı
doğrulayabilir.
1.2.3 Filamenter Keratit
Filamenter keratit, penetran keratoplastiden sonra sık görülür. Filamentler
genellikle erken postoperatif dönemde baskındır ve sıklıkla bir sütür yerini
çevreleyen greft-alıcı sınırında gelişir. Floresein ile zayıf ve Rose Bengal ile
parlak bir şekilde boyanırlar. Konak dokuyu veya greft-konak kenarını içeren
filamentler sıklıkla yabancı cisim hissine neden olur.
Minimal semptomları olan hastalar suni gözyaşı ile tedavi edilmelidir.
Şiddetli semptomları olan hastalarda, filamentler forseps veya pamuk uçlu
bir aplikatör ile dikkatlice çıkarılmalı, ardından suni gözyaşı ve/veya topikal
asetilsistein ile tedavi edilmelidir. Tedavide punktal tıkaç ve yumuşak bandaj
kontakt lensler de kullanılabilir.
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1.2.4 Sütür İlişkili Komplikasyonlar
1.2.4.1 Sütür Açılması
Ameliyat sırasında uygun gerginlikte sütürler yerleştirerek ve sütür düğümlerini ve
uçlarını dikkatlice gömerek sütürlerin açığa çıkması önlenebilir. Açıkta kalan dikişler,
korneal neovaskülarizasyonu ve inflamasyonu uyararak greft ret riskini artırır.
Sütür düğümü veya ucu açıkta kaldığında, biyomikroskopta sütür rotasyonu
denenmelidir. Rotasyon mümkün değilse, hasta topikal antibiyotiklere devam
etmeli ve enfeksiyon ve/veya vaskülarizasyon gelişimi açısından izlenmelidir.
Yara kapanması gerçekleşmişse, ucu açıkta olan dikiş alınmalıdır. Ayrıca
kopmuş, gevşek veya yara yerinde vaskülarizasyona neden olmuş bir sütür
hemen çıkarılmalıdır.
1.2.4.2 Sütür İlişkili Enfeksiyon
Açıkta kalan sütürler, mikroorganizmalara stromaya erişim yolu sağlar ve sütür
apsesi gelişimi için bir risk oluşturur. Diğer risk faktörleri arasında yumuşak
bandaj kontakt lens kullanımı ve topikal steroidler yer alır. Sütür apseleri incelme,
yara ayrılması, skar, perforasyon veya greft yetmezliği ile sonuçlanabilir.
Sütür apsesinin tedavisi tipik olarak etkilenen sütürün çıkarılması ve
kültürü ile başlar. Devamlı bir sütür ise yarayı destekleyen yeterli ek sütür varsa
çıkarılabilir. Bir organizma tanımlanana ve duyarlılıkları bilinene kadar geniş
spektrumlu antibiyotikler başlanmalıdır. Tedavinin erken evrelerinde topikal
kortikosteroidlerin kullanımı geçici olarak kesilmelidir; greft reddine karşı
korunmak için sistemik kortikosteroidler kullanılabilir.
1.2.4.3 Sütür İlişkili İmmün İnfiltratlar
Sütürle ilişkili immün infiltratlar ameliyat sonrası erken dönemde ortaya
çıkabilir. İmmün ve enfektif infiltrat ayrımını doğru yapmak önemlidir. İmmün
infiltratlar genellikle çok sayıdadır, sütür boyunca görülür, daha yaygın olarak
greft-alıcı ara yüzünün alıcı tarafında bulunur ve genellikle epitel defekti
bulunmaz. İmmün infiltrat varlığında, yoğun kortikosteroid tedavisi endikedir.
Ardından, klinik cevaba bağlı olarak yavaş yavaş kortikosteroid kullanım sıklığı
azaltılır. Enfeksiyöz infiltratlar genellikle tektir, greft-alıcı ara yüzünün her iki
tarafında meydana gelir ve sıklıkla üstte epitel defekti bulunur.
1.2.4.5 Kaye Noktaları
Greft sütürlerinin merkezindeki 1-2 mm’lik bir bölgede donör kornea epitelinde
ayrı beyaz noktaların gelişimi ilk olarak Kaye tarafından tanımlanmıştır.13
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Noktalarda erozyon veya floresan boyanması görülmez ve hastalar
asemptomatiktir. Postoperatif ortalama 6 haftada başlar. Greft reddi veya
enfeksiyonla ilişkili değildir. Tedavi gerektirmezler. Sütürler alındıktan sonra
noktalar tipik olarak merkeze doğru yer değiştirir ve yavaş yavaş kaybolur.
1.2.5 Göz İçi Basıncı Yüksekliği
Yüksek basınç endotel hücre ve optik sinir hasarına yol açabileceğinden
postoperatif göz içi basıncının kontrolü önemlidir. Postoperatif glokom,
özellikle afakik hastalarda veya kombine prosedür uygulanan hastalarda sıktır.
Bu ilişkinin trabeküler ağ kollapsı ile ilişkili olduğu öne sürülmüştür.
Sıkı sütürler, daha büyük trepan boyutları, alıcı kornea çapının küçük
olması, aynı boyutta donör-alıcı trepanizasyonu ve alıcı periferik kornea
kalınlığının yüksek olması yüksek göz içi basıncı için risk faktörleridir. Büyük
boy greft kullanılması, erken postoperatif dönemde daha düşük göz içi basıncına
neden olabilir. Erken dönemde göz içi basıncının yükselmesinin diğer nedenleri
arasında ön kamarada viskoelastik bırakılması, göz içi inflamasyon, anterior
sineşi ve pupiller blok yer alır. Göz içi basıncının yükselmesi bekleniyorsa
postoperatif dönemde profilaktik ilaçlar düşünülebilir. Bazı durumlarda sistemik
ajanlar gerekli olabilir.
1.2.6 Postoperatif İnflamasyon
Postoperatif inflamasyon genellikle topikal kortikosteroidlerle kontrol
edilebilir. İnflamasyon kontrol altına alınmazsa göz içi fibrin ve pupiller blok
oluşumuna neden olabilir. Posterior sineşi ve pupiller blok gelişimini önlemek
için midriyatikler kullanılmalıdır. Perioküler ve/veya sistemik kortikosteroidler
bazen gerekebilir.
Doku plazminojen aktivatörü (TPA), plazminojeni plazmine dönüştürür
ve bu da fibrinoliz yoluyla pıhtı çözülmesine neden olur. İntraoküler TPA
postoperatif fibrin oluşumunun tedavisi için kortikosteroid tedavisine yanıt
vermeyen hastalarda düşünülebilir.
1.2.7 Anterior Sineşi
Keratoplasti sonrası hastada açı kapanması glokomu, greft reddi riski nedeniyle
anterior sineşi varlığı istenmeyen bir durumdur. Büyük greftlerde, afakik ve
psödofakik hastalarda anterior sineşi riski artar. Cerrahi veya travmaya bağlı
olarak gevşek iris varlığı da bir risk faktörü olabilir.
Ameliyat sırasında, mevcut herhangi bir ön sineşinin serbestleştirilmesi
önemlidir. Büyük boy donör kullanımı, ön sineşi oluşum riskini azaltır. Eğer
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cerrahi iridoplasti gerekliliği varsa yapılmalıdır. Yarada irisin sıkışmasını önlemek
için iyi yara apozisyonu ve yaranın dikkatli bir şekilde kapatılması önemlidir.
Midriyatikler, posterior sineşi oluşumunu önlemek için postoperatif
olarak kullanılabilir. Ameliyat sonrası, küçük bir sineşi genellikle midriyatik
kullanılarak önlenebilir. Eğer sineşi küçük ve ilerleyici değilse, ön kamaraya
girerek daha ciddi komplikasyon riskine girmektense gözlem yeterlidir. Eğer
sineşi ilerleyici ise, iris köküne argon lazer yapılabilir. Anterior sineşi, ön
kamara açısının %50’sinden fazlasını kapatırsa, açıda ve trabeküler ağda kalıcı
hasar oluşmadan cerrahi lizis yapılmalıdır.
1.2.8 Pupiller Blok
Düz veya sığ bir ön kamara varlığında yara yeri sızıntısı yoksa, pupiller blok
veya koroid dekolmanı varlığı düşünülür. Pupil bloğu genellikle yüksek göz
içi basıncı ile ilişkilidir, ancak normal veya düşük basınç durumlarında da
bulunabilir. Pupil ve periferik iridektomi bölgelerinden çıkıntı yapan arka sineşi
veya vitreus, pupiller blok tanısını doğrulayabilir.
Tıbbi tedavi, pupiller dilatasyon sağlamak için midriyatik ve sikloplejik
ajanların tekrarlanan uygulamasını içerir. Yüksek göz içi basıncını kontrol
etmek için topikal β-blokerler, karbonik anhidraz inhibitörleri ve a-agonistler
kullanılabilir. İnflamasyon varsa topikal ve sistemik kortikosteroidler
kullanılmalıdır.
Ön kamaranın uzun süreli sığlaşması ön sineşi oluşumuna neden
olabileceğinden medikal tedaviye yanıt alınamazsa ön kamara derinliğine bağlı
olarak, lazerle veya pars plana vitrektomi ile birlikte cerrahi olarak periferik
iridektomi yapılmalıdır.
1.2.9 Koroid Dekolmanı ve Koroid Hemorajisi
Ameliyat sonrası erken dönemde koroid dekolmanları genellikle uveal
efüzyona bağlıdır. Cerrahi olarak indüklenen inflamasyon, hipotoniye ve
vasküler geçirgenlik değişikliklerine neden olarak koroid dekolmanına neden
olabilir. Gözü açtıktan hemen sonra gelişen efüzyonlar, muhtemelen koroid ve
suprakoroidal boşluk arasındaki basınç farkındaki ani değişiklikten kaynaklanır.
Bir koroidal veya siliokoroidal dekolman meydana geldiğinde, aköz yapımının
azalması ve uveoskleral yoldan aköz çıkışının artması, hipotoninin daha da
sürdürülmesine neden olur. Postoperatif hipotoni ve koroid dekolmanı olan
hastalarda yara yeri sızıntısı ekarte edilmelidir.
Ameliyat sonrası koroid dekolmanları genellikle kendi kendini sınırlar.
Ancak inatçı vakalar anterior sineşi, açı kapanması glokomu, pupiller blok ve

268   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

kistoid maküler ödem gelişimi ile sonuçlanabilir. Ön kamara açısı 48-72 saatten
daha uzun süre bozulursa ve koroid dekolmanı kalıcı ise, ön kamaranın yeniden
şekillendirilmesiyle cerrahi drenaj önerilir.
Nadiren ameliyat sonrası erken dönemde koroid kanaması meydana
gelebilir. Bu genellikle ani başlayan ağrı ve görme azalması şikayetiyle ortaya
çıkar. Risk faktörleri ileri yaş, aterosklerotik damar hastalığı, hipertansiyon ve
glokomdur. Ameliyat sonrası dönemde hastalar aşırı ıkınmaktan kaçınmalıdır.
Postoperatif koroidal kanama gelişen hastalar drenaj gerekliliği açısından yakın
takip edilmelidir.
1.2.10 Hifema
Penetran keratoplasti sonrası postoperatif hifema yaygın değildir, ancak yaygın
sineşiolizis, iridoplasti veya iridektomi yapıldıysa görülme sıklığı artar. Hifema
genellikle tedavi gerektirmeden kendiliğinden geçer; bununla birlikte, agresif
tedavi gerektiren yüksek göz içi basıncı oluşabilir. Posterior sineşi oluşumunu
önlemek için midriyatik bir ajan ve intraoküler inflamasyonu kontrol etmek için
topikal kortikosteroidler önerilir. Nadir durumlarda, ön kamaranın yıkanması
gerekebilir.
1.2.11 Fiks Dilate Pupil
Penetran keratoplastiyi takiben fiks dilate pupil gelişimi (Urrets-Zavalia
sendromu) tarif edilmiştir.14 Sendrom, başka durumlarda ortaya çıkabilmesine
rağmen, keratokonus ile ilişkilendirilmiştir. Atropin ve skopolamin dahil olmak
üzere parasempatolitikler ve daha az derecede fenilefrin dahil adrenerjik ilaçlar
da ilişkilendirilmiştir. Sendrom, dilatasyon sırasında iris damarının boğulmasına
sekonder sfinkter pupilla kasının iskemik atrofisine bağlı olabilir. Keratokonuslu
hastalarda dilatasyon gerekli olduğunda hafif, kısa etkili ajanların kullanımı
düşünülmelidir.
1.2.12 Postoperatif Enfeksiyon
Ameliyat sonrası erken dönemde bakteriyel veya fungal keratit, donör materyalin
kontaminasyonundan, enfekte olmuş bir alıcı korneasının yetersiz eksizyonundan
veya çevreden mikroorganizmaların alınmasından kaynaklanabilir. Greft
enfeksiyonu genellikle siliyer enjeksiyon, greft ödemi, mukopürülan akıntı
ve bazen greftte veya bir sütür çevresinde infiltrat ile kendini gösterir. Keratit
ilişkili risk faktörleri arasında kalıcı epitel defektleri, kontakt lens kullanımı,
gevşek veya kırık sütürler ve kortikosteroid tedavisi yer alır. Hastada erken
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postoperatif enfeksiyon gelişirse, duyarlı gram boyama ve kültür yapılmalı
ve geniş spektrumlu topikal antibiyotik başlanmalıdır. Greft enfeksiyonu çok
genişse, re-keratoplasti dikkatli düşünülmelidir.
PK sonrası endoftalmi insidansı %0,2 ile %0,77 arasında değişmektedir.
Sistemik enfeksiyonlardan ölen donörlerde daha yüksek kontaminasyon
insidansı nedeniyle, belgelenmiş veya şüphelenilen sepsisli donörlerden alınan
dokular kullanılmamalıdır.15 Özellikle, solunum cihazı kullanan donörler daha
sıklıkla kültür pozitiftir.
1.2.13 Primer Greft Yetmezliği
Primer greft yetmezliği, postoperatif erken dönemde kornea greftinde geri
dönüşü olmayan ödem ile sonuçlanır. Sağlıksız donör endoteli, yetersiz doku
koruma veya cerrahi travma nedeniyle yetersiz endotel hücre fonksiyonundan
kaynaklanır. Ödem genellikle ameliyattan sonraki ilk birkaç gün içinde gelişir
ve steroidlere ve hipertonik solüsyonlara yanıt vermez.
Primer greft başarısızlığı riskini azaltmak ve uzun süreli greft sağkalımını
optimize etmek için donör korneasında en az 2000 endotel hücresi/mm olmalıdır.
Tüm kornealar lokalize hasar alanları için ameliyat öncesi incelenmelidir.
Vitreus yüzü sağlam olan tüm hastalarda intraoperatif posterior basıncı azaltmak
için preoperatif olarak Honan balonu, dijital masaj veya intravenöz mannitol
kullanımı düşünülmelidir. Endotelin intraoperatif olarak kaplanması için
viskoelastik bir ajan kullanılmalıdır.
Primer greft yetmezliği teşhisi konulduktan sonra, göz sakin olur olmaz
yeniden kornea nakli yapılabilir; endotelyal keratoplasti (Descemet membran
endotelyal keratoplasti gibi) penetran keratoplasti yerine düşünebilir.16 Primer
greft yetmezliğinden şüphelenilen vakalar, temizlenme olması durumunda en
az 3 hafta boyunca olası ret olarak tedavi edilmelidir. Primer greft yetmezliği
nispeten nadirdir. Koruyucu besi yeri, irrigasyon solüsyonları, viskoelastikler
ve göz içi ilaçlardan şüphelenilmelidir. Herpes simpleks virüsü, bazı erken greft
yetmezliği vakalarında da suçlanmıştır. Başarısız olan greft değerlendirilmeli ve
göz bankasına haber verilmelidir.
1.2.14 Epitelyal Aşağı Büyüme
Epitelyal büyüme, ameliyattan sonra 4. günde veya 38 yıl sonra da görülebilir.
Hastalarda fotofobi ve bulanık görme semptomları olabilir. Klinik muayenede
göz içi basıncı hipoton, normal ya da düşük olabilir ve insizyon bölgesinde
inkarsere doku, konjonktival bleb veya fistül bulunabilir. Band keratopati, derin
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stromal vaskülarizasyon ile beraber olabilir.17 Ön kamarada epitel hücreleri
görülebilir ve tipik olarak lökositlerden daha büyüktür. Pupil yapısı bozulmuş
olabilir. Seidel testinde sızıntı görülebilir ve gonyoskopide sıklıkla inkarsere iris,
lens korteksi, kapsül veya vitreus görülebilir. Kesin tanı için sektör iridektomi
ile biyopsi veya korneanın arka yüzeyinin küretajı yapılabilir. Ancak, argon
lazer fotokoagülasyon ve speküler mikroskopi genellikle tanı için yeterlidir.
0,1–0,2 s, 100–500 μm spot büyüklüğü ve 100–500 mW’lik argon lazer ayarları,
iris üzerindeki epitel istilasının kapsamını belirlemek için kullanılır. Lazer
enerjisi uygulandığında ilgili alanlar beyaza döner. Speküler mikroskopi ile
tanı doğrulanabilir. Epitel hücreleri, iridokorneal endotelyal (ICE) sendromuna
benzer şekilde, merkezi karanlık ve periferi açık renk olarak görünür.
Epitelyal büyüme gösteren birçok gözde glokom gelişir. Göz içi basıncı,
filtrelenen bir bleb veya bir fistül nedeniyle başlangıçta düşük olabilir.
Sonrasında fistül kapanır ve sığ ön kamara ve kronik iridosiklit, sekonder
açı kapanması ve periferik anterior sineşi oluşumuna yatkınlık yaratır. Epitel
membranı iris üzerinden lens veya ön hyaloid üzerine ilerlediğinde pupiller
blok gelişebilir. Ayrıca trabeküler ağ üzerindeki epitel proliferasyonu nedeniyle
sekonder açık açılı glokom görülür. Glokomun mekanizması ne olursa olsun,
göz içi basıncı yönetimi zordur ve siklodestrüktif prosedürler gerekli olabilir.
Antimetabolitlerle filtran cerrahiler denenebilir, ancak tekrarlayan epitelizasyon
ve filtrasyon başarısızlığı görülebilir.
Tedavide erken teşhis ve epitel membranın tamamen çıkarılması
çok önemlidir. 5-florourasil (5-FU), mitomisin C (MMC) ve endoskopik
fotokoagülasyon gibi diğer terapötik seçenekler de kullanılabilir, ancak MMC
ön kamarada ciddi toksisite yapabileceğinden çok dikkatli kullanılmalıdır.18
1.2.15 Fibröz İçe Büyüme
Epitelyal aşağı büyüme gibi, fibröz içe büyümenin teşhisi de klinik şüphe ve
dikkatli incelemeyle konulabilir. Preoperatif ve operatif risk faktörleri de
benzerdir.19 Vitreus kaybı, hipotoni veya endotel hasarı ile yara kenarlarında
doku inkarserasyonu ile komplike olan zor cerrahi, fibröz proliferasyona neden
olur.
Semptomlar spesifik değildir ve hastalar genellikle asemptomatiktir.
Muayenede genellikle korneanın yaraya yakın arka yüzeyinde yarı saydam bir
membran görülür. Kenarlar düzensiz olabilir ve membranın stroması vasküler
olabilir.
Fibröz içe büyüme olan hastaların prognozu oldukça değişkendir. Fibröz
membran invazyonunda daha az sekel görülür. Bazen açı yapılarına ve arka
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kamaraya doğru büyüme olabilir ve retina dekolmanı, kistoid makula ödemi
veya fitizis bulbiye yol açabilir. Glokom sık görülür ancak epitelyal aşağı
büyümeden daha az agresiftir.
Tedavide çoğu zaman, inflamasyon, glokom veya kornea ödeminin tedavisi
yeterlidir ve fibröz proliferasyon skarlaşarak zamanla solabilir. Epitelyal aşağı
büyümeden farklı olarak, tüm büyüyen dokuların çıkarılması gerekli değildir ve
fibröz proliferasyon sekellerinin yönetimi yeterli olabilmektedir.
1.2.16 Primer Hastalığın Tekrarlaması
Bakteriyel, fungal, viral veya amibik keratit, ameliyat sonrası erken dönemde
greftte tekrarlayabilir. Herpetik keratit herhangi bir zamanda tekrarlayabilir.
Tekrarlayan enfeksiyonlarda, neden olan ajana yönelik tıbbi tedavi, tedavinin ilk
şeklidir. Topikal kortikosteroid kullanımı ile ilgili olarak, enfeksiyon yönetimi
reddedilme riskine karşı dengelenmelidir. Tipik olarak, enfeksiyonu kontrol
etmek için sıklık veya etki önemli ölçüde azaltılır. Herpes simpleks, mantar veya
amip hastalığı durumunda, topikal kortikosteroidler enfeksiyonu arttırabilir.
Granüler veya lattice distrofi gibi epitelyal-stromal distrofiler, cerrahiden sonra
bir yıl veya daha fazla süreye kadar yüzeyel korneada tekrarlayabilir. Yüzeyel
stromadaki distrofik nüks fototerapötik keratektomi (PTK) ile tedavi edilebilir.
Şekil 1 Penetran Keratoplasti Sonrası Primer Hastalığın
Nüks Etmesi ile İkinci Kez Penetran Keratoplasti

Dr. Yusuf Yıldırım’ın arşivinden
1.2.17 Greft Reddi
Kornea allogreft reddi erken dönemde nadirdir ancak, penetran keratoplastiden
yıllar sonra görülebilir. Hastaların her kontrolde ağrı, kızarıklık, fotofobi
ve görme azalması gibi greft reddi semptomları sorgulanmalıdır. Greft reddi
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ataklarının çoğu, erken fark edilirse ve kortikosteroidlerle agresif bir şekilde
tedavi edilirse, geri dönüşü olmayan greft yetmezliğine neden olmaz. Penetran
keratoplasti sonrası greft reddi, tek başına veya kombine halde olabilen 4 farklı
klinik formda görülür.20
1.2.17.1 Epitel Reddi
İmmün yanıt tamamen donör epitelindedir. Lenfositler, merkezi olarak ilerleyen
lineer bir epitel düzensizliğine neden olur. Alıcı hücreler, kayıp donör epitelinin
yerini aldığından, bu ret biçimi, yalnızca bazı durumlarda endotelyal reddin
başlangıcını haber verebildiği için önemlidir. Epitel reddi, hastaların az bir
kısmında meydana gelir ve genellikle ameliyat sonrası erken dönemde görülür.
Hastalar çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte, epitel düzensizliği görme
eksenine yakınsa görme bulanıklığı olabilir. Donör epitelinin yerini alıcı epiteli
alır.
1.2.17.2 Subepitelyal Ret
Greft reddi subepitelyal infiltratlar olarak da bulunabilir. Hastalar asemptomatik
olabildiği gibi kamaşma veya görme azalması da görülebilir. Yüzeysel incelemede
kolayca gözden kaçan subepitelyal infiltratlar en iyi geniş, eğik aydınlatma ile
görülebilir. Adenoviral keratokonjonktivit ile ilişkili infiltratlara benzerler ancak
donör grefti ile sınırlıdırlar. Subepitelyal greft reddi tedavi edilirse tamamen
düzelebilir, ancak daha şiddetli endotelyal greft reddinin habercisi olabilir.
1.2.17.3 Stromal Ret
İzole stromal red, penetran keratoplasti sonrası yaygın değildir; anterior lameller
keratoplastiden sonra daha sık görülür. Alıcı stroması periferine uzanmayan greftkonak ara yüzü içinde stromal infiltratlar, neovaskülarizasyon veya infiltratif
olmayan keratoliz olarak ortaya çıkabilir. Şiddetli veya uzun süreli stromal red
epizodlarında kornea nekrotik hale gelebilir. Stromal redde endotelyal red eşlik
edebilir veya bunu takip edebilir ve benzer şekilde tedavi edilir.
1.2.17.4 Endotel Reddi
En yaygın ve ciddi greft reddi şekli endotel reddidir, çünkü önemli sayıda
endotelyal hücre kaybı greft yetmezliğine yol açar. İnflamatuar çökeltiler
endotel yüzeyinde ince çökeltiler halinde, rastgele kümeler halinde veya kornea
ödemi alanını işaret eden lineer formda görülür (Khodadoust çizgisi). Ön
kamarada da inflamatuvar hücreler bulunur, ancak ön üveit genellikle hafiftir.
Endotel fonksiyonu bozulduğu için kornea stroması kalınlaşır ve mikrokistik,
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büllöz epitel ödemi oluşabilir. Hastalarda fotofobi, kızarıklık, tahriş, ışıkların
etrafında haleler veya görme bulanıklığı gibi inflamasyon ve kornea ödemi ile
ilgili semptomlar vardır.
Kornea allogreft reddi tedavisinin temeli, kortikosteroid göz damlalarının
sık uygulanmasıdır. Prednizolon asetat %1, deksametazon %0,1 göz damlaları,
atağın şiddetine bağlı olarak saatte bir sıklıkta kullanılır. Aktif herpes
simpleks epitelyal keratiti olan gözler için topikal kortikosteroidler yerine oral
kortikosteroidler düşünülebilir. Ödemin eşlik ettiği endotelyal ret vakalarında,
topikal tedaviye ek olarak oral (günde 60 mg prednizon, greft reddine yanıt olarak
azaltılarak azaltılır) veya intravenöz (bir defalık 125-500 mg metilprednizolon)
sistemik kortikosteroidlerin kullanımı önerilir. Şiddetli red atakları veya
uyumsuz hastalar için perioküler triamsinolon asetonid 0,5 cc 40 mg/mL veya
deksametazon 0,5 cc 4 mg/mL önerilir. Steroide bağlı göz içi basıncı yükselmesi
olan veya herpetik keratit öyküsü olan hastalarda dikkatli olunması önerilir.
1.2.17.5 Greft Reddinin Önlenmesi
Greft reddi profilaksisi için topikal kortikosteroidler (prednizolon asetat
%1’dir veya deksametazon) kullanılır. Loteprednol veya florometolon steroid
cevaplı veya fakik gözler için tercih edilebilir. Düşük riskli durumlarda, dozaj
tipik olarak 3 ay boyunca günde 4 defadır; daha sonra günde bire düşürülene
kadar her ay 1 damla azaltılır. İlk 6 ila 12 ayda herhangi bir ret atağı olmazsa,
%1 prednizolondan %0,1 florometolon veya %0,2 loteprednole geçilebilir,
bu da kortikosteroidle ilişkili komplikasyon riskini azaltır.21 Fakik hastada
katarakt riskini en aza indirmek için kortikosteroidler azaltılabilir veya düşük
konsantrasyonlardan birinde tutulabilir. Psödofakik veya afakik hasta tipik
olarak günde bir kez steroid rejiminde tutulur. Steroid kullanan hastalarda göz
içi basıncı takibi yapılmalıdır.
Yüksek riskli vakalarda oral siklosporin, takrolimus ve mikofenolat mofetil
dahil olmak üzere çeşitli immünosupresif ajanların kullanımı bildirilmiştir,
ancak bu ilaçlar yan etkileri nedeniyle çok dikkatli takip gerektirir. Yüksek riskli
hastalarda topikal takrolimus kullanılabilir.22
1.2.18 Postoperatif Korneal Astigmatizma ve Refraktif Hata Kontrolü
Keratoplasti başarısı, kornea saydamlığının ve fonksiyonel refraktif sonucun
elde edilmesi ile ölçülür. Şiddetli astigmatizma, azalmış görme keskinliği,
anizometropi, distorsiyon ve monoküler diplopi ile ilişkili olabilir ve saydam
bir grefti yetersiz hale getirir. Çocuklarda görsel olarak önemli komplikasyonlar
veya astigmatizma ambliyopiye yol açabilir.
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Ameliyat sonrası astigmatı azaltmanın birincil yöntemi sütürleri yeniden
ayarlamak veya çıkarmaktır.23 Bununla birlikte, sütür manipülasyonuna ek
olarak, oküler yüzeyin durumunu iyileştirmek esastır. Tek bir sürekli sütür
yerleştirildiyse, cerrah kornea topografisini kılavuz olarak kullanarak ameliyattan
sonraki 1 ayda sütür gerginliğini yeniden ayarlayabilir. Alternatif olarak, sürekli
ve tek tek sütürler kombineyse, tek tek olan sütürler 1. aydan itibaren alınabilir.
Hastada yalnızca tek tek sütürler varsa, yara yerinin bozulmasını önlemek için
sütürler daha geç (örn. ≥3 ay) alınmalıdır. Klinisyenler, uzun süreli topikal
kortikosteroid tedavisi gören yaşlı hastalarda yara iyileşmesinin daha yavaş
olabileceğini unutmamalıdır.
Sütürlerin alınmasından önce en kritik adım astigmatizmanın dik eksenini
belirlemektir. Sıkı sütürler, fokal düzleşmeye neden olurken, sütür ekseninde
merkezi dikleşmeye neden olacaktır. Kornea topografisi, tomografi veya manuel
keratometri kornea konturunu değerlendirmek için gereklidir. Bir güç haritası,
dik eksende yönlendirilmiş asimetrik bir papyon paterni gösterebilirken,
bir ön yükseklik haritası tipik olarak gergin bir sütür alanında fokal çöküntü
gösterecektir. Dik eksendeki sütürler, düzenli ve/veya düzensiz astigmatizmayı
iyileştirmek için seçici olarak alınabilir. Sütürlerin manipülasyonu veya
çıkarılmasından sonra, tekrar kornea topografisi ve manifest refraksiyon
muayenesi için 1 ay sonra tekrar kontrol ve 4 gün boyunca topikal bir antibiyotik
önerilir. Hastaya anizometropi ve yüksek veya düzensiz astigmatizma ile ilgili
semptomları iyileştirmek için skleral veya kornea sert gaz geçirgen kontakt lens
takılabilir. Lazer in situ keratomileusis (LASIK) ve fotorefraktif keratektomi
(PRK) de transplantasyon sonrası rezidüel anizometropi ve astigmatizmayı
yönetmek için kullanılmıştır.
Hastanın penetran keratoplastiyi takiben görsel olarak önemli bir kataraktı
varsa, uygun göz içi lens gücü seçimi ile katarakt ekstraksiyonu en ideal olarak,
tüm sütürler alındıktan sonra yapılır. Hastanın görsel olarak belirgin düzenli,
stabil astigmatizması ve sağlıklı, stabil bir endotel hücre sayımı varsa, torik göz
içi lensi iyi bir seçenektir.
2.

Anterior Lameller Keratoplasti Komplikasyonları

2.1 İntraoperatif Komplikasyonlar
2.1.1 Descemet Membran Delinme ve Yırtılmaları
Derin Anterior Lameller Keratoplasti (DALK) sırasında karşılaşılan en yaygın
komplikasyon, girişim yapılan vakaların yaklaşık %10-30’unda meydana gelen
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cerrahi sırasında descemet membran (DM) perforasyonudur.24 DM perforasyonu
riski genç keratokonus hastalarında yüksekken, daha kalın DM’ye sahip olma
eğiliminde olan yaşlı hastalarda daha azdır. DM perforasyonu cerrahinin
farklı basamaklarında meydana gelebilir. Hava (“büyük balon”) veya viskokabarcıklar kullanan DALK prosedürleri, DM’yi iki farklı düzlemde ayırabilir.
DM’de bir pre-Descemet tabakası kalabilir (Tip 1 kabarcık) veya pre-Descemet
tabakası ile DM arasında kabarcık (tip 2 kabarcık) oluşabilir. DM’nin yırtılması
tip 2 kabarcıklarda daha sık görülür.
2.1.1.1 Trepanizasyon
Trepanazisyon sırasında DM’yi kesmek, yırtığın uzunluğuna ve yerine
bağlı olarak tehlikeli olabilir. Periferik kornea kalınlığı ameliyattan önce
ölçülebiliyorsa, ayarlanabilir kesim derinliğine sahip trepanların kullanılması
yararlıdır. DM düzlemini bulmak, stromanın ön yarısının üçte ikisinin
çıkarılmasından sonra daha kolaydır ve mevcut DALK tekniklerinin çoğu
trepanizasyonla başlar. Bu seviyeden kesen konservatif bir trepan kullanmak
daha uygundur. Trepanizasyondan önce alıcı DM’nin ayrılması, erken yırtıkların
önlenmesinde de etkilidir. Ön kamaranın sıvı-hava değişimini ve limbustan DM
diseksiyonunu kullanan orijinal “Melles tekniği” böyle bir tekniktir.25
2.1.1.2 Stromal Diseksiyon
Stromal dokuyu ayırmak cerrahi tecrübe gerektirmektedir. Stroma yatağı
şeffaf hale geldikçe stromanın en derin katmanlarının görülmesi zorlaşır ve
DM’nin yanlışlıkla bir bıçak veya makas ucu ile kesilmesi tehlikeli olabilir.
DM perforasyonunu takiben başarılı DALK’ın anahtarı, DM’deki yırtıkların
boyutunu ve yayılımını en aza indirmektir. Ön kamara basıncı çok yüksekse
DM’de büyük bir yırtılma meydana gelir. Görsel eksenden geçen büyük bir
yırtılmanın kurtarılması zordur ve büyük olasılıkla penetran keratoplastiye
dönülür. DM’yi açığa çıkarmadan önce ön kamara basıncını düşürmek,
noktasal bir yırtığın büyüme olasılığını azaltır. Periferik korneada bir yan port
(parasentez) gerektiren prosedürlerde de dikkatli olunması gerekir ve cerrah,
havayı veya viskoelastik materyali parasentezin merkezinde tutmalıdır. DM
ayrılması yan portun iç kesimine ulaşırsa, interlamellar boşluktaki basınç
nedeniyle büyük bir yırtılma meydana gelecektir. Parasentez gerekiyorsa,
temporal korneada görsel eksenden mümkün olduğunca uzakta dikey bir giriş
önerilir.

276   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

2.1.1.3 Sütür İğneleri
DM’nin bir sütür iğnesi ile delinmesi nadir değildir. Aslında, karmaşık olmayan
bir DALK prosedürünü takiben karşılaşılan bazı yalancı ön kamaraların nedeni
muhtemelen sütür girişleridir. Tam kalınlıkta bir sütür söz konusu olmasa da
çok yüzeysel olan sütürler ameliyat sonrası erken dönemde gevşer ve bu da
başka komplikasyonlara neden olur. DALK sırasında grefti güvenli bir şekilde
sütüre etmenin anahtarı, DM’nin diseksiyonunu donör yatağından geniş ölçüde
yapmaktır.
2.1.1.4 Descemet Membran Rüptürlerinin Yönetimi
DM rüptürlerini yönetmek, fakoemülsifikasyon ve aspirasyon sırasında arka
kapsül rüptürlerini yönetmekle karşılaştırılabilir. Fakoemülsifikasyon sırasında
bir kapsül yırtılması meydana gelirse, yırtığın perifere doğru uzanmaması için
irrigasyon basıncının düşürülmesi gerektiği yaygın bir bilgidir. Benzer şekilde,
DALK sırasında DM yırtılırsa, yırtığın donör yatağının kenarına uzanmaması
için ön kamara basıncı daha da düşürülmelidir. DM’de bir yırtık oluştuğunda,
kalan stromayı çıkarmak için farklı bir yaklaşım kullanılmalıdır. DM’nin donör
yatağında tamamen açığa çıkarılması gerekmez ve postoperatif iyi bir görüş
elde etmek için merkezi 5,0-6,0 mm çapında bir alanda olması yeterli olacaktır.
İlk trepanizasyon sırasında bir DM yırtığı meydana gelirse, DALK’ın farklı bir
bölgeden denenebilmesi için yırtığı kapatmak için sütüre edilebilir. Bununla
birlikte, yırtık 2-3 saat kadranından uzunsa, DM yırtık kenarının kıvrılması
ameliyat sonrası sorunlara neden olabileceğinden, penetran keratoplastiye
dönülmesi tavsiye edilir.
DM’deki kırılmalarla komplike hale gelen cerrahiyi tamamlarken, ön
kamaraya hava verilmesi DM’yi stromaya karşı tamponlayarak yalancı ön
kamara oluşumunu önleyecektir.
2.2 Postoperatif Komplikasyonlar
2.2.1 Yalancı Ön Kamara Oluşumu
Yalancı ön kamara veya çift ön kamara, DM’de oluşan bir yırtık sonrası DM’nin
her iki tarafında sürekli aköz akışından kaynaklanır.
Descemet membranı bazen spontan olarak yapışabilse de ön kamaraya
hava verilerek erken müdahale edilmesi daha hızlı görsel iyileşme sağlar. Ayrıca
çok uzun süre beklemek DM’nin fibrozisine neden olarak tedaviyi zorlaştırır.
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Ara yüzde kalan viskoz materyal de yalancı ön kamara olarak gözükebilir.
Bu durumda DM, yırtık nedeniyle yalancı ön kamara oluşumunda olduğu kadar
hareketli olmayacaktır. Stromal ödem daha hafiftir, görme keskinliği daha az
etkilenmiştir ve viskoelastik materyal birkaç hafta içinde emilir.
Şekil 2 Derin Anterior Lameller Keratoplasti
Sonrası Çift Ön Kamara Oluşumu

Dr. Yusuf Yıldırım’ın arşivinden
Şekil 3 Derin Anterior Lameller Keratoplasti Sonrası
Çift Ön Kamara Oluşumunda Ön Kamaraya Hava Verilerek
Descemet Membranın Yapıştırılması

Dr. Yusuf Yıldırım’ın arşivinden
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2.2.2 Pupiller Blok Ve Fiks Dilate Pupil (Urrets-Zavalia Sendromu)
Derin ön lameller keratoplasti uygulanan keratokonus hastalarında fiks dilate
pupil ile sonuçlanan iris sfinkter kasında geri dönüşsüz hasar görülebilir.26 Bu
nadir komplikasyon, ameliyatın sonunda ön kamaraya hava/gaz verilmesi ile
ilişkilidir. Ön kamarada hava/gaz değişimine bağlı pupiller blok, DALK sonrası
tehlikeli bir komplikasyondur. Psödofakik gözlerde nadir olmakla birlikte, DM
yırtıklarında hava enjeksiyonunu takiben göz içi basıncı dikkatle izlenmelidir.
Fakik hastalarda çok fazla hava verilmemesine dikkat edilmelidir.
2.2.3 Sklerokorneal İnflamasyon
Çoğu cerrah, DALK’ta penetran keratoplastiye kıyasla sütürleri daha
yüzeysel olarak yerleştirdiğinden, sütürle ilgili komplikasyonlar daha sık
ortaya çıkabilir. Oküler yüzeyin akut enflamasyonunun nadir bir formu olan
postkeratoplasti atopik sklerokeratit (PKAS), sütür gevşemesi ve greftin
erimesi ile karakterizedir.27 PKAS sıklıkla erken postoperatif dönemde ortaya
çıkar ve yoğun topikal ve sistemik immünosupresyon ile tedavi edilir. Ara yüz
enfeksiyonu da ön lameller keratoplastiye özgü bir komplikasyondur. Donör
ve alıcı doku arasında sıkışan mikroorganizmalar topikal antibiyotiklere direnç
gösterebilir ve derin stromadaki fokal infiltrasyon dikkatli takip edilmelidir.
Ara yüz enfeksiyonu, çok nadir olmakla birlikte, körlüğe yol açabilir. Bir
DALK greftinin çıkarılması ve değiştirilmesi nispeten basit olduğundan, greftin
değiştirilmesi ile alıcı yatağı yıkanarak erken müdahale edilmelidir. Bununla
birlikte, refraktif veya tekrarlayan hastalıkta donörün tam kalınlıkta bir greft ile
değiştirilmesi gerekebilir.
Şekil 4 Derin Anterior Lameller Keratoplasti Sonrası
Ara Yüzeyde Vaskülarizasyon

Dr. Yusuf Yıldırım’ın arşivinden
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2.2.4 Stromal Red
Derin anterior lameller keratoplasti, endotel reddine neden olmamakla birlikte,
stromanın immünolojik reddine dikkat edilmelidir.28 Stromal ret belirtileri
korneal ödem, stromal infiltrasyon ve donör greftle sınırlı neovaskülarizasyonu
içerir. Ancak atopik dermatite bağlı PKAS veya herpes keratit benzer klinik
özellikler gösterebileceğinden ayırıcı tanı zor olabilir. İmmünolojik ret insidansı
penetran keratoplastiden daha düşük ve kortikosteroidli damlalara yanıt
vermektedir.
2.3 Ameliyat Sonrası Astigmatizma
Sütürle ilişkili astigmatizma, tek tek sütürlerin seçici olarak çıkarılması veya
devamlı sütürlerin ayarlanmasıyla penetran keratoplastiyle benzer şekilde
yönetilebilir. Devamlı sütürlerde ayarlama yapılırken erken müdahale daha
etkilidir.29
Derin ön lameller keratoplastide intraoperatif ve postoperatif
komplikasyonlarında endotel hücre kaybı önlenemez. Bununla birlikte,
endotel reddinin olmaması, ameliyat sırasında bir DM yırtığı meydana gelse
bile DALK’ı denemeye değer kılmaktadır. Günümüzde cerrahinin güvenli bir
şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan tekniklerle, cerrahların uygun hastalar için
DALK›ı bir seçenek olarak sunmaları teşvik edilmektedir.
Şekil 5 Derin Anterior Lameller Keratoplasti Sonrası Sıkı Sütür

Dr. Yusuf Yıldırım’ın arşivinden
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Şekil 6 Sıkı Sütür Revizyonu Sonrası Görünüm

Dr. Yusuf Yıldırım’ın arşivinden
3.

Endotelyal Keratoplasti Komplikasyonları

3.1 İntraoperatif Komplikasyonlar
3.1.1 Donör Lentikül Sorunları
Ameliyat boyunca greftin doğru oryantasyonunu korumak, iyi bir sonuç
elde etmek için çok önemlidir. Greft göze yerleştirildikten sonra, sıvı veya
hava verilmesi adımları sırasında özen gösterilmezse ters dönebilir. Özellikle
geniş kornea ödemi olan bir gözde, doğru yönü belirlemek son derece zordur.
Cerrahiyi yapan kişinin isteğine göre doğru yönü belirlemek için doku hazırlama
basamağında lentikül stroması üzerine bir “S” damgası (veya herhangi bir harf)
yerleştirilebilir.30 Donör endotelinde travma yaratmadan gözün içinde grefti
yeniden yönlendirmek zor olduğu için greftin ters dönmesini önlemek için
dikkatli olunmalıdır. Greft yerleştirilirken katlanırsa, hava verilmeden önce
açmak gerektiği için ters dönme riski daha fazladır.
Lentikülün ön kamaraya yerleştirilmesinden sonra greft atılımı meydana
gelebilir. Bu sorun tipik olarak, yaraya sütür yerleştirilmeden önce ön kamaraya
hava veya sıvı ile basınç uygulandığında ortaya çıkar. Hava veya sıvı verilmeden
önce yaranın yeterli şekilde kapatılması, bu komplikasyonun oluşmasını
önleyebilir. Özellikle afakik veya aniridik bir gözde greft arka kamaraya gidebilir.
Bu komplikasyonda donör dokunun hangi tarafının endotel, hangi tarafının
stroma olduğunu belirlemek zorlaşır. Doku steril alandan uzaklaştığında, doku
kaybı da meydana gelebilir.
Doğrudan endotelyal travma, aşırı doku manipülasyonu, ön kamara
sığlaşması, iridoendotelyal temas, göz içi lens (GİL)-endotelyal temas veya
donör endotelinin aletlerle doğrudan temasından kaynaklanan başka bir olası
komplikasyondur. Bu komplikasyon cerrah deneyimi ile azalır.
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Şekil 7 Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti
Sırasında Greftin Ters Yerleştirilmesi

Dr. Yusuf Yıldırım’ın arşivinden
3.1.2 Hava Yönetimi
Tam bir hava dolumunun gerçekleştirilememesi, daha önce glokom filtrasyon
cerrahisi geçiren, ön kamara lensi, iris defekti bulunan, afakik, vitrektomize
hastalarda daha sık görülür. Periferik korneadan 30 gauge iğne ile veya
parasentez ya da ana insizyondan kanül ile hava enjekte edilerek tam bir hava
dolumu elde edilebilir.
Tüp şantları, trabekülektomi bölgeleri veya iris defektlerini viskoelastik
ile tıkamak, hava enjeksiyonunu tekrarlamadan önce yardımcı olabilir.
3.1.3 Kanama
Posterior bir yaradan veya intraoperatif periferik iridotomi oluşturulurken
kanama meydana gelebilir. Künt travma veya iyatrojenik iridodiyalizden
kaynaklanan iris yırtıkları da göz içi kanama riskinin artmasına neden olabilir. Ara
yüzdeki kan, kendiliğinden çözülebilir, ancak hava verilmeden önce irrigasyon
ile kanama temizlenmelidir. Hava iris yırtığından arkaya kaçarsa, hava kabarcığı
oluşturmak zorlaşır. Bu nedenle hava kabarcığı oluşturma aşmasından önce iris
yırtıkları sütüre edilmelidir.
3.1.4 Lens veya Lens İmplant Sorunları
Endotelyal keratoplasti (EK) uygulanan hastaların çoğu psödofakiktir. Eğer
hasta fakikse, cerrahi alet teması, greft teması, hava/gaz kabarcığı travmasına
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bağlı katarakt gelişebilir. Psödofakik hastalarda ise GİL dislokasyonu riski
vardır. Dislokasyon, donör endotelinin temasıyla GİL’in travmatize olması
sonucu genellikle öne doğru olur. GİL’in arkaya dislokasyonu, önceki katarakt
ameliyatından gelişen zayıf zonüllerden, arka kapsül yırtıklarından veya önceki
YAG kapsülotomide oluşturulan büyük bir kapsülotomiden kaynaklanabilir.
Endotelyal keratoplasti ile hipermetrop bir kayma oluşur (ortalama 1,1 D).31
Bu nedenle endotel keratoplasti ile kombine katarakt cerrahisinde bir GİL
hesaplama hatasından kaçınmak için, cerrahi sonrası refraktif hedef, -1 ila -1,25
D arasında olmalıdır. Kombine vakalar ayrıca standart katarakt cerrahisinde
olduğu gibi toksik ön segment sendromu (TASS) ile komplike olabilir. Bu da
düzensiz pupil, periferik iris sineşisi ve ciddi epitelyal içe doğru büyümeye
yol açabilir. Yeniden kullanılabilir kanüllerden ve viskoelastik bırakılmasından
kaçınmak, TASS riskini azaltacaktır.
3.2 Postoperatif Komplikasyonlar
3.2.1 Greft Komplikasyonları
Greft dislokasyonu, donör lentikülün posterior stromaya yapışmaması anlamına
gelir ve EK’ten sonra en sık görülen komplikasyondur.31 Dislokasyonlar artan
cerrah deneyimi ile azalır. Greft dislokasyonu, ara yüzde bir sıvı yarığının
varlığına veya greftin posterior stromal yataktan tamamen ayrılmasına işaret
edebilir. Greft dislokasyonunun nedenleri, kötü endotel pompa işlevi, ara yüzde
viskoelastik bulunması, yetersiz hava verilmesi, ara yüz sıvısı ve göz ovalamadır.
Greft tamamen ayrılmışsa, donör lentikülü hava enjeksiyonu ile yeniden
yerleştirilmelidir. Bu, muayenehanede biyomikroskopide veya ameliyathanede,
tanı sırasında veya 1-2 hafta içinde yapılabilir. Küçük veya alt yerleşimli bir
yarık kendiliğinden yeniden yapışabileceğinden, kısmi bir ayrılma veya sıvı
yarığı ameliyat sonrası takip edilebilir.
Primer greft yetmezliği (PGF), greft yapışması tam olmasına rağmen
korneal ödemin 2 ay süresince açılmaması olarak tanımlanır. İyatrojenik PGF,
zayıf cerrahi teknikten kaynaklanan endotel hücre kaybına ikincil olarak ortaya
çıkabilir ve cerrah deneyimi ve cerrahi teknikle ilgilidir. Yeni donör doku ile
tekrar operasyon gerektirir.
İkincil greft yetmezliği/endotel hücre kaybı, EK sonrası 5 yıllık sağ kalım
oranı Fuchs distrofisi olan hastalarda %95 ve psödofakik /afakik kornea ödemi
olan hastalarda %76’dır.32 Endotelyal hücre kaybı, 6 ayda %25 ila %54 ve 12 ayda
%24-61 arasında değişir. İkincil greft yetmezliği oranı giderek artmaktadır. Glokom
cerrahisi geçirenlerde ikincil greft yetmezliği görülme sıklığı daha fazladır.
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Greft reddi, EK sonrası penetran keratoplastiye göre daha az sıklıkla
meydana gelir.33 Ret oranları, maksimum 24 aylık takip süresi ile %0 ile %45,5
arasında değişmektedir. Son çalışmalarda, daha ince greft kullanımı eğilimi
nedeniyle erken çalışmalardan daha düşük bir greft reddi oranı görülmektedir.
Endotelyal keratoplastinin daha kalın versiyonları için rapor edilen ortalama
endotelyal greft reddi oranı yaklaşık %10’dur. Ret için tedavi seçenekleri
arasında topikal, oral veya subkonjonktival steroidler yer alır ve medikal tedavi
başarısız olursa EK’yi tekrarlamak gerekir.
3.2.2 Havayla İlgili Komplikasyonlar
Endotelyal keratoplasti prosedüründe hava veya sülfür heksaflorür (SF6) gibi
diğer gazların kullanımı esastır ve EK cerrahisinde greftin yapışması için bir
gerekliliktir. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda, hava kabarcığının kendisinin
endotel için toksik olabileceğini gösterilmiştir.34
Pupil bloğu, pupil hava ile tıkandığında ve normal aköz akışını engellediğinde
ortaya çıkabilecek yaygın bir sorundur. Bu, bir inferior periferik iridotomi
ile veya alt pupil kenarından hava menisküsünü uzaklaştırılarak önlenebilir.
Ameliyat sonrası ilk gün, bir parasentez yoluyla pupile hava verilmesiyle ön
kamara kolayca derinleşir ve alt periferik iris sineşisi serbestleşir. Hava irisin
arkasına geçerse, irisi öne doğru iterek açı kapanmasına ve göz içi basıncının
yükselmesine neden olabilir.35 Bu durumda pupil dilate edilmeli ve hasta sırtüstü
yatırılmalıdır. Hava ön kamaraya geçtikten sonra, havanın tekrar arkaya doğru
geçmesini önlemek için miyotikler kullanılabilir. İris inferioruna lazer periferik
iridotomi de yapılabilir, ancak kornea ödemliyse iridotomi yapmak zorlaşır.
Hidrofilik akrilik lensli gözlerde EK sonrası hava kabarcığının lens
materyali ile etkileşimi ile GİL opasifikasyonu görülebilir.36 Reaksiyon sonucu
ön GİL yüzeyinde hidroksiapatit birikir. Birikim her zaman görsel eksende
olduğundan tedavi genellikle bir GİL değişimini gerektirir. Hava dolumu veya
cerrahi manipülasyon sırasında GİL dislokasyonu da ortaya çıkabilir.
Urrets-Zavalia sendromu EK sonrası ortaya çıkabilir. Komplikasyon,
hava kabarcığı yerleşimine bağlı olarak uzun süreli yüksek göz içi basıncından
kaynaklanır. Çoğu vaka, tam bir hava dolumundan yüksek göz içi basıncı
nedeniyle oluşan pupiller bloktan kaynaklanır. Mavi irislerde daha çok
görülmektedir. Uzun süreli yüksek göz içi basıncı artış süreleri ile ilişkilidir.
3.2.3 Ara Yüz Sorunları
Endotelyal keratoplastiden sonra donör lentikülü ve alıcı stroması arasında bir
ara yüzün varlığı komplikasyonlara neden olabilir. Hareketsiz kalıntılar, kan
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ve kalan Descemet membranı ara yüzde toplanabilir ancak nadiren sorunlara
neden olur veya görsel olarak önemlidir. Özellikle eksantrik trepanizasyon
durumlarında donör dokuda kıvrımlar veya kırışıklıklar oluşabilir ve görme
keskinliği kaybına neden olmadıkça gözlemlenebilir.37 Ara yüz bulanıklığı,
EK’ten sonra nadir görülen bir durum değildir. Ara yüz bulanıklığı tipik olarak
6-12 ay sonra kendiliğinden düzelir. Ara yüz bulanıklığının ara yüzde kalan
viskoelastikten geliştiği düşünülür. Eğer çözülme olmazsa, ara yüz dengeli bir
tuz solüsyonuyla yıkanır ve greft yeniden yerleştirilir.
3.2.4 Enfeksiyöz Komplikasyonlar
Endotelyal keratoplasti ile enfeksiyon nadirdir. Enfeksiyöz ara yüz keratiti,
penetran keratoplasti ile bir ara yüz oluşmadığından endotelyal keratoplasti
ile ilgili bir sorundur.38 Fungal patojenler, özellikle Candida türleri önem arz
etmektedir. EK’den sonra mantar enfeksiyonu vakalarının çoğunda, ameliyat
sırasında alınan donör kornealarda mantar kültürü pozitiftir. Bu durum, bu
yıkıcı komplikasyonu önlemek için profilaktik oral ve/veya topikal antifungal
tedavinin başlatılması gerekip gerekmediği sorusunu gündeme getirir. Ara yüz
kültürlerini almak kolay olmadığından, bu hastaları postoperatif dönemde takip
etmek için konfokal mikroskopi yardımcı olabilir.
3.2.5 İyatrojenik Glokom
Keratoplasti sonrası glokom oranları %0 ile %54 arasında değişmektedir.39
Etiyolojide steroid kullanımı, açı kapanması ve kronik inflamasyon yer
alır. Yüksek göz içi basıncı, tıbbi olarak tedavi edilen glokom öyküsü olan
hastalarda, glokom cerrahisi geçirmiş veya glokomu olmayan hastalara
göre daha sık görülür. Ek olarak, lentikülün yapışmasını sağlamak için hava
kabarcığı uygulamasından hemen sonra göz içi basıncının yükselmesiyle
trabeküler ağda bir miktar hasar olabilir ve bu basamak glokom gelişme riskini
arttırabilir.
3.2.6 Kalıcı Korneal Ödem
Desmetoreksis çapı donör lentikülünün çapından büyükse periferik kornea
ödemi oluşabilir. Desmetoreksisin donörden biraz daha küçük olmasına özen
gösterilmelidir, çünkü bu yaklaşım ödem oluşumunu önler ve greft yapışmasını
engellemez. Desmetoreksis, yapışık donör lentikül bölgesinin ötesine uzanırsa,
donör endoteliyle kaplanmayan bu bölgede mikrokistik ve stromal kornea ödemi
riskinde artış meydana gelir.
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1.

Giriş

K

atarakt tüm dünyada en yaygın körlük ve görme azalması nedenidir.
(1,2) Sıklığı yaş ile birlikte artmaktadır. Prevalans 40 yaşından sonra
her dekadda 2 katına çıkar. Kataraktın önlenmesi ve tedavisi için
çeşitli yöntemler denenmiş olmasına rağmen bugün için tek tedavi seçeneği
cerrahidir. (3) Katarakt cerrahisi, teknolojinin de yardımı ile yıllar içerisinde
kendini geliştirmiş ve yenilemiştir ve günümüzde başarısı %95 üzerindedir.
(4,5) Katarakt cerrahisi güvenli ve başarılı bir işlem olmuştur ancak cerrahinin
komplikasyonları çok düşük de olsa olasıdır. Katarakt cerrahisinde ameliyat
esnasında veya sonrasında sayısız komplikasyon gelişebilmesine rağmen, kalıcı
görme kaybıyla sonuçlananlar nadirdir. Majör komplikasyonlar enfeksiyöz
vitreus kaybı, nükleus/lens materyalinin vitreus boşlğuna düşmesi, endoftalmi,
toksik anterior segment sendromu (TASS), intraoperatif suprakoroid hemoraji,
kistoid makula ödemi (KMÖ), retina dekolmanı, kalıcı kornea ödemi, göz
içi lens’in (GİL) dislokasyonu, kornea dekompanzasyonu yer alır. Bazı diğer
komplikasyonlar yara sızıntısını, uzamış kornea ödemini, üveiti ve kalıcı göz
içi basıncı (GİB) yüksekliğini içerirler. Eş zamanlı hastalıklar katarakt cerrahisi
sonrası görme düzeyinin sonucunu kötü yönde etkileyebilirler. Bu yüzden
ameliyat öncesi katarakt dışında oküler problemi olan hastalara bu konuda bilgi
verilmelidir. Ambliyopi, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, diyabetik retinopati,
epiretinal membran (ERM) ve glokom gibi birçok eş zamanlı hastalık görme
289
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fonksiyonunda veya en iyi düzeltilmiş görme keskinliğinde (BCVA) yetersiz
iyileşme potansiyeli taşır.
Katarakt cerrahisi komplikasyonları operasyon öncesi, operasyon
esnasında ve operasyon sonrası erken ve geç dönemde görülebilir.
Anestezi ile ilgili komplikasyonlar;
-

Glob penetrasyonu ve perforasyonu

-

Retrobulber hemoraji

-

Cerrahi sonrası ekstraoküler kas disfonksiyonu

-

Optik sinir hasarı

-

Glob iskemisi

-

Diğer oküler sinirlerin hasarı

-

Okülokardiyak refleks

-

Allerjik reaksiyonlar

-

Beyin sapı anestezisi

-

7. Sinir bloğu komplikasyonları: yutma güçlüğü, unilateral yüz felci ve
solunum sıkıntısı

İntraoperatif Komplikasyonlar;
a)
-

Katarakt insizyonu ile ilgili;
Tünel perforasyonu
Descemet membran dekolmanı
Tünelin uzun / kısa/ geniş / dar/ derin / yüzeyel olması
Termal yanıklar

b)
-

Anterior kapsülektomi (kapsüloreksis) sırasında;
Büyük ya da küçük kapsüloreksis
Kapsüloreksisin perifere ilerlemesi

c) Hidrodiseksiyon esnasında;
Aşırı şişirmeye bağlı:
Ön kamaraya nükleus prolapsusu
Arka kapsül rüptürü
Ön kamaranın derinleşmesi
Nükleusun arka kamaraya geçişi
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Yetersiz şişirme:
Nükleusun çevrilememesi
Zorlama sonucu zonüler ayrılma
d)
-

Fakoemülsifikasyon sırasında;
İris prolapsusu ve rüptürü
Descemet dekolmanı
Endotel teması
Kapsüloreksis rüptürü
Korneal yanık (dar kesi, düşük akım hızı, yüksek fako gücü, kesi
oklüzyonu)
Arka kapsül rüptürü
Nükleus materyalinin vitreusa düşmesi
Ön segment hemorajisi

e)
-

Kortikal irrigasyon ve aspirasyon sırasında;
Kapsüloreksis rüptürü
Korteksin yetersiz alınması
Arka kapsül rüptürü

f)
-

GİL implantasyonu esnasında;
Endotel ya da iris hasarı
Descemet dekolmanı
Zonül diyalizi
Arka kapsül rüptürü
Kapsüloreksis rüptürü
GİL’ nin vitreusa düşmesi
Ön segment hemorajisi

Postoperatif Komplikasyonlar;
Yara yeri açılması
Yara yeri sızıntısı
Filtrasyon blebi oluşması
Epitelyal yürüme
Postoperatif astigmatizma
Korneal ödem ve büllöz keratopati
Hifema
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-

Endokapsüler hematom
İntraoküler basınç artışı
Kapsüler blok sendromu
GİL’ nin yanlış hesabı
GİL desantralizasyonu ve dislokasyonu
KMÖ
Endoftalmi
Arka kapsül kesifleşmesi
Retina dekolmanı

2.

Kornea Komplikasyonları (6)

Fakoemülsifikasyon sırasında probdan korneaya ısı transferi olabilir. Aşırı
ısı nedeniyle kesi yerinde yanık meydana gelir. Bu komplikasyon dar kornea
insizyonu, I/A dengesinin viskoelastik madde veya lens materyali ile bozulması
ve ultrasonik enerji ile ilgilidir. Özellikle ultrasonik enerjinin gereğinden fazla
ve aralıksız uzun süre yüksek güçte çalışması ucun aşırı ısınmasına sebep olur.
Yetersiz irrigasyon kesinin doğru yapılması ile çözümlenir. Ultrasonik
ucun üzerindeki kılıf ısının çevreye iletilmesini önlemede yardımcıdır. Soğuk
irrigasyon sıvısı kullanımı da yanığı önlemede faydalıdır. Ultrasonik enerji
kullanılırken yara yerinin dışarıdan sık sık ıslatılması yanık oluşumunu
azaltmada etkilidir. Tıkalı irrigasyon aspirasyon tubingi aspirasyon akım hızı
ve vakumunun yükseltilmesi, ultrason enerji seviyesinde düşme, koheziv
viskoelastik kullanımı, burst veya pulse mod tercih edilmesi ile düzeltilebilir.
Korneada yanık olduğunda kornea kollajeni kontrakte olur ve bu durum
insizyonda distorsiyona neden olur. Sonrasında insizyonda boşluk ve yara
yerinde sızıntı olabilir. Bu tip insizyonlar kendiliğinden kapanmaz ve sütür
gerektirir. Yara yerinde sütür astigmatizmaya neden olur.
2.1 Kornea Ödemi
Ameliyat sonrası erken dönemde görülen, görme prognozunu etkileyen önemli
komplikasyonlardan biridir. (7,8) Epitel ya da stroma ödemi cerrahi sonrası
erken dönemde görülebilir. Cerrahi sırasında enflamasyon, mekanik travma,
ameliyat süresinde uzama, ön kamaraya verilen toksik ajanlar ve artmış
GİB akut endotel dekompansasyonuna neden olabilir. Ön kamarada nükleus
parçasının kalması da uzun süren kornea ödemi yapabilir. Ağır hasarlarda
büllöz keratopati gelişerek kornea opaklaşabilir. (7) Büllöz keratopatiye bağlı
ağrı, görme keskinliğinde azalma, tekrarlayan enfeksiyöz keratit keratoplasti
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için olası endikasyonlardır. Ağrıyı azaltmak için fototerapotik keratektomi veya
anterior stromal mikropunktur yapılabilir.
Cerrahiye bağlı kornea ödemi genellikle postoperatif 4-6. haftada iyileşir.
Erken dönemde topikal hiperozmotik ajanlar, topikal kortikosteroidler ve bazen
terapötik kontakt lensler gerekebilir. Cerrahi sonrası stroma sağlam ve epitel
ödemi varsa artmış GİB düşünülmeli ve ön kamara parasentezi yapılmalıdır.
Brown-McLean sendromunda santral kornea saydam ve periferik kornea
ödemlidir. Ödem inferirodan başlar ve çember şeklinde yayılır. Gelişen teknoloji
ile görülme sıklığı azaldı. Etyolojisi bilinmemektedir.
2.2 Kornea Erimesi (Keratolizis)
Özellikle sjögren sendromu, romatoid artrit, kertokonjonktivit sikka sonucu
oluşan göz yaşı tabakası bozuklukları olan hastalarda cerrahi sonrası kornea
eriyebilir. Postoperatif kullanılan nonsteroid anti-enflamatuar damlalar da
buna neden olabilir. Cerrahi iöcesinde hastalar ayrıntılı değerlendirilmelidir.
Perioperatif dönemde topikal lubrikan kullanılabilir. Stromal erimenin
olduğu hastalarda prezervan madde içermeyen gözyaşı damlaların yoğun
kullanımı, punktum tıkaçları, bandaj kontakt lensler, otolog serumlar ve
sistemik tetrasiklinler epitelizasyonu artırmak ve stromal erimeyi engellemek
için alınabilecek önlemlerdir. Altta yatan hastalıkların tedavisi için sistemik
immunosüpresif tedavi gerekebilir. Tıbbi tedaviye rağmen düzelme olmazsa
amnion membran transplantasyonu veya keratoplasti yapılabilir.
2.3 Descement Membranı Dekolmanı
Cerrahi sırasında descemet membranı kornea arka yüzeyinden ayrılabilir.
Bu ayrılma sıklıkla membranın kesi yerinde cerrahi aletlere yakalanması
ile oluşur. Küçük kesi yeri, aletlerin ön kamara zor girişi, dar ön kamara bu
komplikasyonun sıklığını artırır. Fako ucunun kesici yüzeyinin yukarı bakacak
şekilde yerleştirilmesi bu riski azaltabilir. Küçük dekolmanlar spontan
gerileyebilir. Ön kamaraya hava veya genişleyebilen gaz (SF6 ya da C3F8)
tamponadının genişlemeyen konsantrasyonlarda verilmesi bu gazların yüzey
gerilim özellikleri ve uzun absorbsiyon zamanları nedeniyle desme membranı
dekolmanı tedavisinde oldukça etkilidir. Geniş desme membranı dekolmalarında
repozisyon sonrası membran üzerinde traksiyon görülen olgularda tam kalınlıklı
10.0 sütür tedavide kullanılabilir. Desme dekolmanı bazen de viskoelastik
enjeksiyonu esnasında kanül ucunun arka stromal planda bulunmasına bağlı
olarak da gelişebilir.
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3.

İris Komplikasyonları

3.1 İris Travması
Fako ucu giriş yerinde, yan giriş yerlerinde veya pupilla kenarında olabilir.
İnsizyon yerinin çok geride olması, insizyon boyunun kısa ve geniş olması iris
travmasına neden olur. Bu komplikasyon fako ucunun, cerrahi sırasında irise
teması veya insizyondan iris prolapsusu nedeniyle olur. Dar ön kamarada aşırı
irrigasyon nedeniyle göziçi basıncı (GİB) yüksek olursa bu risk daha da artar.
Doğru insizyon ve viskoelastik ile ön kamara oluşturulması komplikasyonu
önlemede faydalıdır. Pupilla kenarındaki iris travmaları, fako ucunun aspirasyon
sırasında irisi yakalamasıyla meydana gelir. Özellikle küçük pupillada, irise
yakın olarak yüksek akım ve vakumda çalışılması iris yakalanması riskini
artırır. Cerrahi sırasında surge olduğunda ön kamara aniden daralır ve pupilla
küçülür. Bu durum iris yakalanma riskini arttıracaktır. İris temasını önlemek
için pupilla yeterince dilate olmalı ve iristen uzakta çalışılmalıdır. Pupilla
sfinkteri bir kere fako ucu ile yakalanarak yapısı bozulduğunda iris gevşer,
aspirasyon ağzına çekmek daha kolaylaşır. İris hook’ ları irisi geride tutmak
için kullanılabilir.
3.2 İris Prolapsusu
Katarakt ameliyatı sırasında iris sarkması sık görülen bir durumdur. Genellikle
hidrodiseksiyon sırasında ana kesi yerinde oluşur ameliyat sırasında herhangi
bir aşamada ortaya çıkabilir. Geniş kesili cerrahilerde (İKKE, PEKKE) daha çok
görülür. Ön kamara derinliği, iris konfigürasyonu ve kornea tünelinin durumu
etkileyen faktörlerdir. İris prolapsusu tedavi edilmezse kesi yeri bozuk iyileşir
buna bağlı aşırı astigmatizma olabilir. Ayrıca kronik ön üveit, epitelyal içe
yürüme, KMÖ ve endoftalmi görülebilir. (9) Önlemek için farmakolojik ajanlar,
oftalmik viskoelastik maddeler ve iris retraktörleri kullanılır. Geliştirilen cerrahi
teknikler prolapsus riskini azaltmaktadır.
3.3 İntraoperatif Gevşek İris Sendromu (İFİS)
Benign prostat hipertrofisi için alfa 1a- adrenerjik antagonist kullanan hastalarda
sık görülür. Bu hastalarda cerrahi sırasında irrigasyon aşamasında gevşek iris
stroması dalgalanır, ilerleyici miyozis ve iris prolapsusu meydana gelebilir.
Mekanizma ön kamaranın hareketi ve sfinkter kasılmasına iris dilatatör kasların
karşı koyamaması ile açıklanmaktadır. Cerrahi öncesi hastalar mutlaka ilaç
kullanımı için sorgulanmalıdır. Cerrahiden önce ilacın kesilmesi riski azaltabilir.
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Maksimum dilatasyon, bimanüel cerrahi mikroinsizyon cerrahi teknikleri,
viscoelastik ile irisin içbükey konumda kalmasını sağlamak, düşük akımda
çalışmak,iris retraktörleri İFİS’i önleyebilir. İFİS’ in tedavisinde mekanik
pupilla germe teknikleri etkili değildir. (10)
3.4 İridodiyaliz
İridodiyaliz, irisin kökten ya da yapışma yerinden ayrılmasına denilmektedir.
Cerrahi sırasında göziçi dokuların manipülayonu ile oluşabilmektedir.
Fakoemülsifikasyon aşamasında veya göziçi merceğin yerleştirilmesi
aşamasında iridodiyaliz gelişebilir. İridodiyaliz büyük değilse kendi haline
bırakılabilir. Büyük olursa optik ya da kozmetik sorunlara yol açar. Bu durumda
iris kökünü kalıcı sütürler ile dikmek gerekir.
4.

Siklodiyaliz

Siklodiyaliz silier cismin meridyonel liflerinin skleral mahmuzdan ayrılması ile
ortaya çıkan nadir bir tablodur. İlk kez Fuchs tarafından tariflenmiş ve katarakt
cerrahisi sırasında iris kökü ve sklera mahmuzu arasında arasında oluşan
açıklığın ağır GİB düşüklüğüne neden olduğu bildirilmiştir.
Siklodiyaliz en sık künt travma sonrası görülmektedir. Ön segment
cerrahisi sonrası veya iris manipülasyonu içeren herhangi bir girişim sonrası da
görülebilmektedir. Silier cisime giden kan akımının azalması ile aköz üretiminin
azalması hipotoni gelişimine neden olabilir. Yarığın kapanması ile ise ağrılı GİB
yüksekliği ile karşılaşılabilir. Bu durum aköz hümör üretiminin düzelmesine
rağmen trabeküler ağ fonksiyonunun tam olarak düzelmediği aşamada gelişir.
Siklodiyaliz onarımı sıklıkla uzun süren hipotonide endikedir. Siklodiyaliz
yarığına argon lazer uygulanabilir. Lazer etkili değilse silyer cismi sütüre etmek
gerekir.
5.

Astigmatizma

Postoperatif astigmatizmanın miktarı erken görsel rehabilitasyon ve fonksiyonel
başarı için çok önemlidir. Bu başarının elde edilebilmesi için, daha düşük
postoperatif astigmatizma değerlerinin sağlanması yolunda birçok yöntem
denenmektedir. Ameliyat sonrası astigmatizmayı etkilediği bilinen faktörlerden
biri de sütürler ve sütürasyon şekilleridir. (11) İdeal bir sütürde bulunması
istenen özellikler ise sütürün absorbsiyonu veya sürekli toleransı olmalı, yüksek
gerilme gücü bulunmalıdır. Doku reaksiyonu oluşturmamalı. Antibakteriyel
ve antikarsinojenik olmalıdır. Esnek olmalı, düğüm kolaylığı olmalı, kolay
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yıpranmamalıdır. (12) Oluşan iatrojenik kurala uygun astigmatizmanın birçok
nedeni vardır. Bunlar vertikal eksende sıkı sütür, posterior sütür, vitreus kaybı
nedeniyle yumuşak göz, anterior limbal kesi, fazla sayıda sütür, elastik sütürler,
skleraya dik kesi gibi nedenlerdir. (13) Astigmatizmanın diğer nedenleri
arasında da aşırı koterizasyon, geniş kesi, düzensiz sütürler, kapak ekartörü
basısı, steroidlerin kullanımı, uzun ön kamara lensleri ve göz içi lenslerin eğik
durması sayılabilir. Erken postoperatif dönemde fazla sayıda sütürün alınması
insizyon yerinde kornea yassılaşmasına veya yara yerinde sızıntı olmasına ve
sekonder göz içi enfeksiyona neden olabilir.
6.

Yara Yerinden Sıvı Kaçağı ve Filtran Bleb Oluşumu

Cerrahi sonrası kesi yerinden sızıntı olabilir. Genellikle gözlem, kapama
tedavisi, hümör aközün üretimini azaltan topikal ve sistemik ilaç kullanımı ile
tedavi edilir. Cerrahi sonrası steroid kullanımı azaltıp enflamasyonu artırıp yara
yeri iyileşmesini artırabiliriz. Kaçak tüm tedavilere rağmen devam ederse bleb
gelişebilir. Enfeksiyon, ön kamarada sığlaşma ve hipotoni olursa müdahale
etmek gerekir. Bleb içine otolog serum enjeksiyonu, hafif koterizasyon,
kryoterapi, penetran diatermi, siyanoakrilat yapıştırıcısı kullanmak, erken
aşamada insizyonu onarmak bu işlemlerden bazılarıdır.
7.

Epitelin İçe Yürümesi (Ingrowth)

Epitel içe yürümesi, cerrahi insizyondan aşağı doğru ilerleyen, kornea endotelini
veya irisi örten epitel tabakası ile karakterizedir. Cerrahi sırasında epitel
hücrelerinin ön kamaraya girmesi ya da insizyonun yeterince sıkı olmaması ile
başlayabilir. Artmış GİB, ön kamarada epitel hücrelerinin yüzmesi, korneada
ödem ve kornea arkasında membran, pupilla düzensizlikleri ve anormal iris
yüzeyi klinik bulgularıdır. Tanı argon lazer ile konur. Memran üzerine atılan
şutlar beyaz görünür. Kriyoterapi ve topikal 5-fluorourasil kullanımı etkilidir.
Bazen glokom valf gerekebilir.
8.

Sığ Ön Kamara

-

İntraoperatif: Cerrahi sırasında ön kamara geniş kesi nedeniyle sıvı
kaçağı, yetersiz infüzyon, pozitif vitre basıncı, globa dışardan baskı,
suprakoroidal hemoraji gibi nedenlerle sığlaşabilir. Öncelikle şişe
yüksekliği arttırılmalı ve kesi yeri kontrol edilmeli. Kesi yerinden sıvı
kaçağı fazla ise sütürasyon yapılmalı. Sonrasında blefarostanın globa
bası yapıp yapmadığı kontrol edilmeli. Pozitif vitre basıncı genelde kalın
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-

-

9.

boyunlu, obez, heyecanlı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan, valsalva
manevrası yapan hastalarda meydana gelir. Bu durumlarda intravenöz
mannitol verilebilir. Sığ ön kamara nedeni hala belirsiz ise kırmızı refle
varlığı kontrol edilmeli. Suprakoroidal efüzyon ya da kanama varlığında
hasta ajitedir ve çok ağrısı vardır. Göz küresi serttir. Tanıyı doğrulamak
için arka seğment oftalmoskop ile muayene edilmelidir. Efüzyon ya da
kanama mevcutsa kornea insizyonu kapatılıp basınç düşene kadar vaka
ertelenmelidir.
İrrigasyon sıvısının arka segmente yanlış yönlenmesi: Bazen ön
kamaradaki sıvı vitreusa doğru yönlenip lensin öne hareketine ve sığ
ön kamaraya neden olabilir. Posterior infüzyon sendromu da denilen bu
durum en çok hidrodiseksiyon aşamasında meydana gelir. Bu aşamada
zonüllerde hasar, arka kapsül bütünlüğünde bozulma, irrigasyon ucu yanlış
yerde olabilir. Lense hafif baskı ön kamaranın derinleşmesi sağlayabilir.
İntravenöz mannitol verilmesi yardımcı olabilir. Ayrıca pars planadan
retrolentiküler alana girilip sıvı aspire edilebilir.
Postoperatif: Cerrahi sonrası ön kamara sığlaşması göz yapılarına kalıcı
hasar verebilir. Periferik anterior sineşi, kronik açı kapanması glokomu,
endotel kaybı gelişebilir. Sızdıran insizyon, koroid dekolmanı, pupilla
bloğu, silyer blok, suprakoroidal kanama sığ ön kamaranın nedenleridir.
Ön kamaranın derinliğini diğer göz ile karşılaştırarak değerlendirebiliriz.
Sızdıran yara yerine iris inkarsere olursa hasta asemptomatik olabilir.
İnsizyondan sızıntı olursa sikloplejik damlalar, topikal beta blokerler,
karbonik anhidraz inhibitörleri, basınçlı bandajlar, terapotik yumuşak
kontakt lensler ve doku yapıştırıcıları uygulanabilir. Steroid kullanımını
kesmek enflamasyonu artırıp yaranın kendiliğinden kapanmasına neden
olabilir. Tedaviye rağmen 48 saat içinde düzelme olmaz, iris prolabe
olursa ya da GİM endotele temas ederse cerrahi eksplorasyon yapılmalıdır.
Pupilla bloğu, silyer blok, suprakoroidal kanama varlığında GİB normal ya
da yüksektir. İridovitreal ya da iridokapsüler sineşi varlığında postoperatif
üveit geç dönem pupil bloğuna neden olabilir.
Silyer Blok Glokomu (Malign Glokom)

Aköz akımın vitreye yanlış yönlenmesinden kaynaklanır. Bu yanlış yönlenme
lens iris diaframının ön tarafa yer değiştirmesine dolayısıyla sığ ön kamara ve açı
kapanmasına sekonder GİB artışına neden olur. Sıklıkla dar açılı glokomu olan
gözlerde insizyonel bir cerrahi sonrası ortaya çıkmaktadır ve insidansı %0.4-

298   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

6’dır. Klasik olarak dar açılı gözlerde veya dar açılı glokomu mevcut hastalarda
filtran cerrahi sonrası ortaya çıkmakla birlikte, katarakt cerrahisi, lazer iridotomi,
pars plana vitrektomi, lazer kapsülotomi, lazer siklofotokoagülasyon, skleral
flep sütürlizis ve miyotik kullanımı sonrasında da ortaya çıkabilmektedir. Göz
içi cerrahisi iridektomi ya da iridotomi varlığında da GİB’ nı arttırabilmektedir.
Dolayısıyla basit iridektomi ile tedavi etmek yeterli olmaz, yoğun medikal
veya cerrahi tedavi gerektirir. Lens iris diaframının arkaya yer değiştirmesi
isin yoğun siklopleji ve midriyazis sağlanmalıdır. Ayrıca aköz üretimi azaltıp
GİB’ nı düşürmek için aköz baskılayıcı ajanlar (alfa agonistler, beta blokerler
ve oral karbonik anhidraz inhibitörleri) ve hiperozmotik ajanlar (intravenöz
mannitol) kullanılmalıdır. Medikal tedavi %50 başarılıdır. Miyotik ajan, lens iris
diyaframının öne yer değiştirmesine neden olacağından kullanılmamalıdır. Ön
kamaraya aköz akışı artırmak için vitreusun çıkarılması için cerrahi müdahale
gereklidir. Cerrahi müdahaleler arasında bıçak ile açıklık oluşturmak, Nd:YAG
lazer kullanımı veya pars plana vitrektomi sayılabilir.
10. Gözde Kalan Lens Materyali
Cerrahi sırasında iris arkasında ya da ön kamara açısında lens materyali
kalabilir. Arka kapsül rüptürü veya zonül diyalizi varsa lens parçaları vitreye
düşebilir. Fakoemülsifikasyon sırasında lens materyalinin göz içinde kalma
oranı %0.3 olarak bildirilmiş. (14) Göziçinde kalan lens materyali enflamasyonu
artırmaktadır. Hastada glokom, kornea ödemi, üveit ve vitrede opasite gelişebilir.
Korteks materyali göziçinde kalmışsa cerrahi gerekmeyebilir. Steroid, nonsteroid anti inflamatuar damlalar ve siklopleji ile takip edilebilir. Nükleus
parçası kalırsa şiddetli enflamasyon yapabilir ve GİB’ nı artırabilir. Topikal
ilaçlarla kontrol edilemeyen enflamasyon, kontrolsüz glokom, büyük miktar
lens materyali, eşlik eden endoftalmi, retina dekolmanı veya retina yırtığı varsa
cerrahi müdahale yapılmalıdır. (14) Katarakt cerrahisi sonrası 7-14 gün içinde
cerrahi müdahale yapılmalıdır. Cerrahiden sonra 3 hafta geçerse KMÖ ve kronik
glokom gelişebilir.
11. Toksik Anterior Segment Sendromu:
Toksik anterior segment sendromu (TASS), enfeksiyöz olmayan maddelerin
neden olduğu ve göz içi dokularında aşırı toksik hasara neden olan steril bir
inflamasyondur. Genellikle komplikasyonsuz katarakt cerrahisinden 12-48 saat
sonra ortaya çıkar. TASS’ın olası etiyolojik faktörleri arasında cerrahi travma,
bakteriyel endotoksin, uygunsuz pH ve ozmolaliteye sahip göz içi solüsyonlar,
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koruyucular, denatüre oftalmik viskoz cerrahi cihazlar (OVD), cerrahi
aletlerin yetersiz sterilizasyonu, göz içi lensler sayılabilir. Cerrahide distile su
kullanılmamalı, prezervan içeren adrenalin göz içine verilmemelidir. Ayrıca
reusable kanüller dikkatli şekilde durulanmalıdır. Korneanın toksik ajanlara
karşı en duyarlı dokusu endoteldir. Bulanık görme, ağrı, fotofobi, kornea ödemi,
hipopiyon, GİB artışı, geniş ve hareketsiz göz bebeği TASS’ın karakteristik
belirti ve semptomlarıdır. Kornea ödemi diffuz limbustan limbusa uzanır.
Patolojik bulgular ön kamara ile sınırlıdır. TASS’ın enfeksiyöz endoftalmiden
ayırıcı tanısı önemlidir. TASS bulguları çok hızlı gelişirken, enfeksiyöz
endoftalmi işlemden 5 ile 7 gün sonra ortaya çıkar. TASS oluşumunun ana
tedavisi önlemedir. Enflamasyon gerileyene kadar sıkı takip ve yoğun steroid
tedavisi gerekir. (15)
12. Enfeksiyöz Endoftalmi:
Endoftalmi, ön kamarayı ve vitreusu içeren intraoküler inflamasyondur. Retina ve
koroid inflamasyonu da eşlik edebilir. Endoftalminin katarakt ameliyatlarından
sonra görülme sıklığı %0.8’dir ve gözün en ciddi infeksiyonudur. (16) Endoftalmi
akut ya da kronik olabilir. Enfeksiyöz endoftalmide kapak, konjonktiva, kornea
ödemi, görme keskinliğinde azalma, ön kamarada hücre, fibrin, hipopyon,
vitritis,retinitis, bulanık retinal refle gelişmektedir. Postoperatif endoftalmilerin
en sık sebebi kapaklar, kirpik, konjonktiva, lakrimal kese gibi yüzey dokularında
kolonize oImuş mikroorganizmalardır. (17) Endoftalminin önlenmesinde
antibiyotiklerin etkinliği tartışmalıdır. Cerrahi öncesi topikal antibiyotik
kullanımı bakteri sayısını düşürebilir ancak enfeksiyon insidansını düşürdüğü
gösterilememiş. 2006 yılında Avrupa’ da yapılan bir çalışmada cerrahi sonunda
ön kamaraya 1 mg sefuroksim enjeksiyonunun endoftalmi insidansını 5 kat
düşürdüğü gösterilmiştir. (16)
Preoperatif risk faktörleri kronik blefarit, kapak anormallikleri, lakrimal
drenaj bozukluğu, sikatrisyel konjonktivit, kontakt lens kullanımı, sekonder
GiL implantasyonu, diğer gözde protez, diyabetes mellitus ve immünsupresyon
olarak sıralanabilir. İntraoperatif risk faktörleri ise kapak ve konjonktivanın
yeterli temizlenmemesi, uzun ameliyat süresi, vitreus kaybı, prolen haptikli GİL,
yara yeri problemleri, korneaskleral sütürlerin yeterince gömülmemesi olarak
sıralanabilir. Endoftalmi riskini azaltmak için operasyon öncesi hazırlığında
konjonktival keseye %5’ lik povidon iyod koymak, operasyon sahasından kirpik
ve göz kapağını uzaklaştırmak için örtü kullanmak, cerrahi bitiminde insizyon
yerinin sızdırmadığına emin olmak gerekir.
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İnfektif endoftalmi tedavisinde etken mikroorganizmanın saptanamadığı
durumlarda hem Gram pozitif hem Gram negatif bakterileri kapsayan geniş
spektrumlu antibiyotikler seçilmelidir. Endoftalmi Vitrektomi Çalışması’na
göre, katarakt ameliyatından sonra 6 hafta içinde gelişen endoftalmilerde,
başlangıçta görme keskinliği ışık persepsiyonundan daha iyi olan grupta,
pars plana vitrektominin (PPV), vitreus biyopsisi ve intravitreal antibiyotik
tedavisine üstünlüğü yoktur. Ancak başlangıçta görmesi ışık persepsiyonundan
daha kötü olan grupta, son görme hemen PPV yapılan grupta belirgin olarak
daha iyi bulunmuştur. İntravenöz antibiyotik kullanımının vitreus kavitesine
zayıf penetrasyonundan dolayı faydası gösterilememiş.
13. Yüksek Göz İçi Basıncı
Katarakt cerrahisi sonrası GİB artışı sık görülen bir problemdir. (18) Bu durum
çoğu hastada geçici olup tedavi almadan sekel bırakmadan normale döner. Ancak
glokomu ya da optik atrofisi olan hastalarda GİB artışı tehlikelidir. Bu yüzden
cerrahi sonrası GİB takibi önemlidir. Katarakt cerrahisi sonrası ön kamarada
kalan lens debrisleri, yüksek viskoziteli viskoelastikler ve hifema, sıkı yara yeri
kapatılması, yüksek dozda steroid kullanımı, iris pigment deşarjı, önceki glokom
varlığı, pupil oklüzyonuyla iris bombeleşmesi, üveit, yoğun enflamasyon,
periferik anterior sineşi, aköz yanlış yönlenmesi ve ekspulsif hemoraji GİB
yükselmesine sebep olabilir. (19) Bazı çalışmalarda katarakt cerrahisinin uzun
dönemde GİB düşüşü yaptığı gösterilmiştir. (20) Bu durum özellikle glokom
hastalarında ilaçların azaltılmasını hatta kesilmesini sağlamaktadır.
14. Ön Kapsüloreksis Kenarı Rüptürü
Cerrahi sırasında tamamlanmış kapsüloreksis birtakım nedenlerle yırtılabilir.
Fakoemülsifikasyon sırasında kapsüloreksis küçük ise oyuk açılırken perifere
fazla gidilirse kapsül kenarı yırtılabilir. Kapsülün boyandığı durumlarda
kapsül daha gevrek olduğu için temasla kolay yırtılabilir. Kapsülden uzakta
çalışılmalıdır. Cerrahi sırasında ön kamara kollabe olursa kapsül kenarına temas
artacağından yırtık riski artabilir. Ön kapsüloreksiste radyal bir yırtık arka kapsüle
doğru dolanabilir. Ön kapsül kenarı yırtılırsa nukleusun parçalara ayrılması
zorlaşır ve işlem sırasında yırtık büyüyebilir. Yırtık varsa viskoelastik altında
emülsifikasyona devam edilmelidir. Ön kamara silinmesi veya fako ucunun
ön kamaradan çıkarılması yırtığı büyütebilir. Nükleus parçalara bölünürken
fako ucu veya chopper ile ön kapsül kenarı yırtılabilir. Yırtık birden fazla
olursa durum daha ciddidir. Ön kapsüloreksis kenarı rüptüründe cerrahinin her

KATARAKT CERRAHİSİNİN OLASI KOMPLİKASYONLARI   301

aşamasında kapsülü germemeye ve kapsül kenarını fako ucu ile yakalamamaya
dikkat edilmelidir. (6,21)
15. Arka Kapsül Rüptürü
Fakoemülsifikasyonun birkaç aşamasında arka kapsül rüptürü meydana gelebilir.
Nükleusun parçalara ayrılması sırasında olabilir. Yumuşak nükleuslarda
ayırma sırasında spatülün kapsülü zedelemesiyle de olabilir. Sert nükleuslarda
parçaların tam ayrılması için nukleus yarılarının kapsülü aşırı germesi veya
chopper’in arka kapsülü zedelemesi nedeniyle olabilir. Fako-chop tekniğinde
fako ucuna çekirdeği iyi saplamak için yüksek vakum gerekir. Oklüzyonun
aniden açılması ile ön kamara kollapsı chopper’in arka kapsülü yırtmasına
sebep olabilir. Nükleusun parçalara ayrılması sırasında arka kapsül yırtılmış
ise nükleus parçaları ön kamaraya viskoelastik altında çıkarılarak ön kamarada
emülsifikasyona devam edilir. Düşük irrigasyon ve düşük akım altında işlem
yapılmalıdır. Cerrah deneyimli değil ise insizyon yeri genişletilerek nükleus
parçaları viskoelastik ve lens lupu yardımı ile vitreus traksiyonu en aza
indirgenerek çıkarılır. Viskoelastiğin nükleus ile arka kapsül arasına fazla
verilmesi yırtığın büyümesine de yol açabilir. Nükleus materyali altına lens
glide yerleştirilmesi vitreye lens materyali düşmesini engelleyebilir.
Ayrıca nükleus parçacıklarının temizlenmesi sırasında arka kapsül rüptürü
olabilir. Fakoemülsifîkasyonun son devrelerinde, özellikle epinukleus ve
korteksin kalmadığı olgularda arka kapsülün fako ucuna gelmesini önlemek için
yan girişten spatül gibi künt bir alet nukleus materyali gerisine yerleştirilir. Bu
devrede kapsül açılır ise ve hyaloid sağlam ise açıklığı kapamak için viskoelastik
kese içine enjekte edilir ve çekirdek parçası ön kamaraya getirilir, emülsifiye
edilir. Fako ucu ön kamaradan çıkarılırken viskoelastik ile ön kamara oluşturulur
ve mümkünse yırtık kapsüloreksise dönüştürülür. Hyaloid parçalanmış ve vitreus
ön kamaraya gelmiş ise viskoelastik nukleus parçasının uzağına enjekte edilir.
Önce parça etrafındaki vitreus, ön vitrektomi ile temizlenir. Sonra viskoelastik
verilir ve nükleus parçası emülsifiye edilir. Endoteli korumak için de kornea
arkasına da viskoelastik enjekte edilir. İnsizyona yakın bölgede vitreus varsa ön
vitrektomi ile temizlenir, nükleus parçası büyük ise veya birden fazla nükleus
parçası varsa kesi genişletilir, lup ile manuel olarak nukleus parçaları çıkarılır,
kesi yeri sütüre edilir, sonra ön vitrektomi ile kortikal materyal vitreusten
temizlenir. Ön kamaranın kollabe olmaması için devamlı viskoelastik takviyesi
ile fakoemülsifikasyon sırasında vitreus geride tutulmaya çalışılır. Bu işlem
sırasında yüksek vakum fakat düşük akım ve düşük ultrason kullanılmalıdır.
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Bu işlem ön kamarada türbülansı azaltarak serbest vitreus hareketini azaltabilir.
(22)
Bu olgularda göziçi lens implatasyonuna olgunun durumuna göre karar
verilir. Küçük arka kapsül yırtıkları kapsüloreksise dönüştürülebilmiş ise kapsül
içi GİL implantasyonu başarılabilir. Arka kapsül yırtığı büyük ise ve yeterli ön
kapsül desteği var ise arka kamara lensi sulkusa yerleştirilebilir. Eğer zonüllerde
hasar en az düzeyde ise, kapsüldeki GİL haptikleri, yırtık bölgesindeki kapsülü
genişletmek için desinsersiyon ekseni boyunca yerleştirilmelidir. Zonüllerdeki
hasar büyük ise GİL yerleştirilmeden kapsül germe halkası takılabilir.
16. Vitreusun Prolabe Olması
Cerrahi sırasında arka kapsül yırtılınca vitreus prolabe olabilir. Cerrah selülöz
sponge veya spatül ile yara yerindeki ve iristeki vitreusu tespit edebilir. Fako
ucuna vitreusun sıkışırsa ve irrigasyon basıncının da etkisi ile lens materyali
göz dibine kaçabilir. Parçalar ön vitreusta asılı ise destek için parçaların gerisine
biraz viskoelastik yerleştirilir. Daha sonra parçaları ön segmente çekmeden önce
vitreus fibrillerinden ayırmak için bimanuel vitrektomi yapılır. Vitreus jeline
karışmış olan nükleus parçalarının vitrektomi yapılmadan manuel olarak yara
yerinden çıkarmaya çalışmak vitreus bazında istenmeyen retina traksiyonuna
ve retina dekolmanına yol açabilir. Nukleus materyali vitreus boşluğu içerisine
arkaya düşer ise, vitrektomiyi takiben yukarı doğru nukleusu yüzdürmeye
çalışmak bazen faydalı olur. Bu fayda sağlamaz ise, fako fragmantasyon ile pars
plana vitrektomi planlanabilir. (23)
Ön kamaradaki vitreus, KMÖ ile birlikte ya da KMÖ olmadan enflamasyona
neden olabilir. Vitreus yara yerinden göz yüzeyine ilerlerse bakterilerin geçişini
kolaylaştıracağından endoftalmi riskini artırır (vitreus wick sendromu). Vitreus
wick sendromu, pupiller blok glokomu, KMÖ , vitreoretinal traksiyon, kornea
dekompansasyonu ve endoftalmi gibi çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. (24)
17. GİL Desantralizasyon ve Dislokasyonu
Kapsül ya da zonül bütünlük kaybı, kapsülde fimozis, düzensiz arka kapsül
fibrozisi ve asimetrik haptik yerleşimi varlığında GİL desantralize olabilir. Erken
dönemde İOL dislokasyonunun en önemli nedeni zonül rüptürüdür. Geç dönem
en önemli neden ise progresif kapsüler kontraksiyon ve zonüler ayrılmadır.
Travma, üveit, daha önceden vitrektomi yapılması, psödoeksfoliyasyon
sendromu (PEX), yüksek aksiyel uzunluk, retinitis pigmentoza dislokasyon için
predispozan faktörlerdir. (25, 26) Hastada PEX varsa zonüler zayıflık ve hasar
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nedeniyle cerrahiden hemen sonra bile dislokasyon olabilir. (27) Uzun sireli İOL
fiksasyonu için bazı hastalarda kapsül germe halkası (KGH) kullanılmalıdır.
İyatrojenik ya da travmatik zonüler hasar, PEX, hipermatür katarakt, geçirilmiş
vitrektomi ya da filtran cerrahi varlığında KGH kullanılmalıdır. (28) Disloke
İOL görsel semptomlara neden olur ya da kontrolsüz GİB artışı yaparsa
repoze etmek gerekir. Sklera fikse İOL, irise fikse İOL ya da ön kamara İOL
uygulanabilir. Tabiki tüm cerrahi uygulamalar retinada yırtık, dekolman, vitreus
hemorajisi gibi komplikasyonlarının görülme sıklığını artırır.
18. Pupiller Yakalama
Göz içi merceğin optiğinin pupilla üstüne gelmesi genellikle geçicidir.
Refraktif değişiklik yanında pupiller bloğa bağlı glokom, iritis, monoküler
diplopi, iris yüzeyinde pigmentasyon hatta KMÖ yapabilir. Haptiklerin düzgün
yerleştirilmemesi, arka kapsül ile iris arasında sineşi olması, açısı olmayan GİL’
in sulkusa yerleştirilmesi pupiller yakalamaya neden olabilir. Pupiller yakalama
için olası nedenler floopy iris, ters pupiller blok, büyük ön kamara derinliğidir.
(29) Tedavide pilokarpin, lazer iridotomi veya cerrahi gerekebilir. (30)
19. Kapsüler Blok Sendromu
Kapsüler blok sendromunda, ön kamara sıvısı GİL arka yüzü ile arka kapsül
arasında sıkışır. Sendrom, klinik özelliklerine göre fibrotik, inflamatuar ve
nonselüler olmak üzere sınıflandırılmıştır. Fibrotik olanda lens epitel hücre
proliferasyonu ve metaplazisi, inflamatuar olan grupta inflamatuar ön kamara
hücre reaksiyonu suçlanmış ve hücre içermeyen (nonselüler) tipte ise iyi
temizlenmemiş viskoelastik madde suçlanmıştır. Farklı mekanizmalar olsada,
tüm gruplarda GİL optiğinin ön kapsülotomi açıklığını kapatmasına bağlı olarak
boşlukta likefiye materyal birikimi söz konusudur. (31) Hapsolan sıvı bulanık
ya da süt görüntüsünde olabilir. Cerrahi sırasından sendromun gelişmemesi
için hidrodiseksiyon aşamasında kesi yerinin alt dudağına bastırıp kontrol sıvı
çıkışına izin vermek gerekir. (32) Ayrıca hızlı sıvı verilmemeli, nükleusa hafifçe
bastırılmalı ve viskoelastik tamamen temizlenmelidir. Cerrahi sonrasında
kendiliğinden iyileşme olmayan olgularda periferik neodymium:YAG (Nd:YAG)
arka kapsülotomi yapılmalıdır.
20. Üveit- Glokom- Hifema Sendromu
Cerrahi sonrasında GİL malpozisyonuna bağlı olarak iris, siliyer cisim,
iridokorneal açıda mekanik travmaya bağlı görülen nadir bir durumdur. Bu
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hastalarda iris transilluminasyon defekti, mikrohifema, pigment dispersiyonu,
GİB yüksekliği, kronik inflamasyon, sekonder neovaskülarizasyon ve KMÖ
görülebilir. (33) Teknolojideki gelişmeler, lens tasarımı, cerrahi teknikler, arka
kamara GİL kullanımı sendromun gelişimini azaltmıştır. Tedavide topikal
anti-enflamatuar ilaçlar ve antiglokom ilaçlar kullanılır. Enflamasyon retina
ya da korneaya hasar verirse GİM çıkarılmalıdır. Hifema olan olgularda
immobilizasyon,baş elevasyonu ve siliyer spazm için sikloplejik ilaçlar önerilir.
(34)
21. Psödofakik Büllöz Keratopati
Büllöz keratopati korneal endotelyal yetmezlik, kronik kornea ödemi ve
subepitelyal büllöz değişikliklerle karakterize bir hastalıktır. Cerrahideki tüm
yeniliklere rağmen ciddiyetini hala korumaktadır. (35) Özelikkle irise fikse
lensler ve kapalı luplu esnek ön kamara lensleri korneada dekompansasyon
riskini artırır. Ayrıca fuchs endotelyal distrofi olan olgularda cerrahi sonrası
endotel yetmezliği gelişebilir. Cerrahi öncesi bu hastaları bilgilendirmek gerekir.
22. Hatalı GİL Yerleştirilmesi
Cerrahi öncesi aksiyel uzunluk ve keratometri ölçümlerindeki yanlışlıklardan
dolayı hastaya uygun olmayan GİL yerleştirilebilmektedir. Keratoplasti geçirmiş,
refraktif cerrahi geçirmiş, silikonize gözlerde doğru GİL ölçümü zordur. Ters
yerleştirilmiş lensler de öne açılanmaya ve GİL gücünün değişimine neden olur.
(36)
23. Arka Kapsül Opasifikasyonu (PCO)
Kapsüler opasifikasyon, sorunsuz geçmiş katarakt cerrahisinin en yaygın ve geç
görülen komplikasyonudur. (37) Cerrahi tekniklerdeki gelişmeler ve iyi korteks
bakiyesi temizliği sayesinde insidansı giderek düşmektedir. Kapsül kesesinde
kalan lens epitel hücrelerinin rejenere olması ve bakiyelerinin proliferasyonu
ile opasifikasyon oluşur. Genç yaş, üveite bağlı komplike katarakt, travmatik
katarakt, retinitis pigmentoza, yüksek miyopi, psödoeksfoliasyon, glokom,
diabet, dik kenarlı optik dizayn PCO riskini artırmaktadır. Atravmatik, kısa
süreli cerrahi, iyi korteks temizliği PCO gelişimini azaltmaktadır. Hastada ciddi
görme azlığı, monoküler diplopi, kamaşma, fundus seçilememesi, kapsüler
fimozis mevcutsa tedavi edilmelidir. Tedavide Nd:YAG laser kapsülotomi
yapılmaktadır. Mimimal enerji kullanılmalı ve çok iyi odaklanılmalı. Görmenin
iyi olması için 3mm’lik bir açıklık yeterli olur.
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24. Kapsülotomi Komplikasyonları
Erken dönemde geçici GİB yüksekliği %30 hastada görülür. Profilaktik alfa
adrenerjiklerle tedavi edilir. Hastanın öncesinde glokomu varsa özel önlem
almak gerekir. Kapsülotomi retina dekolman riskini de artırır. Katarakt cerrahisi
sonrası dekolman %50 hastada ilk yıl oluşur. Yüksek miyopi, ailede dekolman
öyküsü, travma, önceden var olan patoloji kapsülotomi sonrası dekolman
riskini artırır. Kistoid maküla ödemi (KMÖ) kapsülotomi sonrası görülen diğer
komplikasyondur. Diabetik retinopati ve KMÖ olan hastalar yüksek risklidir.
Topikal steroidler ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar bu hastalarda faydalı
olabilir. Kapsülotomi sonrası nadir de olsa İOL vitreusa disloke olabilir. Bu
komplikasyon daha çok plate haptik silikon implantlarda oluşur.
25. Hemoraji
Yapılan birçok çalışma antikoagülan veya antiplatelet kullanan hastaların
cerrahisi sırasında hemorajik komplikasyon riskinde artış olduğunu gösteremedi.
(37,38)
25.1 Retrobulber hemoraji
Katarakt cerrahisi öncesi yapılan retrobulber ve peribulber enjeksiyonlardan
sonra retrobulber hemoraji görülebilmektedir. İnsidansı %1-3 arasındadır. Daha
çok retrobulber enjeksiyon sonrası görülebilmektedir. Sık görülmez ancak hızlı
tanı konup tedavi edilmelidir. (39) Blefaroplasti sonrası görme kaybının da
ana nedenidir. (40) Hemoraji venöz ya da arteriyel olabilir. Venöz olduğunda
yavaş yayılır ancak arteriyel olduğunda çok hızlı gelişir. Hastada propitozis,
yüksek GİB, glob hareketinde azalma, kapak ve konjonktivada kemozis
görülür. Ayrıca dilate fiks pupil ya da relatif afferent pupil defekti gelişebilir.
Tedavide hemorajinin hızlı boşaltılması için transkutanöz transseptal yaklaşım
önerilmektedir. Böylece 1 saat içinde yapılan tedavi, artan basıncın intraorbital
vasküler yapılara hasar vermesini engellemiş olur. (41) Lateral kantotomi ve
inferior kantoliz standart procedür ancak hematomun boşaltılması için yeterli
değildir. (42) Adjuvan tedavide dijital masaj, steroid, mannitol, asetozolomid
uygulanmaktadır.
25.2 Suprakoroidal Efüzyon ve Hemoraji
Katarakt cerahisinde %0.03 civarında görülür. Cerrahi sırasında veya
sonrasında suprakoroidal boşluğa kan birikimi ile karakterize, seyrek rastlanan
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fakat prognozu genellikle kötü olan bir komplikasyondur. Özellikle ileri yaşta,
glokom, yüksek GİB ve dejeneratif miyopi gibi risk faktörleri bulunan kişilerde
karşımıza çıkabilir. Peroperatif akut hipotoni, hipertansiyon, valsalva riski
artırmaktadır. Cerrahi öncesinde iyi bir sistemik değerlendirme yapılmalıdır.
Glokomu olan olgulara preoperatif mannitol ve asetozolomid verilebilir.
İntraoperatif hipotoniden kaçınmak gerekir. Hemorajinin erken tanınması göz
için hayati öneme sahiptir. Ön kamarada daralma, gözde sertleşme, GİB’ da
ani yükselme, arka kapsülde bombeleşme, kırmızı reflede kararma, intraoküler
yapıların (iris, lens, vitreus, retina) dışarı atılması en tipik belirtilerdir. Bu
durumla karşılaşıldığında hızlıca insizyon kapatılmalıdır. Glob kapalı olduğunda
sklerotomi yapılabilir. Etkilenen kadran kolay tespit edilemezse inferotemporal
kadrandan sklerotomi yapılmalıdır. Bazen suprakoroidal hemoraji cerrahi
sonrası erken dönemde görülür. İnsizyon sağlam ise ve GİB normal ise hemoraji
gözlemlenebilir. İnsizyon sağlam değilse cerrahi revizyon yapmak gerekir.
Yapışık koroid ya da koroid dekolmanı, sığ ön kamara, kontrolsüz yüksek GİB
cerrahi endikasyonlardır.
25.3 Hifema
Cerrahi sonrası hifema genelde insizyon ya da iristen kaynaklanır ve kendiliğinden
geçer. Hifema psödoeksfoliasyonu olan hastalarda daha sık görülür. Uzun süren
hifemada GİB yükselir ve kornea kanla boyanır. Cerrahiden aylar sonra oluşan
hifema, vasküler dokunun İOL tarafından hasar görmesi ile oluşur. Kanayan
damara argon lazer fotokoagülasyon yapılmalıdır.
26. Kistoid Maküler Ödem (KMÖ)
KMÖ kan-retina bariyerinin ortadan kalkmasıyla retinanın hücre dışı
boşluklarında sıvı toplanması, dış pleksiform ve iç nükleer tabakalarda sıvı
ile dolu kistoid boşlukların oluşmasıdır. KMÖ komplikasyonsuz katarakt
cerrahisi sonrası görme azlığının en önemli nedenidir (Irvine- Gass Sendromu
olarak bilinir). (43) Hastaların birçoğu asemptomatiktir. Cerrahide arka kapsül
rüptürü olması ve vitreus kaybı, cerrahiden sonra gözde lens partikülü kalması,
önceden var olan ERM, üveit, diabetik hastada retinopati varlığı, prostoglandin
analoğu kullanılması makulada ödem görülme sıklığını artırmaktadır. Filtreli
GİL cerrahisi sonrası anjiografik KMÖ oranını düşürebilir. Ayrıca cerrahi öncesi
ve sonrası topikal nonsteroid kullanımı da KMÖ riskini azaltır. Tanı, flöresein
anjiografide, makulada petaloid görünümde kistik boşluklar, OCT’ de retinal
kalınlaşma ve açıklanamayan görme azlığı ile konur. Psödofakik KMÖ tipik
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olarak optik diskte boyanma ile birlikte olduğundan KMÖ’ ye yol açan diyabet,
ERM ve eksüdatif makula dejeneresansı gibi diğer hastalıklardan kolayca
ayrılabilir. OCT’ de kistoid değişikliklerle birlikte foveal kontürde distorsiyona
neden olan kalınlaşma, kistoid değişiklik olmadan foveal kontürde düzleşme
veya fovea kontur kaybı olmadan intraretinal düzleşme görülebilir. Cerrahi
sonrası en çok 6-10 hafta arasında görülür. Komplikasyonsuz cerrahi sonrası
%95 olguda 6 ay içinde kendiliğinden geriler. Hastalarda kontrast sensitivitede
azalma, fotofobi, oküler iritasyon, metamorfopsi ve uçuşma şikayetleri
görülebilir. Ön kamarada hücre ve flare, irise ve insizyona vitreus yapışıklıkları
ve kapsül yırtılması görülebilir. Kronik olgularda retina pigment epitelinde
atrofi, kistoid dejenerasyon ve makulada delik görülebilir. Tedavide ilk olarak
günde 4 kez topikal steroid ve/veya non-steroid antiinflamatuarlar verilmelidir.
Eğer görme artarsa, tedaviye 3-6 devam edilip azaltılarak kesilir. Görme artışı
olmazsa tedaviye subtenon steroid enjeksiyonu eklenebilir. Tedaviye dirençli
olgularda intravitreal triamsinolon enjeksiyonu yapılmalıdır. (44) Vitreus
bantları yara yerine inkarsere ise, iridovitreal ve iridokapsüler yapışıklıklar
varsa, bu bantların Nd: YAG laser ile eritilmesi faydalı olabilir. Ancak çoğu
zaman bu yapışıklıklar Nd: YAG laser ile eriyemeyecek kadar yoğun olabilir.
Bu olgularda vitrektomi gerekebilir. Hatta bu yapışıklıkların olmadığı olgularda
bile vitrektominin faydalı olduğu olgular bildirilmiştir. (45)
27. Retina Işık Toksisitesi
Katarakt cerrahisinde ameliyat mikroskobunun neden olduğu retina hasarı
veya vitreoretinal cerrahi sırasında endoilluminasyonun fototoksisiteye neden
olduğu birçok çalışma ile gösterilmiştir. (46-52) Mikroskobun ışığına uzun süre
maruz kalınması retina pigment epitelinde (RPE) yanmaya ve KMÖ’ ne neden
olmaktadır. Cerrahi sırasında özellikle doğal lens çıkarıldığında retina filtresiz
kalıp mavi ışık ve UV radyasyonuna maruz kalır. Yanık foveada oluşursa görme
keskinliği düşebilir. Şayet yanık ekstrafoveal olursa parasantral skotom görülür.
Retinadaki fotik hasarı önlemek için cerrahi sırasında en düşük ışık yoğunluğunu
kullanmak, filtre eklemek, oblik ışıklandırma kullanmak, foveaya direk maruz
kalmayı azaltmak gerekir.
28. Maküler Enfarktüs
Cerrahi sonunda endoftalmi profilaksisi için uygulanan aminoglikozid
enjeksiyonları yaygın retinal nonperfüzyona ve maküler enfarktüse neden
olabilir. Postoperatif endoftalmi vakalarının %70’inde etyolojik ajanlar gram
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pozitif organizmalar olduğu için aminoglikozidler tedavide uygulanmamalıdır.
(53)
29. Retina Dekolmanı
Katarakt cerrahisi sonrası görülen retina dekolmanı ciddi bir komplikasyondur.
İnsidansı %0.2- 3.6 arasında değişmektedir. Arka kapsül yırtılması, vitreus
kaybı, lattice dejenerasyon varlığı, ameliyat olan gözde önceden retinal yırtık
ya da dekolman olması, ailede retina dekolmanı öyküsü, genç yaş katarakt
cerrahisi sonrası retina dekolmanı riskini arttıran faktörlerdir. (54) Cerrahi
öncesi mutlaka ayrıntılı fundus muayenesi yapılmalıdır. Cerrahi sonrası yapılan
posterior kapsülotomi de dekolman riskini 4 kat artırmaktadır. (55) Bu yüzden
cerrahi sonrası 3-6 ay kapsülotomiyi geciktirmek riski azaltacaktır.
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1.

Giriş

T

üm ameliyatların olduğu gibi şaşılık cerrahisininde komplikasyonları
vardır. Şaşılık cerrahisi sonrası en sık görülen komplikasyonlar yetersiz
ya da aşırı düzeltmedir. (1-3) Daha çok lokal oküler komplikasyonlar
görülür. Hastalarda cerrahi sonrası epitel defektleri, dellen, pyojenik granülom
görülebilir. Bu tarz komplikasyonlar medikal tedavi ile düzelebilir. Ancak
skleral perforasyon, endoftalmi gibi komplikasyonu olan olgularda prognoz
daha kötüdür. (4)
2.

Yetersiz Hizalama

Cerrahi sonrası yetersiz hizalanma cerrahinin olası sonuçlarından biridir. Füzyon
yetersiz olursa ya da skar dokusu kontraktürü gelişirse kaymanın derecesi
değişebilir. Yeniden ameliyat gerekebilir.
3.

Dellen

Kornea marjininde sığ çöküntüler ve korneada incelme ile karakterizedir.
Bulber konjonktivanın lokalize yükselmesi, korneanın lokal dehidrasyonuna
ve gözyaşı filminin kesintisine neden olur. Bu da dellene neden olur. (5)
Şaşılık cerrahisi sonrası dellen gelişmişse daha çok ilk 2 hafta içinde oluşur
ve limbal yaklaşımla yapılan cerrahilerde daha sık görülür. (6,7) Resesyon
prosedürlerine göre rezeksiyon yapılanlarda daha çok görülür. Vertikal ve
313
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oblik kas cerrahilerinde dellen nadir görülürken horizontal kas cerrahilerinde
nadir değildir. Belki de sadece rektus kasları ön segment vaskülarizasyonu ile
ilişkilidir. (8) Şaşılık cerrahisi genelde küçük çocuklara yapıldığı için dellen
tanısı sık konulmaz. (5) Tedavide kornea rehidrasyonunu sağlamak ve limbal
konjonktival elevasyonu azaltmaya yönelik önlemler gerekir. Tedavisiz kalan
dellen kornea perforasyonuna neden olabilir. Bu yüzden cerrahi sonrası hastalar
1 hafta içinde muayene edilmelidir.
4.

Plika Semilunaris Konkonktivanın İlerlemesi

Pilikanın yanlışlıkla limbusa bitişik konjonktivaya dikilmesiyle oluşur. Limbal
insizyon yapılan cerrahilerde limbal taraftaki fleb plikanın altına kayabilir.
Cerrah dikkat etmediğinde şişmiş plika limbusa dikilebilir. (5) Cerrahi uzun
sürdüğünde ve konjonktivası ince yaşlı hastalarda daha sık görülür.
5.

Konjonktival Enjeksiyon ve Skar

Konjonktival enjeksiyon ve skar, şaşılık cerrahisi sonrası çok sık görülür. Daha
önce 53 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, cerrahi sonrası konjonktival
enjeksiyon ortalama 10 hafta sürmüş. (9) Konjonktival skar da vakaların
%90’ ında görünmektedir ancak klinik olarak anlamsızdır. (10) Rezeksiyon
prosedürlerinde tenon kapsülü öne doğru gelebilir ve skar daha da artabilir.
Skar şiddetli olduğunda veya kozmetik olarak problem olduğunda konjonktival
otogreft ya da amnion membran transplantasyonu yapılabilir. (11)
6.

Konjonktival İnklüzyon Kisti

Konjonktival inklüzyon kisti şaşılık cerrahisi sonrası nadir görülür. (12) Genç
yaşta ve resesyon ameliyatlarında risk artar. (13) Kasın yeniden dikilmesi veya
kesi kapatılırken konjonktiva epiteli gömülürse kist meydana gelmektedir.
Cerrahi sonrası erken dönemde görülebileceği gibi yıllar sonra da ortaya çıkabilir.
(14) Kist küçük ve asemptomatik olduğunda tedavi gerekmez. Semptomatik
olgularda kisti çıkarmak gerekir ancak çıkarılırken kisti yırtmamak önemlidir.
Tedavide topikal steroidler de faydalı olabilir. Ayrıca kist içine alkol enjeksiyonu
yapılıp sonra alkol aspire edilebilir. (5)
7.

Konjonktival Pyojenik Granülom

Pyojenik granülom şaşılık, blefaroplasti, pterjium eksizyonu gibi
transkonjonktival insizyon yapılan cerrehi işlemlerden sonra görülebilir. Şaşılık
cerrahisi sonrası %2.1 olguda pyojenik granülom görülmektedir. (15) Cerrahideki
travmaya karşı proliferatif fibrovasküler yanıt oluşturur. Hızlı büyüme gösterir
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ve pembe etli bir görünümü sahiptir. (5) Literatürde şaşılık cerrahisi sonrası
görülen pyojenik granülom ile ilgili çok fazla çalışma yoktur. (16-18) Tedavide
topikal kortikosteroidler kullanılmaktadır. Topikal tedavi yeterli olmadığında
cerrahi eksizyon yapılmaktadır. (15)
8.

Açıkta Kalan Tenon Fasyası

Şaşılık cerrahisi sonrası tenon fasyası açıkta kalabilir. Fasyanın açıkta kalmaması
için cerrahi bitiminde insizyon uçlarının dikkatli şekilde dikilmesi gerekir.
Postoperatif sarkan tenon fasyası konjonktival yüzeyle aynı hizada kesilebilir,
kesilemeyen olgularda topikal steroid verilebilir. (5)
9.

Ön Segment İskemisi

Ön segment iskemisi şaşılık cerrahisi sonrası nadir görülen ancak görmeyi tehdit
eden ciddi bir komplikasyondur. (19) Şaşılık cerrahisinden 24 saat sonra hastada
bulanık görme, kapak, konjonktiva ve kornea ödemi, ön kamarada hücre, flare
ve dolaşım bozukluğuna bağlı hipotoni görülebilir. Daha ciddi olgularda
pupil düzensizliği, katarakt, keratopati, fitizis bulbi de görülür. (20) Gözün ön
segmentine kan akımının çoğu 4 rektus kası içinde seyreden 7 siliyer arterden
gelir. Bu yüzden aynı seans 3 rektus kasına veya kan akımı az olan hastada 2
rektus kasına müdahale ön segment iskemisine neden olabilir. (19) Hipertansiyon,
diyabet gibi vaskülopati varlığı, hiperviskozite, ileri yaş, vertikal kaslara
müdahale, ikiden fazla kas cerrahisi, serklaj cerrahisi ön segment iskemisi için
risk faktörleridir. (21-23) Ön segment iskemisi tipik üveite benzediğinden tedavi
de daha çok kortikosteroid kullanılır. Hafif olgularda topikal steroid verilirken
daha ciddi olgular oral kortikosteroid ile tedavi edilmelidir. Ön segment iskemisi
için en iyi tedavi önlemedir. (5) Riskli hastalarda cerrahi planlama daha dikkatli
yapılmalıdır. Daha az sayıda rektus kasına müdahale yapılmalı, ön siliyer
arter koruyucu teknikler uygulanmalıdır. (24) Cerrahi sırasında konjonktivaya
peritomi minimal yapılmalı, rektus kasları aşırı çekilmemeli, uzun arka siliyer
arterlerden uzak durulmalıdır (25) Günümüzde özellikle paralitik şaşılık
cerrahisinde uygulanan bu tekniklerden biri Hummelsheim’a aittir. Bu teknikte
üst ve alt rektus tendonlarının dış yarısındaki kas lifleri dış rektus tendonuna
sabitlenmektedir. (26).
10. Skleral Perforasyon
Skleral perforasyon şaşılık cerrahisinin nadir görülen ancak çok ciddi
komplikasyonudur. Yapılan bir çalışmada skleral perforasyon insidansı %5.1
tespit edilmiş. (27) Yüksek kalite spatül iğne kullanımı, mikroskop görüntü
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kalitesinin artması, cerrahların eğitim alması ile bu insidans gittikçe azalmaktadır.
(28) Skleral perforasyon daha çok cerrahi sırasında kası skleraya sabitlerken
olmaktadır. Sabitleme esnasında çok dikkatli olunmalıdır. İnce sklera, miyopi
varlığında ve aksiyel uzunluk büyük olduğunda hata payı çok küçüktür. (27-29)
Rezeksiyon ameliyatı ile karşılaştırıldığında resesyon ameliyatlarında daha sık
görülür. Bu durum resesyon yapıldığında sabitlenecek alana ulaşım daha zor
olduğundan kaynaklanmaktadır. (30) Skleral perforasyonların çoğu küçük, hatta
mikroskobiktir. Olguların çoğunda küçük koryoretinal skar ile sonuçlanır. Çoğu
vakada özel olarak bakılmadıkça skleral perforasyon tanısı konmaz. Cerrahın
vaka sırasında perforasyondan şüphelenmesi gerekir. Dikiş iğnesinin ucundaki
üvea ya da vitreus baloncuğu perforasyonu gösterebilir. Perforasyon yerinden
vitre gelirse erken dönem lokal kriyoterapi veya lazer tedavisi uygulanır. Vitre
gelmese de erken dönemde topikal antibiyotikler başlanır. Skleral perforasyon
olduğunda en önemli adım hasta ve aileyle durum hakkında konuşmak ve
ciddi bir komplikasyon olduğunu anlatmaktır. Skleral perforasyon doğrudan
görme azlığı yapmaz, hastada retina dekolmanı, endoftalmi, vitreus hemorajisi,
katarakt, hifema ve glokoma neden olabilir. (31)
11. Retina Dekolmanı
Cerrahiye bağlı skleral perforasyon olduğunda bitişik koroid hasar görse bile
iğne derin geçmediyse retina hasar görmeyebilir. (32) Retinada yırtık ya da
hole gelişse bile dekolman riski düşük olduğu için tedavi tartışmalıdır. (33) İleri
yaş ve geniş retina hasarı olan olgularda profilaktik lazer retinopeksi yapmak
gerekir. (34)
12. Postoperatif Enfeksiyonlar
Şaşılık cerrahisi sonrası göz içi enfeksiyon sık görülmez. Endoftalmi, orbital
selülit daha az görülürken preseptal selülit, subkonjonktival abse daha sık
görülür. Bazı vakalarda dikiş materyali ve enfeksiyöz ajanlara karşı alerjik
konjonktivit görülebilir. Cerrahide kanamayı önlemek amaçlı kullanılan selülöz
sponj parçasının gözde kalması dev papiller konjonktivite neden olabilir. (4)
Tedavide sponj çıkarılmalı ve topikal antiallerjen verilmelidir. (35) Perioküler
ve orbital enfeksiyonları ayırtetmek çok önemlidir. Çünkü orbital enfeksiyonlar
körlüğe neden olabilir.
12.1 Perioküler / Orbital Selülit
Perioküler ve orbital enfeksiyonlar nadir görülür ancak görmeyi tehdit ederler.
Cerrahiye bağlı perioküler enfeksiyon insidansı 1/1000 ile 1/1900 arasındadır.

ŞAŞILIK CERRAHİSİNİN OLASI KOMPLİKASYONLARI   317

(36) Perioküler enfeksiyonu olan hastalarda azalmış kas fonksiyonu, propitozis,
pupiller değişiklikler gibi bulgular görülür. (37) Vakaların çoğu tek taraflıdır ve
sistemik antibiyotiklerle tamamen çözülür. (38,39) Bilateral olgularda prognoz
daha kötüdür. (40) Genç yaş, şüphelenilmeyen sinüzit, gözü kaşımak, kötü hijyen
enfeksiyon riskini artırır. (37) Orbital selülit sonrası görme kaybı mekanizmaları
arasında santral retinal arter tıkanıklığı, endoftalmi, optik nörit, akut propitozis
ile optik sinirde anoksi sayabiliriz. (41) Kapalı anatomik alanda kontrolsüz
basınç artışı ile kompartman sendromu oluşur. Böylece orbita apexinde ödem,
optik sinire giden kan akımında kesinti ve görme keskinliğinde azalma olur. (42)
Kompartman sendromunun tanısının erken konması ve tedavisi geridönüşümsüz
görme kaybını önlemek için çok önemlidir. Sendrom tanısı konduğunda ilk 2
saat içinde dekompresyon için lateral kantotomi ve kantoliz yapılmalıdır. (42)
12.2 Subkonjonktival ve Subtenon Abse
Şaşılık cerrahisi sonrası subkonjonktival apse tanısı konulursa hemen abse
cerrahi olarak boşaltılmalı ve hasta antibiyotik almaya başlamalıdır. En çok
izole edilen bakteri Staphylococcus aureus idi. Povidon ıodine damlatılmasının,
antibiyotik/steroid kombinasyonu kadar etkili olduğunu söyleyen yayın
mevcuttur. (43) Dilate fundus muayenesi ve yarık lamba muayenesi yapılarak
göz içi enfeksiyon değerlendirilmeli ve endoftalmit ve / veya orbital selülit
gelişimi açısından yakından takip edilmelidir. Bu ciddi olası komplikasyonlar
hakkında hasta bilgilendirilmelidir.
12.3 Endoftalmi
Şaşılık cerrahisi sonrası son derece nadir görülmesine rağmen sonuçlar yıkıcıdır.
Hastada göz kızarıklığı, göz kapağında ödem, ateş görülür. Cerrahi sonrası
endoftalmi tanısı genellikle 4-8. günler arasında konur. Sinsice başladığından
cerrahın sık aralıklar takibi önemlidir. Şaşılık cerrahisi sırasında skleral
perforasyonun endoftalmi gelişme riskini artırdığına inanılmaktadır ancak böyle
olduğuna dair açık kanıt yoktur. (44) Endoftalmi için ameliyat bölgesindeki
normal bakteri florası, kontamine cerrahi materyal, postoperatif perioküler
apse, parsiyel nazolakrimal kanal tıkanıklığı, üst solunum yolu enfeksiyonu,
endojen köken gibi nedenler suçlanmıştır. (45) Cerrahın elleri ameliyat sırasında
önemli bir potansiyel bakteriyel kontaminasyon kaynağıdır. Ameliyat sırasında
eldiven perforasyonu cerrahların fark edebileceğinden daha sık görülür. İğne
kullanılırken eldiven yırtılabilir. Böylece hastada enfeksiyon riski artmış olur. Bir
çalışmada şaşılık cerrahisi sırasında iğne kontaminasyon oranının %15 olduğu
gösterilmiştir. (46) Cerrahi sırasında cerrah skleral perforasyon şüpheleniyorsa
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enfeksiyon riskini azaltmak için perforasyon bölgesinden sütürü çıkarıp başka
bölgeye sabitlemesi gerekir. (5)
13. Orbital Kist
Şaşılık cerrahisi sonrası dev orbital kistler nadir görülür. Dikkatli yarıklı lamba
muayenesinde bile kistik kitle görülmeyebilir. Kistler benign olmasına rağmen
diğer orbital dokulara zarar verebilir. Bu yüzden dikkatli ve kapsamlı diseksiyon
yapılmalıdır. (47)
14. Kaybolmuş, Kaymış ve Gerilmiş Kaslar
Cerrahi sırasında kaslarda kaybolma, kayma ve gerilmeler olabilir. Kas kaydığı
zaman kapsülünü de arkaya doğru çeker. Kaymış bir kas, kapsülü de dahil
olmak üzere kasın hiçbir kısmının skleraya bağlı kalmadığı kayıp bir kastan
ayırt edilmelidir. Hastalarda şaşılık cerrahisi sonrası kısa dönem konsekütif
deviasyon ve duksiyon defisiti görülebilir. Kas tamamen koparsa beklenilenden
daha az duksiyon defisiti olabilir. Cerrahi eksplorasyon sırasında kas kapsülü
bulunmalı sonrasında posterioru takip edilmeli. Kas izole edilmeli ve sütürler
ile tekrar globa sabitlenmelidir. (48,49) Kas kapsülü kalın olduğunda kasın
tendonunun ön kısmı fasyal eklerden temizlenmelidir. (5)
Kaymış kasın aksine kas kaybolduğunda glob ile kas tendonu arasında
hiç bağlantı kalmaz. Kas ve kapsülü birlikte posteriora retrakte olmuştur. (50)
Kas kaybolduğunda kayan kasın aksine hastada büyük konsekütif deviasyon
ve büyük düksiyon defisiti görülür. Kas kaybolduğunda o an kası bulmaya
çalışılmalıdır. Günler sonra yapılacak cerrahide kası bulmak daha zor olacaktır.
Eğer kas bulunamıyorsa transpozisyon cerrahisi uygulanabilir.
Şaşılık ameliyatından sonra gerilmiş bir skar gelişen hastalar, kaymış
bir kası olan hastalara benzer bir sunuma sahip olabilir. (51) Bununla birlikte,
kaymış bir kas ile aşırı düzeltme tipik olarak ameliyattan kısa bir süre sonra
ortaya çıkar. Buna karşılık, gerilmiş skar sendromunda aşırı düzeltme genellikle
birkaç ay sonra ortaya çıkar. (5) Cerrahi işlem sırasında, skar ve kas tendonu
arasında ayrım yapmak zor olabilir. Skar yavaş yavaş tendona karışabilir, çünkü
skarın lifleri genellikle tendonun liflerine paralel çalışır. Skar dokusu yakınındaki
kas sütüler ile sabitlendikten sonra skar tamamen eksize edilmelidir. Tamamen
eksize edilmezse nüks görülebilir.
15. Yağ Adherens Sendromu
Yağ adherens sendromu, orbita cerrahisi ya da travma sonrasında ekstrakonal yağ
dokunun subtenon veya episkleral alana girmesiyle oluşan ilerileyici restriktif
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şaşılık anlamına gelmektedir. Episkleral alana giren yağ doku ekstraoküler
kaslar, sklera ve diğer orbital dokulara temas edebilir. Sonrasında fibröz skar
gelişip kontrakte olabilir. (52) Sendromu önlemenin en iyi yolu cerrahi sırasında
posterior tenon kapsülüne hasar verilmemesidir. Tenon kapsülüne daha çok
inferior oblik kas cerrahisi sırasında zarar verilir. (53) Şaşılık cerrahilerinde
cerrahi öncesi tüm hastalara rutin zorlu duksiyon testi yapılmalıdır.
16. Göz Kapağı Pozisyonunda Değişiklik
Üst ve alt göz kapaklarının pozisyonunda postoperatif değişiklik, şaşılık
ameliyatından sonra ortaya çıkan en sık görülen göz kapağı anormalliğidir.
Vertikal rektus kaslarının kılıfının dış yüzü göz kapaklarının iç yüzeyine yapışır.
Cerrah bu bağlantıların farkında olmalıdır. 5 mm altında yapılan rezeksiyon ve
resesyon ameliyatlarında kapak bozukluğu görülme riski çok daha azdır. Göz
kapağı retraksiyonu gelişme riski en yüksek olan hastalar çok büyük resesyon
cerrahisi geçirenlerdir. Göz kapağı değişikliklerini önlemek için vertikal kaslar
ile göz kapağı arasında dikkatli diseksiyon yapılmalıdır. (54) Vertikal rektus
kasının tüm intermüsküler septumu ve fasyal bağlantıları kasın insersiyosunun
gerisine doğru en az 12-15 mm diseke edilmelidir.
17. Postoperatif Diplopi
Cerrahi sonrası doğru hizalama yapılmadığında hastada diplopi gelişebilir.
(55) Preoperatif diplopi olup yetersiz hizalama yapılanlar ve preoperatif
diplopi olmayıp fazla düzeltme yapılan hastalar cerrahi sonrasında yeni
deviasyona adapte olamayabilirler. (56,57) Füzyon potansiyelini ve diplopi
riskini değerlendirmek için cerrahi öncesinde kaymayı düzelten prizmalar
kullanılmalıdır. Görme eşit veya birbirine yakınsa geçici prizmalar kullanılabilir.
Bu yaklaşım başarısız olursa ilave cerrahi müdahale veya botulismus toksini
enjeksiyonu düşünülür.
18. Sonuç
Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi şaşılık cerrahisinde de komplikasyonlar
görülmektedir. Cerrah operasyon öncesinde ayrıntılı değerlendirme yapmalı ve
hasta ile riskler ve komplikasyonlar hakkında konuşmalıdır.
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G

ünümüzde; genelikle küçük kesilerden yapılabilen, lens kapsül
bütünlüğünün korunabildiği, nükleusun ultrasonik fragmantasyonla
emülsifiye edildiği güncel katarakt cerrahisine Fakoemülsifikasyon
(Fako) cerrahisi denir. Fako yöntemi diğer katarakt cerrahisi yöntemlerine göre
daha etkin ve öngörülebilir manevralar içerir ve bu yüzden en çok tercih edilen
yöntemdir.
Katarakt cerrahisinde komplikasyon oranı genellikle yüzde beşten azdır.
Psodoeksfoliasyon, flopy iris, glokom, vitrektomize göz ve diyabetik retinopati
gibi ek hastalığı olan olgularda bu oran daha yüksek durumdadır.
Perioperatif katarakt cerrahisi komplikasyonlarını intraoperatif, erken
postoperatif ve geç postoperatif olmak üzere 3 ana başlık altında inceleyebiliriz.
1.

İntraoperatif Komplikasyonlar

Cerrahinin başlangıcındaki anestezi metodundan başlayarak
bitimindeki göz pansumanına kadarki her aşamayı kapsar.

ameliyat

1.1. Anesteziye Bağlı Komplikasyonlar
Enjeksiyonla uygulanan lokal anesteziye bağlı hasarlar peribulber, retrobulber ya
da daha az sıklıkla subtenon anesteziye bağlı olarak gelişen bir komplikasyondur.
Günümüzde fako yönteminde büyük oranda topikal anestezi uygulandığından,
çok seyrek izlenen bir komplikasyondur. Lokal anestezi yöntemlerinde skleral
penetrasyona bağlı olarak skleral hasar, lokal anestezik maddenin optik sinire
325
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hasarı sonucu da toksik optik nöropati gelişebilir. Ayrıca enjektörün damara
hasar vermesi sonucu peribulber veya retrobulber hemoraji de gelişebilir. Bu
komplikasyon oranlarını artıran durumlar şunlardır:
-

-

Aksiyel uzunluğu 26 mm’nin üzerinde olan gözlerde skleral penetrasyon
insidansının % 0,13 olduğu belirtilmektedir. Arka stafilom olan gözlerde
insidans daha yüksektir.
Retrobulber anestezi, peribulber anesteziye göre daha yüksek risk
taşımaktadır. (1)
Retrobulber alana ulaşmanın zor olduğu çukur gözler, koopere olmayan
hastalar, uygulama tekniği ile ilgili hatalar, çok nadiren de lokal anestezik
maddeye bağlı vazovagal sistem uyarılarak kardiyak arrest geliştiği
gözlemlenmiştir.

1.2. Kesi Komplikasyonları
-

-

-

-

Küçük ve dar kesi durumunda; cerrahi aletlerin manüplasyonunda güçlük
ve kesi yerinde tekrarlayan travmaya neden olma ve fako yanığı gelişme
riski ile karşılaşabiliriz.
Geniş kesi durumunda; cerrahi boyunca kesi yerinden sıvı kaybı nedeniyle
ön kamara derinliğinin korunmasında zorluk yaşanabilir.
Hatalı ön kesi durumunda cerrahi sırasında subkonjonktival sıvı birikimi
sonucu balonlaşma gelişebilir ve bu tüm cerrahi basamakları olumsuz
etkiler. Ayrıca postoperatif astigmatizmaya da neden olabilir.
İntraoperatif kesi problemleri daha sonra da bahsedeceğimiz insizyon
yerinden sızıntı, yara yeri açılması, iris prolapsusu, enfeksiyon/endoftalmi,
epitel ilerlemesi, astigmatizma gibi postoperatif komplikasyonları da
karşımıza getirebilir.
Yan girişlerde (parasentez) ise dar kesiler kanül girişini güçleştirir, geniş
kesiler ise ön kamara stabilizasyonun bozulmasına neden olur. İnsizyonun
limbusa yakın olduğu durumlarda subkonjonktival balonlaşma karşımıza
çıkabilir.

1.3. Kapsüloreksis Komplikasyonları
Fako cerrahisinde kesintisiz kenarlı kapsüloreksis cerrahinin başarısını
etkileyen en önemli basamaklardan birisidir. Amaç sağlam ve düzgün kenarlı
bir kapsüloreksis ile arka kapsüle yırtık uzamasını engellemek, vitreus kaybına
yol açmamak, yerleştirilecek göz içi lensi uygun pozisyonunu sağlamaktır.
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İdeal kapsüloreksis genişliği 5-5.5 mm çaplıdır. Küçük kapsüloreksis varlığında
makasla küçük bir kesi yapılarak forseps ile genişletilir. Küçük kapsüloreksis,
fako sırasında nükleusun kırılmasında zorluklara yol açar. Postoperatif dönemde
ise kapsüler fimozis ile sonuçlanabilir. Eğer kapsüloreksis sırasında yırtık
oluşursa ve pupil kenarından görülmeyecek şekilde perifere kaçarsa yırtığın aksi
istikametinden Vannas makası ile kesi yapılarak tamamlanmaya çalışılmalıdır.
Böyle bir durumda göz içi lensi yerleştirilirken haptiklerin ekvatora temas
yerleri yırtığın iris altına gittiği yerden 90 derece uzağında yani optik-haptik
birleşim yeri yırtığın olduğu bölgenin altında olmalıdır.
1.4. Hidrodiseksiyon Komplikasyonları
Lens nükleusunun dış korteksten ayrılmasıdır. Bu işlem ile nükleusun kapsül
içinde hareketi ve cerrahi manüplasyonlar kolaylaşır. Başarılı bir hidrodiseksiyon
ile nükleus hareketi mümkün olduğunca serbest hale gelmeli ve sonrasında
kapsül içinde kalan korteks miktarı çok az olmalıdır.
-

Kapsüloreksis çapı arttıkça sıvının daha fazla difüzyonu nedeniyle
hidrodiseksiyon zayıf olacaktır.
Kapsüloreksisde defekt/yırtık varlığı arka kapsül yırtığı ve nükleusun
vitreusa lukse olması ile sonuçlanabilir
Ön kamaradaki viskoelastik maddenin aşırı ya da yoğun içerikli olması
durumunda fazla miktarda sıvı verilirse kapsülde gerginlik gelişerek,
yırtıklar oluşabilir.

1.5. Nükleus Emülsifikasyonu Sırasında Oluşan Komplikasyonları
-

Ön kapsül yırtığı: Ön kapsül elastik bir yapıya sahip olmasına karşın,
küçük bir kapsüloreksis veya ön kapsülde çentik varlığında nükleus
manipülasyonu esnasında kapsüloreksisin devamlılığı bozulabilir. Ayrıca,
oluğun yeterli derinlikte açılmaması durumunda cerrah nükleusu kırmak
için ters yönde aşırı kuvvet uygulayarak kapsülde yırtılmaya neden
olabilir. Bu nedenlerden dolayı, ön kapsüldeki yırtık posteriora uzanarak
arka kapsül bütünlüğünün bozulmasına yol açabilir. Bu durumda, cerrah
yırtık sayısı ve kapsamını göz önüne alarak dispersif bir viskoelastik
yardımıyla nükleusu kapsüler kese dışına, öne doğru alarak afko işlemine
devam edebilir veya korneal kesiyi genişleterek ekstrakapsüler katarakt
ekstraksiyonu (EKKE) yöntemine dönerek üç parçalı göz içi lensini
sulkusa yerleştirilebilir. Ancak, ön kapsüldeki yırtık küçük ve arka kapsüle
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ulaşma riski taşımıyorsa, kese içinde fako yapılarak yine kese içine göz içi
lensi implantasyonu kontrollü bir şekilde yapılabilir.
Matür kataraktlarda özellikle kapsül içindeki basıncın arttığı nükleusu
olan gözlerde çok dikkatli olunmalıdır. Bu olgularda, ‘Arjantin bayrağı’
olarak isimlendirilen durum ile karşılaşma ihtimali mevcuttur. Bu
durum, kapsül içeriğindeki basıncın çok fazla olması ve kapsülotomi
yapıldığında bu gerginlik nedeniyle kapsülün iki yana doğru kontrolsüz
yırtılmasıdır. Kapsül içindeki basıncı ön kamara lehine değiştirmek ve
kapsülün konveksitesini azaltmak için ön kamaraya viskoelastik madde
verilmelidir. Kapsülotomi yapıldığında likefiye materyalin dışarı çıkmasını
kolaylaştırmak ve böylece kapsül içindeki basıncı azaltabilmek için ince
kanül ile sıvı materyal çekilerek basınç dengelenmeye çalışılabilir. Ön
kamaraya gerekiyorsa takviye viskoelastik materyal verilerek kapsüloreksis
aşamasına geçilir. Ancak yine de kapsüloreksis aşamasında kapsül ucunun
perifere kaçma ihtimali olduğu unutulmamalıdır. Bu olgularda küçükten
başlayan ancak ikinci turda büyütülen kapsüloreksis uygulanabilecek
seçeneklerdendir. Alınan tüm önlemlere rağmen ‘Arjantin bayrağı’ veya
kapsüloreksis aşamasında kapsülün perifere gitmesi ile karşılaşabiliriz. Bu
durumda gerekirse kapsül makaslarının da yardımıyla yeni kapsüloreksis
başlangıç noktaları oluşturarak ideale yakın şekilde kapsüloreksisi
tamamlayarak ameliyata devam edebiliriz. Son yıllarda femtosaniye laser
teknolojisi katarakt cerrahisinin bazı aşamalarında da kullanılabilmektedir.
Özellikle bu gibi zorluk derecesi yüksek olgularda femtosaniye ile
kapsüloreksis, bu aşamada gözlenebilen kapsül ile ilgili komplikasyon
riskini düşürebilmektedir. Uygun olgularda kullanılabilecek bir seçenek
olarak unutulmamalıdır. (2)
-

Zonül diyalizi: Ameliyat öncesinde lensin dikkatli bir şekilde
değerlendirilmesi zonül zayıflığının preoperatif tespiti bakımından
önemlidir. Zonüler zayıflık ve/veya ayrılma en sık oküler travma
nedeniyle veya psödoeksfoliasyon sendromunda görülür. Ancak, fako
cerrahisi esnasında, iyatrojenik olarak, nükleusun döndürülmesi (yetersiz
hidrodiseksiyon ve aşırı direnç), kırılması (parçalayıcı ve fako ucu ile aşırı
kuvvet uygulanması), parçalanması (parçalayıcı ve fako ucunun mekanik
olarak zonül hasarı yapması) veya emülsifikasyonu esnasında (aspirasyon
ve vakum esnasında kapsülün veya kapsüler kesenin yakalanması)
oluşabilir. Var olan zonüler zayıflık artabilir. Kapsüloreksis esnasında
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örümcek işaretinin ve kapsüler flebin perifere kaçma eğilimi mevcut
zonüler zayıflık açısından cerrah için uyarıcı olmalıdır.
Bu durumlarda yönetim zonüler diyaliz derecesine ve meydana geldiği
cerrahi aşamaya bağlıdır. Zonüler zayıflık ameliyatın erken safhasında fark
edildiyse, öncelikle, ön kapsül kancalar ile askıya alınarak desteklenmelidir.
Ayrıca, zonüller üzerindeki gerilimi yayarak destek sağlamak için, kapsül
içindeki lensin ekvatoruna oturacak şekilde tasarlanmış olan kapsül
germe halkaları kullanılmalıdır. Özellikle 180 dereceden daha az, lokalize
zonüler kayıp durumunda, standart kapsül germe halkaları başarı sağlarlar.
180 dereceden fazla kayıp olması durumunda, skleraya sütüre edilmiş bir
Cionni halkası (sütürün yerleştirilebileceği bir veya iki adet mini halka
ve delik içermektedir) gerekmektedir. Alternatif olarak skleraya sütüre
edilen bir kapsül germe halkası segmenti (Ahmed segmenti), 360 derecelik
tam bir halka yerine, kapsüler keseye (zayıf bölgeye) yerleştirilebilir. Bu
durumda, çoğunlukla göz içi lensi kapsüler kese içine başarılı bir şekilde
yerleştirilebilir. Eğer böyle bir halka ya da segment mevcut değilse, göz içi
lensi kapsüler kese içinde veya sulkusta desantralize olabilir. Bu durumda,
skleral fiksasyonlu göz içi lensi veya bir ön kamara lensinin yerleştirilmesi
gerekebilir. Arka kapsülün sağlam olmaması durumunda, kapsül germe
halkası kontrendikedir. Eğer vitreus mevcut ise ön vitrektomi ile mutlaka
uzaklaştırılmalıdır. (3)
-

Arka kapsül rüptürü (AKR): Fako cerrahisinde en sık görülen intraoperatif
komplikasyon arka lens kapsülünün rüptürüdür. Bu durum, nükleusun vitre
içine düşmesi, vitreus kaybı, retina dekolmanı ve kistoid maküler ödem
(KMÖ) ile sonuçlanabilen potansiyel olarak ciddi bir komplikasyondur.
Birleşik Krallık Katarakt Ulusal Katarakt Cerrahisi Veritabanı AKR oranını
%1,92 olarak bildirmiştir. Buna göre, arka kapsül rüptürü riskini artırdığı
belirlenen risk faktörleri sırasıyla tecrübesiz cerrah, yoğun katarakt,
psödoeksfoliasyon/fakodonezis, vitreus opasiteleri, ileri yaş, diyabetik
retinopati varlığı, aksiyel uzunluğun 26 milimetreden büyük olması ve
küçük pupildir.
AKR’nin en önemli nedeni cerrahi aletler ile arka kapsülün hasarlanmasıdır
ve cerrahinin herhangi bir aşamasında gerçekleşebilir. Örneğin, nükleus
emülsifikasyonu sırasında fako probu veya yardımcı aletler (parçalayıcı
vs.) ile veya korteks temizliği sırasında irigasyon/aspirasyon (I/A) probları
ile AKR gelişebilir. Bazı katarakt tiplerinde AKR riskinin daha yüksek
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olduğu bilinmektedir. Örneğin, konjenital arka polar katarakt olgularında
lens opasitesi bölgesinde arka kapsüler zayıflık veya defekt mevcut
olabilmektedir. Bu nedenle hastalar uygun şekilde bilgilendirilmelidir.
Bu tip olgularda, hidrodiseksiyon yapılmamalıdır. Bunun yerine
hidrodeliniasyon dikkatli bir şekilde yapılabilir. Vitrektomi geçiren
hastalarda, vitrektomi esnasında vitrektör ucunun istemsiz olarak lense
teması arka kapsülde hasara neden olabilmektedir. Ayrıca, vitrektomize
gözlerde, vitreus desteğinin olmaması nedeniyle aşırı hareketli bir arka
kapsül mevcuttur. Tüm bu durumlar katarakt ameliyatı esnasında AKR
sıklığını arttırmaktadır. Diğer taraftan, aşırı hidrodiseksiyon ve küçük
kapsüloreksis nedeni ile meydana gelen kapsüler blok fako aşamasından
önce bile kapsüler rüptüre neden olabilir. Ayrıca, ön kapsülün cerrahi aletler
ile zarar görmesi sonucunda oluşabilecek radyal bir yırtık arkaya doğru
uzayarak arka kapsülün açılmasına neden olabilir. AKR’nin daha nadir
nedenleri arasında, GİL implantasyonu sırasında travma ve ameliyatın
sonunda kesilerin hidrasyonu veya intrakameral enjeksiyonlar sırasında
gevşek kanüller nedeniyle delinme yer almaktadır. AKR’nin meydana
gelemeyeceği bir ameliyat aşaması neredeyse yoktur. Ameliyat esnasında
ani ön kamara derinleşmesi, stabil olmayan nükleus, vitreus liflerinin
çekintisine bağlı pupil kontur değişiklikleri ve fako probunun çalışmadığı
algısı gibi işaretler cerrahı AKR yönünden uyarmalıdır.
Cerrahın AKR sonrasında karşılaştığı zorluklar, meydana geldiği aşamaya
göre değişmektedir. Genellikle, ameliyatın erken safhalarında meydana
gelen AKR, lens ve korteksin çıkarılmasından sonra meydana gelen
AKR’den çok daha problemlidir. Erken bir rüptürde, lensin çıkarılmasını
kolaylaştırmak ve nükleusun vitre içine düşmesini engellemek için korneal/
limbal kesilerin genişletilmesi gerekmektedir. Eğer vitre içine düşmüş tam
bir nükleus veya nükleus fragmanları mevcut ise ilerleyen dönemde arka
vitrektomi gerekecektir. Cerrah vitreye yönlenmiş düşmekte olan nükleus
parçasını kesinlikle kovalamamalıdır. Ayrıca, cerrah titiz bir ön vitrektomi
yaparak vitreus bantlarını uzaklaştırmalı ve eğer mümkünse sulkusa GİL
yerleştirerek hastayı vitreoretinal cerrah için hazırlamalıdır. Post-operatif
görsel prognoz kornea saydamlığı, göz içi inflamasyon şiddeti ve göz içi
basıncı gibi faktörlere bağlıdır. Erken vitrektomi, glokom, KMÖ ve retina
dekolmanı risklerini oldukça azaltmaktadır.
Nükleusun kapsüler rüptürden önce tamamen çıkarılmış olduğu
durumlarda da, vitreus ön yüzü (ön hyaloid) bozulmuş ise ön kamarada
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vitreus olacaktır. Yeterli ön vitrektomi yapılmazsa, endoftalmi, göz içi
lensi desantralizasyonu, kronik üveit, KMÖ, pupiller çekinti, retina yırtığı
ve retina dekolmanı gibi durumlarla karşılaşılabilir.
Vitreus görünürlüğünün arttırılması ve daha kolay uzaklaştırılabilmesi
amacıyla ön kamaraya seyreltilmiş triamsinolon (4mg/ml) veya tripan
mavisi enjekte edilebilir. Ana kesiyi ön vitrektomi amacıyla kullanmamak
gerekir, çünkü ana kesi vitrektör çapından geniş olup kesi boyunca daha
fazla vitreus prolapsusuna neden olacaktır. Geride kalan korteks veya
epinukleus bakiyeleri var ise kuru aspirasyon tekniği ve viskoelastik
(koheziv) desteğiyle uzaklaştırılabilir.
Göz içi lensi yerleştirme pozisyonu hakkındaki karar arka kapsül defektinin
boyutuna bağlıdır. Küçük bir rüptür sahası mevcut ise arka kapsüloreksis
yapılarak göz içi lensi dikkatli bir şekilde kapsüler keseye yerleştirilebilir.
Herhangi bir şüphe varsa ve arka kapsül açıklığı geniş ise, lens sulkusa
yerleştirilmelidir. Lens optiğinin ön reksis hattının arkasına prolabe edilmesi
(optic capture), göz içi lensinin merkezlenmesine ve irisin sürtünmesi
ile oluşabilecek pigment dispersiyonu gibi problemlerin azaltılmasına
yardımcı olacaktır. Göz içi lensi yerleşiminden sonra viskoelastik temizliği
dikkatli yapılmalıdır, ön kamaradaki ani basınç değişiklikleri tekrar vitreus
prolapsusuna neden olabilir. Ameliyatın sonunda ana korneal kesi mutlaka
sütüre edilmelidir. Post-operatif süreçte, hastanın periferik retinası
cerrahi sırasında vitreus traksiyonundan kaynaklanabilecek yırtılma
veya ayrılmalara karşı dikkatle muayene edilmelidir. Doğru bir şekilde
yönetildiğinde, AKR olan hastaların görsel sonuçları iyidir ve hastaların
yüzde 90’ından fazlası ameliyat öncesi seviyesinden daha iyi bir görme
keskinliğine sahip olabilmektedir.
-

Nükleus parçalarının vitre içine düşmesi (Nükleus drop): Bu
komplikasyon ya AKR ya da zonüler diyaliz gelişmesi sonucu
gerçekleşir. Kapsülde açılma olduğu erken farketmek çok önemlidir.
Nükleusun veya nükleer parçaların vitreus içine düşmesini önlemek için
her türlü çabayı göstermelidir. Vitreus bütünlüğü sağlam ise parçaların
vitreus içinde batması yavaş olacaktır. Eğer sineresis varsa lens parçaları
hızlı bir şekilde düşecektir. Bu nedenle hızlı düşünmek gereklidir. Eğer
ortamda tam ya da tama yakın nükleus varsa ayrıca nükleus olgun ise
kesiyi genişleterek EKKE yöntemine geçmek uygun olacaktır. Lens
yumuşak ise dispersif bir viskoelastik ile lens parçaları vitreustan
uzaklaştırılarak Fako işlemine dikkatli bir şekilde devam edilebilir. Ön

332   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

kamaradaki türbülansı azaltmak için şişe yüksekliği, aspirasyon hızı ve
vakum gücü düşürülmelidir. Eğer tüm çabalara rağmen nükleus düşmüş
ise, hasta pars plana vitrektomi için vitreoretinal cerraha hazırlanmalıdır.
Güzel bir ön vitrektomi, korteks bakiyelerinin temizlenmesi, mümkünse
lens implantasyonu ve kesilerin uygun sütürasyon ile kapatılması
gerekmektedir. Düşen nükleusu çıkarmaya çalışmak komplikasyon
riskini arttırır. Vitreus içindeki materyal korteks ve küçük bir nükleus
parçası ise takip edilebilir ve zaman içinde çözünerek kaybolur. Vitritis
gelişimi arka vitrektomi endikasyonudur. (4)
-

Suprakoroidal kanama: Cerrahi sırasında göz içi basıncında meydana
gelen ani dalgalanmalar suprakoroidal boşlukta köprüleşen posterior silier
arterlerde ani yırtılma ve kanamaya yol açmaktadır. Çok şiddetli olması
durumunda intraoküler içeriğin dışarı çıkmasıyla sonuçlanabilir ve bu durum
ekspulsif hemoraji olarak adlandırılır. Çok korkulan bir komplikasyondur
fakat son derece nadir görülür. Katkıda bulunan risk faktörleri arasında
ileri yaş, yüksek göz içi basıncı, sistemik kardiyovasküler hastalık öyküsü,
sistemik hipertansiyon, fakodan Ekke’ye geçiş ve vitreus kaybı sayılabilir.
Ameliyat esnasında karşılaşılan ani göz içi basıncı yüksekliği, ön kamarada
sığlaşma, iris prolapsusu, kırmızı reflede kayıp ve pupil arkasında koyu
bir tümseğin görülmesi gibi bulgular cerrah için uyarıcı olmalıdır. Kesiler
sütür veya sütür gelene kadar parmak ile derhal kapatılmalıdır. Göz içi
basıncı oral asetozolamid ve intravenöz %20’lik mannitol solüsyonu ile
düşürülmelidir. Postoperatif dönemde inflamasyonu azaltacak topikal
ve sistemik steroidler verilmelidir. Spontan absorbsiyon olmaz ise
drenaj yapılmalıdır. Uzamış korioretinal apozisyon (öpüşen hemorajiler)
prognozu düşürür. Hastaların % 40’ında görme keskinliği 0.5 ve daha iyi
olmasına karşın, %40 hastada 0.1 ve daha kötüdür. (5)

-

Korneal endotel hasarı ve kesi yanığı: Aşırı miktarda ultrason enerjisi
kullanımı (yani ısı artışı), yüksek göz içi basıncı, nükleer fragmanların
kornea endoteline çarpması, fako esnasında oluşan serbest radikaller ve
uzun operasyon süresi korneal endotel hasarına neden olan faktörlerdir.
Sonuç olarak post-operatif dönemde geçici veya kalıcı (büllöz keratopati)
kornea ödemi tablosu ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Korneal kesi
yanığı ise korneanın yüksek enerji ya da düşük enerjide uzun süreli
ısıya maruz kalmasıyla gelişebilir. Ayrıca fako ucu etrafındaki koruyucu
sleeve’in kısa kornea kesisinde sıkışarak azalan sıvı sirkülasyonu ve artan
temas ile kornea kesi yanığı oluşabilir.
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Fako cerrahisi esnasında endotel hücrelerinin korunması kullanılan fako
enerjisinin azaltılmasına, emülsifikasyon işleminin endotelden uzak
yapılmasına, cerrahın titiz ve dokuya saygılı çalışmasına ve koruyucu
viskoelastik madde kullanımına bağlıdır. Oftalmik viskoelastik maddeler,
korneal endoteli korumak, fako ve lens yerleştirilmesi sırasında geniş bir
ön kamara sağlayarak güvenli bir cerrahi manipülasyon alanı yaratırlar.
Özellikle endotelyal koruma konusunda endişe duyulan durumlarda soft
shell tekniği kullanılabilir. Bu teknikte, kapsüloreksisten hemen önce, ön
kamaraya az miktarda dispersif bir viskoelastik madde verildikten sonra
altına koheziv bir viskoelastik enjekte edilerek dispersif viskoelastiğin
endotel yüzeyinde yayılması sağlanarak bu tabaka koruma altına
alınmaktadır. Prechopping ve horizontal/vertikal chop teknikleri ile
kullanılan Fako enerjisi ve ısı üretiminin en az olduğu bildirilmektedir.
Diğer taraftan divide-and-conquer, stop-and-chop ve carousel tekniklerinde
ısı oluşumu en yüksektir. Post-operatif kornea ödeminin tedavi seçenekleri
arasında erken dönemde %5’lik NaCl ve diğer hiperosmotik damlalar fayda
sağlayabilir. Medikal tedaviye yanıt alınamayan daha ciddi olgularda tam
kat veya kısmi kalınlıkta kornea nakli düşünülebilir. (5)
Kesi yerindeki ısının ve kesi yanığının azaltılması, düşük fako güç
ayarları, torsiyonel fako teknolojisi, kısa fako süresi, sıvı akışına izin veren
optimal boyutta insizyonlar ve modifiye edilmiş sleeveler kullanılarak
gerçekleştirilebilir.
Fako esnasında, süt benzeri lens materyalinin ön kamarada birikmesi
ve lens materyalinin uzaklaştırılmasında yavaşlama durumlarında fako
ucunun giderek hızla ısınacağı öngörülmelidir. Böyle bir durumda kesi
yanığını önlemek için fako işlemi derhal durdurulmalı ve gerekli önlemler
alınmalıdır. Korneal kesinin beyazlaşması hemen tanınması gereken bir
diğer belirtidir. Diğer bulgular arasında keside balık ağzı formasyonu, kesi
yeri kaçağı ve dar bir ön kamara yer almaktadır.
Kesi yanığının oluştuğu durumda korneal insizyon birden fazla tekli
sütür veya çapraz sütür tekniği ile kapatılmalıdır. Doku yapıştırıcısı,
bandaj kontakt lens ve aköz baskılayıcılar diğer yardımcı seçeneklerdir.
Seidel testinin negatif olduğu doğrulanmalıdır. Post-operatif dönemde,
astigmatizma sütürler alındıktan sonra azalabilir.
-

Descemet membran hasarı ve dekolmanı: Descemet zarında bir yırtık
varlığında veya korneal kesi sahasından descemet membranı ile üstteki
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stroma arasında sıvı geçişi sonucunda ortaya çıkan intraoperatif bir
komplikasyondur. Yırtık cerrahi sırasında aletlerin veya sert keskin
nükleusun descemet membranını zedelemesi sonucunda ortaya çıkabilir.
Dekole descemet membranı ön kamaradan çıkarılmamış olan kapsüloreksis
kalıntısı ile karıştırılmamalıdır. Korneal insizyon bölgesindeki küçük,
periferal, görme aksını etkilemeyen descemet dekolmanları veya yırtıkları
klinik olarak önemsizdir ve konservatif yaklaşım ile geriler. Ancak, daha
yaygın ve görsel aksı etkileyen descemet dekolmanları en kısa sürede
tedavi edilmelidir. Tedavi yöntemleri arasında sütürasyon, ön kamaraya
gaz (hava, SF6 veya C3F8) veya viskoelastik enjeksiyonu yer almaktadır.
Uzun dönem persistan olgularda penetran ya da lamellar keratoplasti
düşünülübilir. (6)
-

İris hasarı: Özellikle küçük pupil varlığında veya intraoperatif floppy iris
sendromunda ameliyat esnasında Fako ucu yanlışlıkla irisi yakalayabilir.
Bu durumda, iris hasarı, kanama ve hatta iridodiyaliz gelişebilir. Daha
da önemlisi, iris bir kez hasarlandıktan sonra tonusunu kaybederek kesi
yerlerinden prolabe olma eğilimi gösterir ve fako ucu veya aspirasyon
probu ile daha sık yakalanmaya başlar. Dispersif veya çift özellikli bir
viskoelastik ön kamaraya enjekte edilerek hasarlı iris perifere doğru
uzaklaştırılır, böylece prolapsus engellenir ve kanama kontrolü sağlanmış
olur. İris kancaları da irisi periferde kontrol altına alarak daha fazla
hasardan korumak için kullanılabilir. Kanama şiddetli ise ve hifema riski
varsa, kanamayı yavaşlatmak ve durdurmak için ön kamaradaki kanı hızlı
bir şekilde BSS’le yıkayıp ön kamarayı viskoelastik ile doldurarak basıncı
bir dakika kadar yükseltmek fayda sağlayacaktır. Daha sonra, kanamanın
durup durmadığını gözlemleyerek parasentez yoluyla göz içi basıncı
yavaşça düşürülebilir. Bu işe yaramazsa, kanayan iris damarının ince iğne
koteri ile koterize edilmesi fayda sağlar. Eğer geniş bir iridodiyaliz sahası
mevcut ise, kanama kontrolü sağlandıktan sonra tamir edilmelidir.

1.6. İris Komplikasyonları
-

İntraoperatif floppy iris sendromu (İFİS): Katarakt ameliyatı sırasında
görülen anormal pupil davranışı ile tanımlanan bir durumdur. İlk kez
benign prostat hipeplazisi nedeniyle tamsulosin kullanan hastalarda fako
tekniği ile yapılan katarakt operasyonları sırasında gözlenmiştir. İFİS
özellikle ameliyatın daha yorucu ve komplikasyonlara açık olmasına neden
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olmaktadır. En çok tamsulosin gibi alfa 1 adrenerjik reseptör blokörleri
sebep olmakla birlikte antihipertansif ve antidepresan kullanımında da
gözlenmiştir. Ancak tamsulosin kullanım süresi ile İFİS arasında anlamlı
bir ilişki saptanmamıştır. Operasyon öncesi tamsulosin kullanımına ara
verilmesinin İFİS gelişme ihtimalini ve etkilerini azaltabileceğini öne
sürenler olmuştur. Ancak bu konuda objektif kanıtlar bulunmamaktadır.
İFİS’in 3 karakteristik özelliği vardır:
123-

İrigasyonla anormal dalgalanma gösteren gevşek iris.
Korneal kesi yerlerinden sürekli prolabe olmaya eğilimli iris.
Operasyon sırasında ani ve progressif pupiller miyozis gelişmesi.

İFİS ilk tanımlandığında, üç karakteristik özelliği bildirilmiş fakat tanı
için bu 3 özelliğin mutlaka bulunup bulunmaması konusu belirtilmemiştir.
Daha sonra 2007’de yapılan çok merkezli bir çalışmada İFİS hafif,
orta ve ciddi olmak üzere üç gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. (7)
123-

Hafif grup: Sadece gevşek iris olması,
Orta grup: Ara sıra olan iris prolapsusu ve orta derecede dilate pupil,
Ciddi grup: Gevşek iris, sürekli iris prolapsusu ve miyozis olması (klasik
triad).

İFİS’in etkilerinden korunmak için; intrakameral fenilefrin ve epinefrin gibi
ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların intrakamaral enjeksiyonu iris dilatatör kası
reseptörlerini direk uyararak İFİS’in etkilerini önleyebilir. Operasyon sırasında
miyozisin engellenmesi amacıyla operasyon öncesi nonsteroid antiinflamatuar
ilaçlar (NSAİİ) da sıklıkla kullanılmaktadır. Ön segment travmalarında ve rutin
katarakt cerrahisinde özellikle iris ve siliyer cisimden sentezlenen prostaglandinler;
miyozis, göz içi basıncı artışı, kan aköz bariyerinin bozulması ve aközde protein
artışı ile karakterize iritatif oküler cevaba neden olurlar. Operasyon öncesi
topikal NSAİİ kullanılmasıyla miyozis ve inflamasyonun engellenebileceği
bildirilmektedir. İFİS’in önlenmesinde ağır viskoelastikler ve düşük aspirasyon
parametreleri kullanılması oldukça etkili yöntemlerdendir. Viscoelastikler
iris üzerine düzgün yerleştirilirse, pupili mekanik olarak genişletebilir ve
irisin korneal kesiden prolabe olmasını engelleyebilir. Viskoelastiklerin
akıllıca kullanılması, pupil genişletme halkalarına olan ihtiyacı azaltabilir. İris
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dalgalanması özellikle irigasyon aspirasyon sırasında daha fazla görülür. Akım
değerlerini düşürmek bu açıdan da bazı hastalarda yardımcı olabilir. Operasyon
öncesi atropin kullanımı en az intrakamaral fenilefrin kullanımı kadar etkili bir
yöntemdir. Atropin kullanımıyla, intrakamaral ilaçların toksik anterior segment
sendromu yapma riskinden de korunulabileceği bildirilmektedir. (8)
Mekanik germe veya mikromakaslarla parsiyel kalınlıkta iris sfinkter
kesileri sıklıkla kullanılan pupil genişletme tekniklerindendir. Ancak bunlar
İFİS’te çok etkili değildirler ve durumu daha da kötüleştirebilirler. İris çengelleri
veya pupil genişletme halkaları (Malyugin) operasyon süresince geniş pupil
çapını idame ettirmede oldukça etkili tekniklerdir. İris çengelleri görüntülemeyi
kolaylaştırabilir, ancak iris gevşekliğini önleyemez. Bu pupil genişletme
halkalarından katlanabilir ve diğer halkalardan çok daha ince olan Malyugin
halkasının uygulanması kolay ve güvenlidir. İris çengellerinden daha çabuk
yerleştirilebilir ve iris çengellerinin tersine daha yuvarlak bir pupil açıklığı
oluşturur.
-

-

İridodiyaliz, siklodializ: Cerrahi aletlerin travması veya göz içi lensinin
yerleştirilmesi sırasında gelişebilir. İrisin kökünden ayrılması sonucu
hemoraji gelişerek hifema ortaya çıkabilir. Ayrıca diyaliz boyutuna göre
kozmetik ve optik sorunlar oluşturabilir. Semptomatik olgularda sütüre
edilmelidir.
Hifema: İntraoperatif dönemde gelişen hifema genellikle inzisyondan
veya iristen kaynaklıdır ve spontan emilir. Ciddi bir kanama mevcutsa ön
kamaraya viskoelastik verilerek damara bası artırılarak hemoraji kontrolü
sağlanabilir.

1.7. Göz İçi Lensi İmplantasyon Komplikasyonları
-

-

Göz içi lensin posterior dislokasyonu: Zonül zayıflıklarında ya da AKR
varlığında gelişir. Özellikle lens materyali kaybı ile beraberse lensin
vitreusa disloke olması ciddi bir komplikasyondur. Vitrektomi ile mutlaka
çıkarılması gerekir.
İntraoküler lens haptikleri kartuşta takılarak zarar görebilir.
Katlanır lens aniden açılarak göz içi yapılara zarar verebilir.
İntraoperatif intraoküler lensin opaklaşması: Cerrahi sırasında ya da
sonrasında görülebilir. Göz içi lensinin ısı değişimine verdiği tepki
olabileceği düşünülmektedir. Görme performansında önemli bir bozulmaya
neden olabilir ve GİL eksplantasyonu ve değiştirilmesini gerektirebilir.
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Fakat spontan düzelebilir. Bu durumun klinik olarak tanımlanması
ve değerlendirilmesi önemlidir, çünkü yanlış teşhis cerrahları YAG
kapsülotomi veya vitrektomi gibi gereksiz girişimsel işlemler yapmaya ve
komplikasyonlara neden olabilir.
1.

Erken Postoperatif Komplikasyonlar

2.1. Korneal stromal ödem ve descement membran kırışıklığı: Postoperatif
dönemde en sık görülen komplikasyonlardan biridir. Genellikle geçicidir. Daha
önceden korneal endotel patolojileri olan, endotel hücre sayısı düşük olan,
cerrahi süresi uzamış, sert nükleustan dolayı yüksek fako gücü kullanılmış ve
yüksek göz içi basıncı olan olgularda daha ciddi ödem görülür. Vitreokorneal
yapışıklık ve temas olan olgularda da ısrarcı kornea ödemi olabilir. Bu durumda
temas kesilmelidir. Yüksek riskli olgularda endoteli korumak için dispersif
viscoelastikler kullanılmalıdır. (9)
2.2. Göz içi basıncı yükselmesi: Postoperatif erken dönemde göz içi basıncının
yükselmesinin en sık nedeni ön kamarada bırakılan viskoelastiklerdir.
Arka kamaraya sekestre olmuş veya göz içi lensi ile kapsül arasına sıkışmış
viskoelastikler, ön kamara viskoelastikten temizlenmiş olsa ile göz içi basıncı
yükseltebilir.
Pupiller blok, hifema, siliyer blok, endoftalmi,lens materyalinin göz içinde
kalması, iristen pigment açığa çıkması, steroid kullanımı, periferik anterior
sineşi veya önceden mevcut glokom postoperatif göz içi basıncını yükselten
nedenler arasındadır. (9)
2.3. Pupiller membran: Fibrinöz karakterdeki postoperatif bir üveit tablosu
membran oluşumu ile sonuçlanabilir. Fibrin membranına bağlı gelişen pupiller
blok glokomu (PBG) ise nadir görülen bir komplikasyondur. Pupiller boşluğun
fibrin membranı ile tümüyle kaplanması nedeniyle periferik açı kapanması ve
göz içi basıncı artışı ile seyreden tablo fibrine bağlı PBG olarak adlandırılır.
Göz içi basıncı artışı nedeniyle gelişen şiddetli kornea ödemi biomikroskopik
muayeneyi engeller ve erken tanıyı zorlaştırır. Topikal ve subkonjonktival
steroid, midriyatikler ve antiglokomatöz ilaçlar tedavide kullanılır. Kalın
membranlar yapılabilen Nd: yag laser membranektomiden sonra membran
tekrar oluşabilir ya da göz içi basınç yüksekliğine bağlı kornea ödemi nedeniyle
periferik lazer iridotomi yapıldığında endotel harabiyeti gelişebilir. (10)
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2.4. Hipotoni: Sıklıkla keşiden hümör aköz kaçağı sonucu oluşur. Siklodiyaliz,
anterior koroideal efüzyon veya retina dekolmanı nedenleri arasındadır.
2.5. Artık lens materyali: Göz içinde lens materyalinin kalması beklenenin çok
üzerinde bir inflamasyon oluşturur. Bu tür inflamasyon mutlaka endoftalmiden
ayrılmalıdır. Tedavide siklopleji ve antiinflamatuar kullanılır. Kalan materyal
büyük, sert ve tedaviye yanıt alınamayıp korneal ödem geliştiyse beklenmeden
alınmalıdır. (9)
2.6. Vitreusun kesi yerine uzanması ya da pupil aralığında çekinti yapması:
AKR ya da zonül diyalizi gelişen olgularda vitreus ön kamaradan tam
temizlenemediyse görülebilir. ND-yag lazer ile bağlantı koparılabilir.
2.7. Kapsüler blok sendromu: Kapsüler bag içinde viskoelastik materyal
kalmasına bağlı olarak gelişir ve göz içi lensinin öne itilmesi ile sonuçlanır.
Postoperatif hastada miyopi gelişir. Bu durumda Nd-yag lazer ile arka
kapsülotomi uygulanır. Bu durum ile karşılaşmamak için lens arkasında kalan
viskoelastik tamamen temizlenerek cerrahiye son verilmelidir.
2.8. Endoftalmi: Postoperatif infektif endoftalmi infeksiyöz ajan patojenin
göz içerisine ulaşması ve bütün göz dokularını tutacak şekilde inflamatuvar
reaksiyon oluşturmasıdır. Katarakt cerrahisi sonrası infektif endoftalmi sıklığı
%0,01-0,05dir. Endoftalmi Vitrektomi Çalışması (EVS), infektif endoftalmide
etken patojenlerin %94’ünün başta S epidermidis ve S. aureus olmak üzere gram
(+) bakteriler, kalan %6 olguda gram (-) etkenlerin rol aldığını raporlamışken,
Türkiye’de yapılan bir tersiyer merkez çalışması gram negatif etkenlerin
ülkemizdeki endoftalmilerdeki oranını %25 olarak bildirmektedir. Son yıllarda
dünyanın değişik ülkelerinden bildirilen infektif endoftalmi olgularında
gram negatif etkenlerin sıklığında artış dikkat çekicidir. Enfeksiyon kaynağı
net bilinemez. Ameliyat sonrası erken dönemde kesilerden kontamine olan
göz kapağı ve konjonktiva florasının en sık kaynak olduğu düşünülmektedir.
Patogenezinde infeksiyöz ajanın işgali ile bakterilerden salınan toksinler
ve konağın inflamatuar cevabı hızlı ve geri dönüşümsüz fotoreseptör hasarı
oluştururlar ve doku değişimi nekroz şeklinde gelişir. Bu yüzden oküler dokular
steril olduktan sonra bile bu etkiler uzun süre devam eder.
EVS raporunda olgularda ameliyatttan sonra 48-72 saat içerisinde gelişen görme
kaybı (%90), ağrı (%86), kapak ödemi, derin konjonktival hiperemi (%80),
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ön üveit (%90), hipopyon (%86), vitritis gibi klinik bulgular en karakteristik
olanlardır. Rölatif efferent pupil defekti de görülebilir.
Proflaksi için; konjonktiva fornikslerinde cerrahiye başlamadan önce 3 dk
boyunca %5’lik povidon iyodür bekletmek, kirpikleri alandan uzaklaştırmak,
cerrahi planlamadan önce gözdeki blefarit, konjonktivit gibi enfeksiyonları
tedavi etmek, cerrahi sonunda ön kamaraya sefuroksim (1ml’de 1 mg) enjekte
etmek, eğer sefuroksim bulunmuyorsa moksifloksasin (0.1ml’de 0.5mg)
enjeksiyonu bilinen ve uygulanan yöntemlerdendir. Endoftalmi sıklığı düşük
olduğu için hangi proflaksi yönteminin üstün olduğunu kanıtlamak çok zordur.
Ayrıcı tanıda; bırakılmış lens materyali, vitreus hemorajisi, cerrahi sonrası
üveit, toksik anterio segment sendromu ve komplike olmuş, uzamış cerrahiye
bağlı bulgular yer alır.
Tanıyı kesinleştirmek için aköz ve vitreusdan kültür için örnekler
alınmalıdır. Fakat retina dekolmanını dışlamak için vitreus örneklemesinden
önce B-scan USG yapılmalıdır. Kültürün negatif çıkma olasılığı tanıyı ekarte
ettirmeyeceği için sonuçlar beklenmeden tedaviye başlanmalıdır. Örnek
alınması ile aynı anda intravitreal antibiyotik (vankomisin, seftazidim)
injeksiyonu, topikal güçlendirilmiş antibiyotik ve sistemik antibiyotik uygulama
başlatılır. Subkonjonktival ve topikal antibiyotikler sınırlı fayda sağlar. Oral
antibiyotiklerden florokinolonlar göze iyi penetre olurlar ve 10 gün süreyle günde
400mg moksifloksasin önerilir. Fungal ajanlar ve sistemik kontendikasyonlar
dışlanarak oral veya perioküler steroidler 24 saat sonra verilebilir. Topikal steroid,
midriyatik ve antibiyotik verilmelidir. EVS görme keskinliği başlangıçta ışık
algılaması düzeyinde olan gözlerde, hemen uygulanan pars plana vitrektominin
şiddetli görme kaybını %50 oranında azaltacağını göstermiştir. Prognoz; İnfektif
endoftalmide prognozu belirleyen başlıca faktörler infektif ajanın virulansı,
tanının erken konulup, doğru tedavi yaklaşımında bulunulması ve hastanın sahip
olduğu olası sistemik hastalıkların kontrol edilmesidir. Gram negatif etkenlerin
rol oynadığı olgular en kötü prognoza sahiptir. (11,12)
2.9. Toksik anterior segment sendrom: Non-infeksiyöz ön kamara reaksiyonu
ile karakterize cerrahi bir komplikasyondur. TASS sıklığı bilinmemekle
birlikte tahmin edilen sıklığı yılda %0.1 civarındadır. TASS etyolojisinde rol
oynayan faktörler çok fazladır. Bunlar cerrahi sırasında kullanılan her türlü
kimyasal maddeler (viskoelastikler, irigasyon sıvıları, kapsül boyası, ilaçlar),
cerrahi aletlerin üzerindeki kaplamalar ve içeriklerindeki maddeler ve bunların
sterilizasyonu sırasında kullanılan maddelerin içeriği, sterilizasyon yönteminin
kendisi gibi onlarca neden olarak karşımıza çıkabilmektedir.
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TASS patogenezinde hücresel toksisite, serbest radikaller ve irisnonpigmente siliyer cisim epitel hücrelerinin aralarındaki tight junction
bölgerinin etkilenmesi sonucu kan-aköz bariyerinin yıkılması temel patogenetik
değişikliklerdir.
TASS ön segment yapılarında yoğunluk kazanan bir klinik tablo sergiler.
Tablonun ilk 24 saat içerisinde belirmesi, ağrı olmaması başlıca karakteri iken
klinik bulgular üveit, limbustan limbusa uzanan kornea ödemi, middilate,
fikse pupilla şeklinde kendini gösterir. Arka segment bulgusu yok gibidir.
Bazen vitrede ön segment reaksiyonunun devamı olarak hücre izlenebilir. Geç
dönemde ön segmentteki reaksiyoner durum retinada kistoid makula ödemi
gelişmesine yol açabilir. TASS tedavisinde öncelikle tanıdan şüphelenip ilgili
kurumlara raporlamada bulunulur. Olguların çoğunda topikal steroid damla (%1
prednizolon asetat saat başı damla) ve non-steroid damla başlatılır. Bazen ön
kamera lavajı yapılarak residüel toksik maddenin uzaklaştırılması gerekebilir.
TASS olgularının hafif ve orta şiddette olanlar birkaç gün ya da haftalık topikal
tedavi ile çoğunlukla iyileşirler. Şiddetli olanlarda sekel kalıp restoratif girişimler
gerekebilir. (13)
2.10. Malign glokom: Aköz vitreusa yönlenmesi durumunda vitreus cismi öne
doğru hareketlenir, irisi iterek açı kapanamasına neden olur. Bu nedenle göz
içi basıncının yükseldiği duruma malign glokom denir. Bu basınç yükselmesi
medikal tedaviyle kontrol altına alınamaz. Patent iridotomi veya iridektomiye
rağmen göz içi basıncı yükselmeye devam eder. Anterior hyaloid membran
perfore edilerek hümör aközün öne doğru yönlenmesini sağlayan kanallar
oluşturulmalıdır. Sonuç alınamayan olgular pars plana vitrektomi gerekebilir.
(9)
2.11. Blefaropitosiz: Çeşitli mekanizmalara sekonder hafif ptozis katarakt
cerrahisinden sonra görülebilir. Genellikle kendiliğinden düzelir. Olguları 1 yıl
takip etmek gereklidir. (14)
2.12. Göz içi lensi malpozisyonu: Cerrahi sonrası sık görülmemekle birlikte
zonüler hasar varlığında veya middilate pupillerde lensin haptiklerinden birinin
bag içine yerleşmediğini gözden kaçırma sonucu görülebilir.
2.13. Refraktif hatalar: İlk önce yapılması gereken yanlış dioptride göz içi lensi
takılıp takılmadığı kontrol edilmelidir. Daha sonra distansiyona uğramış bir
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kapsül kesesi (miyopik kayma), KMÖ (hiperopik kayma), haptik pozisyonundan
dolayı lensi tilte durması gibi durumları ekarte etmek için göz dikkatli muayene
edilmelidir. Sütürlü ya da sütürsüz cerrahide kesi yerinden kaynaklanan
astigmatizmalar çoğunlukla zamanla azalmaktadır. Hasta refraktif kusurun
düzeltilmesi için gözlük takmaktan şikayetçi değilse daha fazla tedaviye gerek
yoktur. Fakat hasta tatminsiz ise lens değişimi, refraktif cerrahi veya piggyback
sulkus lensler kullanılabilir. Günümüzde artık sıklıkla uygulanan torik lens
cerrahisinde göz içi lensinin pozisyonundaki oynama ile lensi aksı değişerek
uygunsuz astigmatizmalar karşımıza çıkabilir. Erken dönemde lensin pozisyonu
düzeltilmelidir.
2.14.Vitreus vick sendromu: Ön vitreusun ön kamaraya sarkması ve insizyon
bölgesindeki yaradan geçmesi durumudur. Bu durum irite çekinti yaparak
pupil şeklinde bozukluktan, dış ortamda bağlantılı hale gelen gözde endoftalmi
gelişmesine kadar görmeyi tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Bu
yüzden erken dönemde teşhis önemlidir.
2.15. Filtran bleb: Aköz hümörün kesi yerinden sızdığı durumlarda filtrasyon
genellikle kendini sınırlar ve sıkı bandajla kapama olumlu sonuç verir. Fayda
sağlamadığı durumlarda sütür konması ya da yama yapma gereksinimi doğabilir.
2.

Geç Postoperatif Komplikasyonlar

3.1. Psödofakik kistoid maküler ödem: Kistoid makula ödemi ön segment
cerrahisi sonrası görmeyi en sık etkileyen nedenlerden biridir. Bütün göz içi
cerrahilerinden sonra ve hatta yag lazer kapsülotomiden sonra bile görülebilir.
Cerrahiden sonra genellikle 4-12 hafta içinde görülür. Ancak yıllar sonra
bile oluşabilir. Etyopatogenezde endojen inflamatuar mediatörler, özellikle
prostaglandinler rol oynar. Olgular görme keskinliğinde ve kontrast sensitivitede
azalma, metamorfopsi ve santral skotom şikayeti ile başvururlar.
Tanı; klinik, fundus flurosein anjiografi (FFA) ve optik koherens
tomografi (OCT) ile konur. Kistoid makula ödemi; anjiografik ve klinik
olarak sınıflandırılabilir. Anjiografik tipte makula ödemi fundus muayenesinde
saptanamaz ve FFA’da parafoveal retina kapillerinden ve bazen de optik disk
çevresinden sızıntı izlenmesiyle ortaya konur. Tipik olgularda, kistoid boşlukların
duvarı flöreseinle boyanmadığından, anjiografide taç yaprağı şeklinde görünüm
izlenir. Anjiografik tipte kistoid makula ödemli olgular genellikle belirti vermez.
Klinik tip kistoid makula ödemli olgularda kontrast sensitivitedeki azalma,
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görme keskinliğinin normal olduğu olgularda bile görme işlevinin etkilendiğini
göstermekte yararlıdır.
Sağlıklı bir vitreus inflamatuar mediatörlerin difüzyonuna bariyer teşkil
edeceğinden, vitreusun öne yer değiştirmesi, likefaksiyonu veya kaybı gibi
durumlar kistoid makula ödemi gelişmesini kolaylaştırabilir. (15) Ayrıca, sık
olmasa da, vitreus inkarserasyonu vitreoretinal traksiyona yol açarak perifoveal
kapillerin vasküler permeabilitesini değiştirerek sıvı göllenmesine neden
olabilir.
Vitreus kaybının eşlik ettiği arka kapsül yırtılması kistoid makula ödemi
gelişiminde iyi bilinen bir risk etkenidir. İris destekli lens veya lensin irisi irite
etmesi, lens bakiyesi, yara yerine iris veya vitreus inkarserasyonu ve Nd:Yag
laser kapsülotomi kistoid makula ödemi sıklığını arttırmaktadır. (16)
Lensin alınmasını takiben retinaya daha fazla ulaşan ultraviyole ışınları
kistoid makula ödeminin gelişiminde rol oynayabilir. Yapılan çalışmalarda
ultraviyole filtreli göz içi lenslerde, kistoid makula ödemi gelişme oranı daha
düşük bulunmuştur. (17) Antiglokomatöz ajanların özellikle de prostaglandin
analoglarının kistoid makula ödemini arttırdığını destekleyen yayınlar vardır.
(18) Diyabetik retinopati ve üveitli olgularda katarakt cerrahisi sonrası kistoid
makula ödemi gelişme riski daha fazladır. (19)
Çoğu olgu kendiliğinden iyileştiği için görmenin etkilenmediği ve
inflamasyonun şiddetli olmadığı olguları tedavi etmeye gerek yoktur.
Profilaktik tedavi tartışmalı olmakla birlikte, kullanımını destekleyen çalışmalar
bulunmaktadır. Kistoid makula ödemi gelişme riski yüksek olan hastalara
ameliyattan birkaç gün önceden başlayarak 3 ay boyunca topikal NSAİ
verilebilir. (20) Tedavide ilk olarak günde 4 kez topikal steroid ve/veya NSAİ
verilmelidir. Eğer görme artmazsa damlalara devam edilmeli ve subtenon steroid
enjeksiyonu eklenebilir. Dirençli olgularda tedaviye asetazolamid de eklenir.
Ancak bununla da cevap alınamayan olgularda intravitreal triamsinolon /antiVEGF veya vitrektomi denenebilir. (21)
3.2. Retinal yırtık ve retina dekolmanı: Arka kapsül hasarı ve nukleus drop
ile komplike olan katarakt cerrahisi sonrası retina dekolmanı artmıştır. Retina
dekolmanı nedeniyle opere edilen hastaların yaklaşık %30-40’ında geçirilmiş
katarakt cerrahisi mevcuttur. Katarakt cerrahisi sonrası 10. yılda opere edilen
hastalarda retina dekolmanı gelişme oranı, cerrahi geçirmeyenlere göre 4-7.5
kat arasında artmıştır. Cerrahi sonrası ilk yıl içinde meydana gelen RD’larının
%94’ü katarakt cerrahisine bağlanabilir.

PERİOPERATİF KATARAKT CERRAHİSİ KOMPLİKASYONLARI   343

Katarakt cerrahisi arka vitreus dekolmanı (AVD) gelişimini tetiklemektedir.
AVD ilerlerken sıkı vitreoretinal bağlantıların olduğu yerler retina yırtığı ve
sonuçta retina dekolmanı gelişimi yönünden risklidir. Diğer gözde retina yırtığı
veya dekolmanı hikayesi varsa, opere edilecek göz cerrahi öncesi ve sonrasında
belli aralıklarla pupil dilate edilerek, retina yırtığı yönünden detaylı muayene
edilmelidir. Komplike olmuş katarakt cerrahisinde ön vitreus yüzeyinin
hasarlanması ve anterior vitrektomi girişimi, vitre tabanı üzerindeki traksiyonu
arttırarak, retina yırtığı ve dekolmanı oluşması riskini yükseltir. Nukleus drop
sonrası, nukleus parçalarının orta vitreustan yakalanarak çıkarılmaya çalışılması
dev retina yırtıklarına neden olabilir.
Ayrıca aksiyel uzunluğu 25mm’den fazla olan gözlerde ve retinada
özellikle lattice olmak üzere dejenerasyonu olan gözlerde cerrahi sonrası retina
dekolmanı riski artmıştır. (22)
3.3. Geç başlangıçlı endoftalmi: Düşük virülansı olan bir organizma kapsüler
kesede saklı kaldığında gelişebilir. Ameliyattan yıllar sonra bile gelişebilir. Etken
sık olarak P.acnes, bazen de S. Epidermidis, corynebacterium veya Candida
olabilir. Olgular ağrısız uçuşma ve yavaş ilerleyen görme azalmasıyla başvuru
yaparlar. Düşük derecede ön üveit, keratik presipitatlar ve vitrit görülebilir.
Bu inflamasyon başlangıçta steroidlere iyi cevap verdiği için tanı gecikebilir.
Sonunda steroidler direnç gelişir ve kapsüler plak ortaya çıkar. Tanı için kültüre
ihtiyaç vardır. Tedavide tek başına intravitreal antibiyotikler etkisiz olabilir. Pars
plana vitrektomi kapsüler kese ve lens çıkarılması gerekebilir. (23)
3.4. Psödofakik büllöz keratopati: Cerrahi sırasında kornea endoteline olan
mekanik travmalar sonucu korneal ödem gelişir. Erken dönemde kornea ödemi
bandaj kontakt lens, topikal %5 lik NaCl, dimetikon, steroid gibi ajanlarla
kontrol altına alınabilir. Kontrol altına alınamayan kornea ödemlerinde görme
keskinliğinin çok azaldığı, ağrılı göz ortaya çıkar. Buna psödofakik bülloz
keratopati denir. Tedavisinde penetran keratoplasti düşünülmelidir.
3.5. Göz içi lensi malpozisyonları: Sık görülmemekle birlikte kapsül zayıflığı,
psödoeksfoliasyonlu ve komplike cerrahi geçirmiş olgularda karşımıza gelebilir.
3.6. Disfotopsi: Monofokal lens implantasyonu yapılan olgularda daha az
olmakla birlikte günümüzde giderek yaygınlaşan multifokal lens implantasyonu
yapılmış olgularda disfotopsi şikayetleri seyrek değildir. Bu hastalarda aylar
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içinde semptomlarda iyileşme ve semptomlara adaptasyon gelişir. Semptomlar
için ileri cerrahi gerektirecek hastaların sayısı azdır.
Genelde en çok soruna yol açan, temporal periferde koyu bir gölgedir
(negatif disfotopsi). Bunun haricinde sintilasyonlar, halolar,periferik veya
santral göz kamaşmaları (pozitif disfotopsi), muhtemel monooküler diplopi gibi
semptomlar görülür.
Tedavi; hastaların zaman içinde iyileşeceğine dair motive edilmesinden
başlayarak; göz içi lensi değişimine kadar gidebilir. (11)
3.7. Arka kapsül opasifikasyonu (AKO): Komplikasyonsuz katarakt cerrahisinin
en sık geç komplikasyonudur. Görme keskinliğinde düşüşün yanında glare,
kontrast duyarlılığında düşüş ve monooküler diplopiye neden olabilir. Ön ve
arka kapsül kalıntılarının üst üste bindiği kısımdan arka kapsül boyunca kalmış
ekvatoryel hücrelerin proliferasyonu ve göçü ile elschnig incileri oluşur. Epitel
hücrelerinin fibröz metaplazisine bağlı kapsül fibrosizi gelişir. Bu oluşumlar
arka kapsül kesafetini oluşturular. Kapsüloreksis açıklığı lensin ön yüzü ile
tam temas halinde ise, hidrofobik ve kare optikli lenslerinde kullanımında
AKO insidansı azalır. Göz içi lensinin hidrofilik, PMMA ve yuvarlak optikli
olması ise AKO insidansını artırır. Tedavide Nd-YAG lazer ile kapsülotomi
uygulanmaktadır. (11)
3.8. Ön kapsül fibrozisi ve fimozisi: Postoperatif dönemde ön kapsül altındaki
epitel hücrelerinin proliferasyonu ile kapsüloreksis açıklığında kontraksiyon
gelişmesidir. Cerrahi sonrası haftalar içinde gelişebilir. Ciddiyeti kapsüloreksis
çapı küçülmesi ve optik materyalin plate haptik, silikon olmasıyla doğru
orantılıdır. Fimozis varlığında sert bir halka oluşumuna dönüşmeden Nd-YAG
lazerle dört noktadan açılır.
3.9. Mevcut retina hastalığının ilerlemesi: Diyabetik retinopatili gözlerde eğer
özelikle katarakt cerrahisi öncesi hastanın glisemik kontrol kötü ise ve maküler
ödemi stabilize edilmediyse hastaların retinopatisi ilerleyebilir. Cerrahide
gelişen komplikasyonlar bu oranı artırır. Ayrıca glokom hastalarında gerek
cerrahi sırasında gerek postoperatif dönemdeki göz içi basıncı dalgalanmaları
glokomatöz hasarı artırabilir.
3.10. Hifema / Üveit-glokom-hifema (UGH) sendromu: Postoperatif dönemde
gelişen hifema sıklıkla kesi yerinde gelişen neovaskülarizasyondan veya göz
içi lensinin haptiklerinin vasküler yapıları erode etmesinden kaynaklanır. UGH
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sendromu ilk kez rijit ön kamara lensleri ile tanımlandı. İmplant yapımındaki
yetersizlik nedeniyle ve uygun ölçülerde göz içi lensi konmayan olgularda
görülmektedir. Bulguların kontrol edilemediği olgulanlarda lensin çıkarılması
gereklidir.
3.12. Fototoksik makülopati: Komplikasyonsuz katarakt cerrahisinden sonra
bile gözlenebilir. İnsidansı % 0-28 arasındadır. En önemli nedeni cerrahi sürenin
uzamasıdır. Cerrahini 100. dakikasından sonra risk dramatik olarak artar.
Ameliyat mikroskobundan gelen görülebilir ışık spektrumundaki mavi ışık
hasardan sorumludur. (24)
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Giriş

V

itreoretinal cerrahi (VRC) ilk olarak 1970 yılında Robert Machemer
tarafından yapılmıştır (1). Artık günümüzde VRC birçok vitreoretinal
hastalıkta tedavi amaçlı kullanılmakta olup, bu cerrahi prosedür birçok
teknik bilgi ve deneyimi gerektirmektedir. Dolayısıyla da öğrenme eğrisi
uzundur.
VRC’ler, vitreusu ve retinayı etkileyen bir çok patolojide endikedir. En
yaygın endikasyonlarından biri vitreus içi kanamasıdır. Proliferatif diyabetik
retinopati (DR), travma, arka vitreus dekolmanı, retina dekolmanı (RD), göz içi
tümörleri ve retina damar hastalıkları gibi birçok hastalık vitreus içi kanamaya
neden olabilir. Yırtıklı RD’inde ya da makulayı tutan traksiyonel RD’inde
VRC ile yırtığın onarımı, retinanın yatıştırılması sağlanmaktadır (2). Diyabete,
orak hücreli anemiye ve prematüre retinopatisine bağlı membranların geliştiği
proliferatif vitreoretinopatilerde (PR) makulayı tutan traksiyonlar mevcutsa, ya
da traksiyone sekonder yırtık gelişmişse tedavide vitrektomi cerrahisi uygulanır.
Ayrıca görmeyi olumsuz etkileyen, foveada traksiyona yol açan epiretinal
membran, vitreomaküler traksiyon gibi vitreomaküler ara yüz problemlerinde
VRC endikasyonu konulmaktadır. DR ve travma dahil olmak üzere çeşitli
hastalıklara bağlı olarak, en sık da yaşlanma nedeniyle vitreusun retinayı çekmesi
sonucu maküler delikler oluşabilmektedir ve tedavisi VRC ile yapılmaktadır
(3,4). Yaşa bağlı makula dejenerasyonu, travma, yüksek miyopi ve retinal
arter makroanevrizmasına bağlı yoğun submaküler hemorajiler gelişebilir, bu
349
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durumda tedavide VRC’den yaralanılmaktadır (5). Son olarak endoftalmilerde,
oküler travmalarda, göz içi cerrahilere bağlı gelişen komplikasyonlarda VRC
yöntemleri ile tedavi sağlanmaktadır (6,7).
Diğer önemli husus VRC sonrası takiplerin dikkatli bir şekilde
yapılmasıdır. Bunun için önerilen aralıklar cerrahi sonrası 1. gün, 1. hafta, 1.
ay ve 3. ay şeklindedir. Bu süreçte komplikasyon gelişen hastalar için ek takip
günleri düzenlenebilir.
Vitreoretinal cerrahi sonrası görülen komplikasyonlar
Anestezi ile ilgili komplikasyonlar:
VRC, katarakt cerrahisinden farklı olarak genel anestezi altında ya da
retrobulber anestezi eşliğinde yapılmaktadır. Retrobulber anesteziye bağlı çeşitli
komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bunlardan glob perforasyonu oldukça
az görülen ciddi bir komplikasyondur. Yapılan bir çalışmada, retrobulber
anestezinin yapıldığı 4000 hastanın %0.08’inde glob perforasyonunun geliştiği
belirtilmiştir (8). Glob perforasyon sıklığını etkileyen en önemli faktör aksiyel
uzunluktur, özellikle 26mm ve üstü aksiyel uzunlukta sıklığın %0.71‘e kadar
yükselebildiği gösterilmiştir (9). Glob perforasyonunu takiben en sık vitreus içi
kanama, ikinci sıklıkta RD’i görülmektedir Ancak RD sonrası görsel prognoz
oldukça düşüktür (10).
Bir diğer komplikasyon retrobulber anestezi esnasında yanlışıkla optik
sinir kılıfı içine veya etrafına anestezi enjeksiyonudur. Buna bağlı olarak kalıcı
görme kaybına yol açabilen retrobulber hemoraji, optik nöropati ve retinal
vasküler oklüzyonlar görülebilmektedir (11). Anestezinin yanlışıkla optik sinir
kılıfı içine girmesi dizartri, büyük mal nöbetleri ve hatta solunum durması gibi
daha tehlikeli merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilir (12). Bu
durumda anestezinin beyin sapına santral retinal arter yoluyla hızlı veya optik
sinir kılıfının kendisi yoluyla daha geç bir şekilde ulaştığı düşünülmektedir.
Retrobulber anestezinin kontrollü ve uygun enjektör yardımıyla yapılması
gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi adına oldukça önemlidir.
VRC’de intravitreal gaz tamponadı konulan hastalarda daha sonra
planlanan cerrahi prosedürlerde nitröz oksit kullanılması, göz içi basıncını
artırarak, optik sinir hasarına ve santral retinal arter tıkanıklığına yol açabilir
(13). VRC geçiren hastalarda genel anestezi ihtiyacı olduğunda göz içi tamponadı
mutlaka sorgulanmalıdır. Eğer VRC genel anestezi eşliğinde yapılıyorsa gaz-sıvı
değişiminden en az 15 dakika önce nitröz oksit ventilasyonunun durdurulması
diğer dikkat edilmesi gereken durumdur.
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Cerrahi sırasında uygulanan tekniklere bağlı gelişebilecek komplikasyonlar:
VRC’de hastanın lens durumuna göre portlar için uygun yerlerden giriş
yapılmalıdır. Fakik gözlerde limbusun 4 mm gerisinden, psödofakik gözlerde ise
3.5 mm gerisinden giriş yapılması uygundur (14). Özellikle infüzyon portunun
ağzının açık olduğu pupil aralığından görülmeden infüzyon takılmamalıdır.
İnfüzyon kanülünün doğru pozisyonda olmaması koroid ve retina dekolmanına
yol açabilir. Fakik gözlerde vitrektomi portlarının limbusa 4 mm geriden
açılması katarakt gelişimini önlemek adına önemlidir. Cerrahi sırasında özelikle
vitreus bazı temizliğinde cerrahi enstrümanların arka kapsüle değmemesine
dikkat edilmelidir, bu durum fakik gözlerde katarakta, psödofakik gözlerde ise
göz içi lensin dislokasyonuna yol açabilir.
PR ve epiretinal membran cerrahisinde membran soyulması sırasında
retinanın hasarlanması ve retinal yırtık gelişmesi riskine karşı dikkatli
olunmalıdır. Hem boya ve triamsinolon gibi sıvılar verilirken, hem de gaz
infüzyonu sırasında basınçlı verilmesine bağlı travmalar gelişebileceği akılda
tutulmalıdır (15). İnfüzyon kanülünün sıklıkla inferotemporal alanda yer
alması nedeniyle ani gaz infüzyonuna bağlı özellikle süperonasal alanda retinal
hasarlanmalar gelişebilmektedir.
VRC’nin en ölümcül komplikasyonlarından biri oküler venöz hava
embolisidir (16). Özellikle sıvı-gaz değişimi esnasında infüzyon kanülünün
doğru konumlanmaması gazın koroid aracılığıyla vorteks damarlarına girmesine
yol açmaktadır. Buna bağlı azalmış end-tidal CO2, koroid dekolmanı ve
kardiyovasküler kollaps gelişebilmektedir. VRC’de infüzyon kanülünün doğru
pozisyonda ve yerinde olduğu ara ara mutlaka kontrol edilmeli ve göz içi basıncı
takip edilmelidir. Sıvı-gaz değişimlerinde ani basınç yükselmesi olabileceği de
göz önüne alınarak kontrollü olarak değişim sağlanmalıdır.
Sıvı- gaz değişiminde diğer bir travma sıvının uzaklaştırılması sırasında
optik diskte mekanik bir hasarlanma meydana gelmesidir. Bu durum kendini
optik diskte solukluk, afferent pupil defekti ve görme alanı kaybı olarak
göstermektedir (17). Mekanik hasarı minimalize etmek için yumuşak uçlu
kanüller temkinli olarak kullanılmalıdır.
VRC sırasında özellikle komplike RD ve PR olan hastalarda retinanın
yatıştırılması, subretinal sıvının uzaklaştırılması aşamasında intravitreal
perfluorokarbonlar endotamponad olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Yüksek
yüzey gerilimine sahip olmaları bütün olarak kalmalarına ve diğer sıvılara
karışmamasına yol açarken, aynı zamanda özgül ağırlıklarının yüksek olması
mobil olan retinanın yatışmasına olanak sağlamaktadır. Postoperatif dönemde
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göz içinde perfluorokarbonun kalması toksisite ve glokoma yol açabilmektedir.
VRC sonrası subretinal alanda perfluorokarbonun kaldığı olgularda mevcuttur.
Bu olgularda perfluorokarbonun retina pigment epiteli ve fotoreseptör tabakaya
toksik etki yaptıkları gösterilmiştir (18). Özellikle dev yırtıklı RD’de, 120°’den
büyük retinopeksi yapılan olgularda bu risk daha çoktur (19).
Cerahide daha net görüntüleme elde etmek için kullanılacak iris
retraktörlerinin iritise, fibrin reaksiyon gelişmesine, postoperatif dönemde
pupiller distorsiyona yol açabileceği unutulmamalıdır. Geniş görüntüleme
yöntemlerinin küçük pupile sahip olgularda kullanılması uygun olur.
İyatrojenik Fototoksisite:
VRC’de katarakt cerrahisi sonrası tanımlandığı gibi hem ameliyat mikroskobu
kaynaklı, hem de endolüminatör kaynaklı maküler fototoksisite gözlenmiştir
(20). Endolüminatör kaynaklı toksisiteye bağlı oluşan lezyonlar, ameliyat
mikroskobuna bağlı olanlara göre daha büyük ve sınırları daha belirsizdir. Bu
olgularda, makulada birkaç disk çapı büyüklüğünde dış retina segmentlerini tutan
iyi sınırlı beyaz lezyonlar görülür ve birkaç hafta içinde beyazlaşma kademeli
olarak yerini pigmenter değişikliklere bırakmaktadır. Fototoksisiteye bağlı
oluşan retinal hasar ışığın dalga boyuna, kullanım süresine ve ışık kaynağının
gücüne bağlı olarak değişmektedir. Ksenon ve cıva buharlı yüksek yoğunluklu
ışık kaynaklarının son zamanlarda kullanılması fototoksisite olasılığını
artırmıştır. 515 nm’den daha düşük dalga boyuna sahip ışık kaynakları ve
ortalama 109 dakika ve uzun süren cerrahiler fototoksisite riskini artırmaktadır
(21). Bu yüzden ışık yoğunluğu en düşükten başlatılmalı, ihtiyaca göre yavaş
yavaş artırılmalı, ışık gereksinimi olmayan durumlarda ışık kaynağı kapatılmalı
ya da kornea üstü örtülerek ışık maruziyeti en aza indirilmelidir.
Kanama:
VRC sırasında ve sonrasında özellikle diyabet, hipertansiyon,kardiyovasküler
hastalıklar gibi sistemik hastalıkları olan olgularda kanama görülebilmektedir.
Epiretinal membran soyulmasında, arka hyaloid ayrışması esnasında, PR’lerde
membranların soyulması aşamasında sıkı yapışıklık gösteren vasküler
yapılardan kanama gelişebilmektedir (22). Hastanın cerrahi öncesi sistemik
açıdan kontrollü olması son derece önemlidir. Ayrıca cerrahi sırasında endolaser
kullanımı hemoastazın sağlanmasında etkindir, bipolar diatermi geniş retinal
nekroz alanlarına ve geç dönemde atrofik retinal yırtıklara yol açabileceğinden
daha dikkatli ve limitli kullanılmalıdır.
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Tüm göz cerrahlarını korkutan diğer bir komplikasyon intraoperatif masif
suprakoroidal kanamadır. VRC sırasında suprakoroidal kanama gelişme sıklığı
%0.17 ile 1.9 arasındadır (23). Suprakoroidal kanama için risk faktörleri arasında
ileri yaş, yüksek preoperatif göz içi basıncı, afaki, psödofaki, skleral çökertme,
yüksek miyopi, subretinal sıvının eksternal drenajı, kriyoterapi ve intraoperatif
hipertansiyon yer almaktadır (24). Masif suprakoroidal kanamaya yol açan
ana etken ani gelişen intraoperatif oküler hipotonidir. Bu durum kısa ve uzun
posterior siliyer arterlerde gerilmeye bağlı yırtılmaya ve ciddi bir suprakoroidal
kanamanın oluşmasına yol açmaktadır. Koroidin skleradan ayrılması daha çok
kan damarını avulse ederek kanamayı şiddetlendirmektedir. Ayrıca subretinal
sıvının boşatılması ya da subretinal membranların soyulması sırasında koroid
hasarlanması ve buna bağlı hasarlanan bölgede lokalize koroid hematomu
meydana gelebilir. İntraoperatif suprakoroidal kanama geliştiğinde ilk olarak
göz iç basıncı stabilize edilmelidir. Ciddi kanamalarda posterior skleretomilerle
kanama boşaltılabilir. Ancak VRC sırasında gelişen masif suprakoroidal
kanamaların prognozu kötüdür. Uzun vadede hastalarda RD, sekonder glokom
ya da hipotoni gelişebilmektedir (25).
İyatrojenik retina yırtığı, Retina dekolmanı ve Makula ödemi Gelişmesi:
Diyabete, prematüre retinopatiye, kronik RD’ye bağlı gelişen PR’de
membranların soyulması sırasında güçlü yapışıklıklara bağlı yırtıklar
gelişebilmektedir. İntraoperatif dönemde ayrıca posterior hyaloid
uzaklaştırılırken ve cerrahi aletlerin manipülasyonuna bağlı da yırtıklar
gelişebilmektedir. İyatrojenik retina yırtıkları özellikle postoperatif ilk 6
haftada görülmektedir. VRC’ye sekonder gelişen iyatrojenik retinal yırtık
insidansı %2.8 oranındadır (26). Buna sekonder olarak RD gelişebilmektedir.
Bunu önlemek için sıkı yapışıklıklarda kesici veya makasla segmentasyon ve
delaminasyon yöntemleri kullanılabilir. Vitrektomi sırasında yüksek kesme
hızı ve bununla orantılı vakum kullanılmalıdır. Kesici ağzındaki vitreus
yendikçe yavaş yavaş ve adım adım ilerlenmelidir.
VRC sonrası gaz tamponadı kullanılanlarda makula ödemi %16.3
oranında görülürken, silikon yağı kullanımında geçen süreye bağlı olarak
%13.6 ile %36.2 arasında değişen oranlarda görülebilmektedir (27,28).
Özellikle PR’de, makulanın tutulduğu RD’de, 1 haftadan daha uzun süre
devam eden RD’lerde makula ödem gelişme riski artmaktadır. Makula
ödeminin gelişmesinde intraoküler inflamasyon ve tamponadın tam olarak
retinaya bası yapamadığı posterior stafilom gibi anatomik durumlar
suçlanmaktadır.
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İnflamasyon ve Toksisite:
VRC sonrası, ön segmentte gözlenen toksik anterior segment sendromuna
benzer olarak vitreusta inflamasyon ve fibrin reaksiyonuyla kendini gösteren
steril endoftalmi görülebilmektedir. Buna etken olarak intravitreal anti- VEGF,
triamsinolon, tamponadlar ve hyalüronidazlar gösterilmektedir (29). Ayrıca
cerrahi sırasında yapılan yoğun laser tedavisi, aşırı retinopeksi yapılması, iris
manipülasyonu, aşırı diod laser uygulanması gibi durumlar da inflamasyonu
tetikleyebilir. Bu tür durumda göz içi basınç takibi ile birlikte perioküler ve
intravitreal steroid enjeksiyonu tedavi olarak uygulanmaktadır.
Çok nadir olmakla beraber VRC sonrası sempatik oftalmi de
gelişebilmektedir (30). Bilateral diffüz granülomatöz üveit tablosunun geliştiği
sempatik oftalmi daha çok travma sonrası görülse de, cerrahi sonrası %0.007
oranında, vitrektomi sonrası ise %0.01 oranında görülebilmektedir (31).
Genellikle VRC sonrası 3 hafta ile 6 ay sonrası görülen sempatik oftalmi bilateral
ön segment inflamasyonu, vitrit, Dalen-Fuchs nodülleri ve eksudatif seröz RD ile
karakterizedir. Tedavide enükleasyon ve immunsüpresif tedavi önerilmektedir.
VRC sonrası gelişen diğer bir durum kullanılan intravitreal ilaçlara ya da
infüzyon sıvısına eklenen katkı maddelerine karşı gelişen toksik reaksiyondur.
Bunlardan biri aminoglikozidlerin yanlışıkla intravitreal uygulanmasıdır
(32). Aminoglikozidlerin ciddi retinal vasküler tıkanıklığa bağlı akut iskemik
retinopati ve optik nöropatiye yol açtığı bilinmektedir. Bu durum ciddi ve
kalıcı görme kaybıyla sonuçlanmaktadır. Aminoglikozidlerin subkonjonktival
kullanılmasının da toksisiteye yol açtığı bildirilmiştir (33). Bu yüzden
VRC sonrası rutin pratikte profilaktik antibiyotik olarak kullanılmaması
önerilmektedir. Sefazolin veya penisilin alerjisi mevcut hastalarda vankomisin
profilaktik antibiyoterapide tercih edilebilir. Herhangi bir yanlış kullanımın
önüne geçmek için tüm şırıngaların etiketlenmesi ya da tüm enjekte edilecek
sıvıların cerrahın gözetiminde kullanılacağı sırada hazırlanması uygundur.
Ayrıca öglisemik hastalarda ameliyat sırasında infüzyon sıvısına eklenen
dekstroz ve bikarbonat da toksik etkilere sebep olabilmektedir. Pupili genişletip
daha geniş açıyla görüntüleme amaçlanan hastalarda, toksik etkiden korunmak
için katkı maddesi içermeyen epinefrin infüzyon sıvısına eklenmek yerine, ön
segmente yan port açılarak verilmelidir.
Hipotoni, Yara sızıntısı:
VRC sonrası postoperatif erken dönemde hipotoninin en sık nedeni yara sızıntısıdır.
Siliyer cisimde fonksiyon kaybı ve aköz hümor üretiminin azalması, ayrıca daha
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az sıklıkla ön vitrede gelişen membranlar, siklodiyaliz ve siliyer cismin dekolmanı
hipotoniye yol açabilmektedir. Küçük çaplı vitrektomi sistemleri ile postoperatif
hipotoninin azalacağı düşünülürken, oranlar 27 gauge vitrektomide %5.630, 25 gauge vitrektomide %7.9-17 ve 23 gauge vitrektomide %0.9-10 olarak
değerlendirilmiştir (34-36). Bu durum küçük çaplı vitrektomi sistemlerinde sutur
kullanılmamasına bağlanmıştır. Ayrıca girişlerin açılı ve oblik olması postoperatif
ilk günde göz içi basıncını korurken, düz insizyonlarda ise göz içi basıncının
ilk günde düştüğü gözlenmiştir. Yapılan takiplerde 1. hafta ve 1. ay kontrolünde
açılı ve düz girişler arasında göz içi basıncı açısından fark saptanmamıştır (37).
VRC sonrası sklerotomi yerlerinin dikkatle kontrol edilmesi ve gerekirse sutur ile
kapatılması uygundur. Manipülasyonun daha çok yapıldığı sklerotomiler özellikle
de superotemporal ve superonasal sklerotomilerin açık kalma riski yüksektir (38).
Postopertif dönemde yara yeri sızıntısı aynı zamanda endoftalmi için de
önemli risk faktörüdür (39). Ayrıca postoperatif hipotoni katarakt oluşumu,
RD ve kistoid maküler ödem gibi diğer komplikasyonların insidansını önemli
ölçüde artırmaktadır. Yara yeri sızdırmasını önlemek için suturasyon dışında
bipolar koterin sklerotomi ve üzerini örten konjonktivaya uygulanması, Ryan’ın
düz geçit yöntemi olarak adlandırdığı 6-0 sütüru sklerotomiden geçirerek
suturu bağlamadan konjonktiva hizasında kesip skleranın iki kenarını birbirine
yaklaşıtırdığını metod ve 30 gauge iğnenin sklerotomiden dik olarak geçirilip
vitreus tıkacı oluşturulmasının amaçlandığı diğer yöntemler de mevcuttur (4042). Önemli olan yara yerinin sağlıklı bir şekilde kapanmasını sağlamaktır.
Endoftalmi
VRC sonrası en ciddi ve korkulan komplikasyon akut enfeksiyöz postoperatif
endoftalmidir (39). Küçük çaplı vitrektomi sistemleri ve cerrahi sonrası yara
yeri kontrolü ile bu oran azalmıştır ve sıklığı %0.08 civarındadır. Ceerahi
sonrası yapılan subkonjonktival profilaktik antibiyotik kullanımı tartışmalıdır.
Ancak ilaca dirençli bakterilerin gelişimini azaltmak için uygun antibiyotik
yönetimi son derece önemlidir. Postoperatif endoftalmi gelişminde hastanın
cerrahi öncesi immünsüpresif ve steroid kullanması, göz ve adnekslerinde
aktif infeksiyon bulgularının olması risk faktörleridir (43). Ayrıca hava veya
gaz endotamponad kullanımı, intravitreal sıvı ile dolu gözlere kıyasla daha
düşük endoftalmi insidansı ile ilişkidir. Endoftalminin önlenmesi için hastanın
ameliyat hazırlığı, cerrahi sırasında sterilizasyon kurallarına dikkat edilmesi,
sklerotomilerde sızıntı olmadığının kontrol edilmesi ve postoperatif takip son
derece önemlidir.
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Korneal Komplikasyonlar:
VRC sırasında göz içi basıncının yüksek tutulması ve yüksek basınçta infüzyon
sıvısı ile çalışılması korneal endotelyal dekompansasyona yol açarken,
kombine katarakt cerrahisi endotel hasarına yol açabilmektedir (44). Korneanın
cerrahi sırasında yeterince ıslatılmaması ve epitelin aşırı kuruması, epitelin
cerrahi görüntüyü optimize etmek için aşırı kazınması da korneada epitel
hasarlanmasına yol açabilmektedir (45). Cerrahi sırasında uzun posterior siliyer
sinirin korunmadığı yoğun laser tedavisi korneal sinirsel innervasyonu olumsuz
yönde etkileyerek uzun dönemde nörotrofik keratopatiye yol açabilmektedir.
Katarakt Gelişimi:
VRC sonrası katarakt gelişimi veya var olan kataraktın artması sık gördüğümüz
bir durumdur. Literatürde ilk birinci yılda bu oran %80 olarak belirtilmiştir
(46). Buna etken olarak lensin vitreusta artan oksijen seviyesine maruz kalması
gösterilmiştir. Ayrıca özellike intravitreal tamponad olarak gaz kullanılan
olgularda gazın lense teması sonrası posterior subkapsüler kataraktın sıklıkla
görülebildiği bilinmektedir. Yine cerrahi sırasında cerrahi enstrümanların lens
arka kapsülüne teması, uzun süren cerrahilerde yüksek hızla çıkan infüzyon
sıvısı da katarakt gelişminde etkilidir (47). Bu yüzden birçok göz cerrahı VRC ile
fakoemülsifikasyonla katarakt cerrahisini kombine olarak gerçekleştirmektedir.
Böylece VRC sonrası katarakt gelişimi ve ikincil cerrahiye bağlı gelişen
inflamasyonun yol açabileceği PR, retinal yırtık ve tekrarlayan RD’i riskini
azaltmak amaçlanmaktadır. Ancak VRC ile kombine katarakt cerrahisinin
yapılması korneal dekompansasyon, inflamasyon ve buna bağlı gelişen posterior
sineşi, intravitreal gaz tamponadı konulan gözlerde lenste dislokasyon gelişmesi,
posterior kapsüler opasifikasyon ve postoperatif kistoid makuler ödem gibi
riskler içermektedir (48).
Anatomik değişiklikler, Metamorfopsi, Refraktif değişiklikler
VRC ile anatomik olarak başarılı bir RD cerrahisi sonrasında hastaların
%46.8’inde en sık görülen şikayet metamorfopsidir (49). Özellikle de makulanın
tutulduğu hastalarda bu oran çok daha yüksektir. Bu hastalarda metamorfopsi
retina dış katmanlarında interdigitating zon ve dış sınırlayıcı membranın
bozulmasına veya subretinal sıvının varlığına bağlanmıştır, bazı araştırmacılar
ise bu durumun retinadaki kaymaya bağlı olduğunu öne sürmüşlerdir.
Metamorfopsi bazı hastalarda yavaş yavaş düzelebilse de, hastaların % 50’sinde
12 aylık takiplerde kalıcı hale gelebildiği gözlenmiştir (50).
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VRC sonrası erken dönemde kornea topografisinde değişiklikler
gözlenebilir, bu durum çoğunlukla birinci ayda başlangıç seviyesine
dönmektedir (51). Skleral çökertme cerrrahisinde ise konulan silikon bantlar
hem aksiyel uzunlukta, hem de korneal eğrilikte artışa yol açabilmektedir.
Aksiyel uzunluktaki değişiklik ameliyattan sonraki ilk 6 ayda ortalama 0.94 mm
iken, zamanla azalarak ayda 0.02 mm kadar düşmektedir. Bu da beraberinde
refraktif değişikliklere yol açabilmektedir (52).
Glokom:
VRC sonrası birçok mekanizmaya bağlı glokom gelişebilmektedir. Erken
dönemde intravitreal tamponad olarak kullanılan gazların genleşmesi ya da fazla
doldurulması açı kapanması ve pupiller bloğa yol açarak ani basınç artışına yol
açabilir (53).
Vitreus kanması sonrası kanın tam olarak uzaklaştırılamaması ya da vitreus
bazı temizliğinin tam olarak yapılamaması sonrası hemolize olmuş eritrositler
trabeküler ağı tıkayarak sekonder açık açılı glokoma sebep olabilmektedir.
Ayrıca cerrahi sırasında yapılan yoğun laser, irisin fazla manipüle edildiği
olgular ve diğer inflamatuar reaksiyonlar ön segmentte hücresel reaksiyon ve
fibrin gelişimiyle birlikte glokoma yol açabilir (54).
VRC’den sonra takiplerde karşılaştığımız göz içi basınç yüksekliği steroid
damla kullanımına, neovasküler glokoma, cerrahi sonrası gelişen anterior ve
posterir sineşilere veya altta yatan glokomun kontrolden çıkmasına bağlı olarak
ortaya çıkabilir (55). Silikon tamponadı kullanılan olgularda ön kamaraya
silikon kaçması ya da silikonun emülsifiye olarak trabeküler ağı kapatması
da glokom gelişiminde suçlanmaktadır (56). Uzun dönemde vitreoktomize
gözlerde glokom cerrahi gereksiniminin, olmayan gözlere göre daha yüksek
olduğu bilinmektedir. Bu yüzden VRC sonrası göz içi basıncı takibi önemlidir
(57).
Sonuç
Başarılı bir VRC görme keskinliğinin artmasında ya da vitreoretinal hastalıklara
bağlı gelişen şikayetlerin azalmasında etkindir. VRC yeni gelişmelerle
birlikte gittikçe daha güvenli ve etkin bir cerrahi haline gelmesine rağmen, bir
takım potansiyel komplikasyonlar içermektedir. Bu komplikasyonlar körlük
ve morbidite ile sonuçlanabilir. Hastaların mutlaka preoperatif dönemde
değerlendirilmesi, altta yatan sistemik hastalıklar açısından kontrol edilmesi
cerrahi komplikasyon oranının azaltılması açısından kıymetlidir. Bununla

358   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

birlikte tüm cerrahların komplikasyon yaşaması kaçınılmazdır. Bu yüzden
oluşabilecek komplikasyonlar bilinmeli, gerekli tedbirler alınmalı ve meydana
geldiği takdirde uygun müdahale yapılmalıdır.
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Giriş

Ö

zofagus atrezileri (ÖA) en yaygın konjenital gastrointestinal (GIS)
anomalilerden biridir. Yaklaşık 3000 canlı doğumda bir görülür.
Günümüzde özofagus atrezilerin büyük bir kısmı primer olarak
onarılabilmektedir. Primer onarımda cerrahi tekniklerde bazı nüans farklılıkları
olsa da ÖA onarımında temel amaç gergin olmayan bir anastomoz sağlamaktır. Bu
onarımlarda intraoperatif ve postoperatif, kısa ve uzun dönem komplikasyonlar
görülebilmektedir. En sık görülen komplikasyonlar; anastomoz kaçağı,
anastomoz bölgesinde striktür, disfaji, fistül, gastroözofagial reflü (GÖR) ve
trakeomalazidir. Her ne kadar komplikasyonların sıklığını azaltmak için çeşitli
ameliyat teknikleri denense de günümüzde ÖA’lerinin primer onarımlarında
erken ve geç dönem komplikasyonlar hala sıktır ve önemini korumaktadır.
2.

Genetik

İnsanlarda, fetal ön bağırsak, gebeliğin 25-35. günleri arasında trakea ve özofagus
tüplerine farklılaşır ve ayrılırlar (1). Özofagus atrezileri/Trakeoözofagial fistül
etiyolojileri tam olarak anlaşılamamıştır, ancak vakaların en az %11-12›sinde
anöploidiler, kopya sayısı varyantları, yapısal kromozomal varyantlar ve
365
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monogenik sendromlarla ilişkili genetik olarak heterojen bir durum olduğu
giderek daha açık hale gelmektedir (2). Özofagus atrezisi ile en sık ilişkili
kromozomal anomaliler trizomi 18 ve trizomi 21’dir. Trizomi 18›li hastaların
%25’i, trizomi 21 vakaların %0,5-1›i ÖA ile ilişkilidir. Trisomi 13 ve Trisomi
X’te daha az sıklıkta da olsa ÖA görülür (3). Günümüzde gerek insan çalışmaları
gerekse de hayvan deneylerinde ÖA ile ilişkili birçok gen tespit edilmiştir.
Tablo 1. Özofagus Atrezisi ile ilişkili genler
CHD7
EFTUD2
ERCC4
FANCA/B/C/D1/G
FBN2
FGFR2
FLNA
FOXF1
FREM2
GDF3
SOX4
TCOF1
Kaynak: (1).

3.

GDF6
GLI3
MDM2
MEOX2
MID1
MKKS
MYCN
NKX2-1
NOG
PLEC1
SPECC1L
YY1

PTEN
RARA; RARB
RBM8A
RIPK4
RMRP
ROBO2
SALL1
SEMA3E
SMARCD1
SOX2
TBX1
ZIC3

Özofagus Atrezilerinde Klinik ve Tanı Yöntemleri

Özofagus atrezili bebeklerin tanısı antenatal dönemdeki görüntülemeler dışında
klinik olarak yenidoğan döneminde konulur. Beş tip özofagus atrezisi tipi vardır.

Resim 1. Özofagus Atrezisi Tipleri
Özofagus atrezisi tiplerinden en sık görülendi proksimal atrezi distal
trakeoözofagial fistüldür (TÖF). Proksimal özofagus atrezi distal TÖF %82-85
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oranınnda görülür. İkinci en sık görülen tip ise %8 ile izole fistülsüz ÖA’dir.
Doğum sonrası orogastrik veya nazogastrik olarak beslenme kateteri özofagus
içerisinde katlanır ve mideye iletilemez. Bu beslenme kateterinden verilen 1-2
cc suda çözünür radyoopak madde ve aynı anda alınan posterior-anterior akciğer
grafisinde (PA AC Grafisi) kontrast maddenin mideye geçmediği ve proksimal
özofagusta biriktiği görülür. Bu hastalarda çekilen baby gram görüntülemelerde
batında gaz görüntüsü vardır. Kontrast maddenin fazla verilmesi veya proksimal
trakeoözofagial fistüllü çocuklarda aspirasyon riski meydana getirebileceğinden
dikkatli olunmalıdır. Proksimal trakeoözofagial fistül olup distal özofagus
atrezili ve izole fistülsüz özofagus atrezili yenidoğanların çekilen baby gram
grafilerinde batında gaz görülmez. H tipi fistül olarak da tanımlanan, yandan
TÖF görülen ÖA tipi %1 oranında görülür ve çoğunlukla geç tanı alır. Bu H tipi
fistüllerin tanısında manyetik rezonans görüntüleme (MR) kullanılsa da kesin
tanı özofagoskopi ve bronkoskopi ile konulur.

Resim 2. Proksimal Atrezi Distal TÖF’lü ÖA, Baby Gram Grafi
4.

Standart Proksimal Özofagus Atrezisi Distal Fistül Onarımı

Bu teknikte sağ posterolateral torakotomi kesisi ile toraks eksplore edilir.
Ekstraplevral onarım yapılması olası anastomoz kaçaklarında intraplevral
bölgeyi enfeksiyonlardan koruma açısından önemlidir. Ekstraplevral onarımlarda
özofagus ve trakeayı net bir şekilde ortaya koymak için azygos venini bağlamak
gerekir. Proksimal özofagusun intraopetatif bulunmasında güçlük çekildiğinde
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anestezistler tarafından proksimal özofagusa bir kateter ilerletilip bu bölgenin
belirginleştirilmesi sağlanabilir. Vagus siniri proksimal özofagusun medialinde
seyreder. Distal özofagus proksimalde göre daha dilate görünümdedir. Her iki
özofagus ucu belirlendiğinde emilmeyen suturlar geçilerek belirlenir ve askıya
alınır. Distal uç ile trakea arasındaki fistül posteriordan serbestlenir ve dikiş
konulduktan sonra kesilir. Özofagus proksimal uçtan yeterli derecede disseke
edilir. Distal uç mümkün mertebe künt diseksiyonlarla serbestlenmelidir ve aşırı
diseksiyonlardan kaçınılmalıdır. Anastomoz suturları konulmadan önce özofagus
uçları eksize edilir ve özofagus çapına uygun olarak nazogastrik veya orogastrik
bir beslenme kateteri yerleştirilir ve bunun üzerinden uzun süre emilmeyen
suturlarla anastomoz yapılır. Ekstraplevral onarımlarda ameliyat sonunda
toraks tüpü yerleştirmeye gerek yoktur. İntraplevral onarım yapıldıysa ameliyat
sonunda toraks tüpü yerleştirilip 7-10 gün sonra özofagografi ile anastomoz
bütünlüğünden emin olununca kadar toraksta tutmak gerekir. Orogastrik
beslenme kateteri ameliyattan 7-10 gün sonra çıkarılıp oral beslenmeye geçilir.

Resim 3. Proksimal Atrezi Distal TÖF’lü ÖA, İntraoperatif Görünüm
5.

Özofagus Atrezisi Onarımında Komplikasyon Nedenleri ve
Tedavileri

5.1. Anastomoz kaçağı
İntraplevral onarımlarda genellikle postoperatif ilk 5 gün arasında hastanın
kliniğinin bozulması, ateş, taşikardi gibi belirti verir. Ekstraplevral onarımlarda
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bu belirtiler gözlenmez. Çekilen özofagografide kontrast maddenin toraks
boşluğuna sızdığı görülür. Bu komplikasyonların görülmesinin en sık sebepleri;
-

Yeterli disseksiyonun sağlanmaması ve gergin anastomoz,
Özofagus distal ucun fazla disseksiyonu ve buna bağlı bu bölgede dolaşım
bozukluğunun meydana gelmesi,
Anastomoz bölgesine normalden fazla veya az sütur konulması
Beslenme kateterinin erken dönemde çekilmesi
Sepsis
Mediastinittir.

Özofagus anastomozlarında anastomoz kaçağını önlemek için proksimal uç
için maksimum diseksiyon yaparken distal uç diseksiyonunda biraz dikkatli
olmak gerekir. Mümkün mertebe anastomoz gerginliğinin azaltılması proksimal
diseksiyonla sağlanmalıdır. Özofagus çevresine sekizden fazla sütur koymak
anastomoz bölgesinin dolaşımının bozulmasına sebep olabilir. Bu anastomoz
kaçaklarında 2-3 hafta kadar orogastrik veya nazogastrik beslenme kateteri ile
takip sağlandığında minör kaçaklar %95 oranında kendiliğinden düzelmektedir.
%5 oranındaki majör kaçaklarda da spontan iyileşme olan çalışmalar mevcuttur
(4). Erken dönemde reanastomoz veya gastrostomi açılarak geç dönemde gastrik
veya kolonik interpozisyonlarla onarım da yapılabilir.
5.2. Anastomoz darlığı
Özofagus atrezi onarımlarından sonra ikinci en sık görülen komplikasyon
anastomoz darlığıdır. Hastalarda yutma güçlüğü ve beslenememe en sık görülen
şikâyetlerdir. Anastomoz darlığının en sık sebepleri;
-

Yeterli diseksiyonun sağlanmaması ve gergin anastomoz,
Anastomoz bölgesinde dolaşım bozukluğu,
Anastomoz bölgesine normalden fazla sütur konulması
Anastomoz sızdırmasına bağlı inflamasyon,
Anastomoz sırasında özofagusun travmatize edilmesi,
Gastroözofagial reflü nedeniyle anastomoz bölgesinin irritasyonudur.

Darlıkların tedavilerinde balon dilatasyon veya buji dilatasyon
uygulanmaktadır. Balon dilatasyon ve buji ile dilatasyon uygulama etkinliği
arasında bir fark bulunamamıştır. Operatörün deneyimine ve ekipmanların
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uygunluğuna bağlıdır. Darlığın semptomatik olduğu ilk dönemlerde 3
haftada bir özofagus dilatasyonu uygulamak gerekir. Semptomlar azaldıkça
dilatasyon seansları arasındaki süre uzatılabilir. Bazı çalışmalarda dirençli
darlıklarda anastomoz bölgesine Mitomisin C uygulamasının yararlı olduğu
görülmüştür (5-8). Mitomisin C fibroblast proliferasyonunu engelleyerek
fibrozis ve darlık oluşumunu engellemektedir. Darlık bölgesine steroid
enjeksiyonu uygulanabilir. Darlık olan özofagus bölgesine en sık uygulanan
streoidler, triamsinolon asetat veya asetoniddir; betametazon ve deksametazon
preparatları da kullanılabilir (9). Fakat gerek streroid enjeksiyonu, gerekse de
Mitomisin C uygulamalarının etkinliği için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır.
Operatörün deneyimine göre özofagial stentler kullanılabilir. Farklı ticari
özofagus stent tasarımları olarak mevcuttur, ancak bunlar üç ana kategoriye
ayrılabilir: kendiliğinden genişleyebilen metal stentler, kendiliğinden
genişleyebilen plastik stentler ve biyolojik olarak parçalanabilen
stentler (10,11). Özofagus darlıklarında mutlaka antireflü medikal tedavi
uygulanmalıdır. Düzenli dilatasyonlara ve diğer alternatif uygulamalara yanıt
vermeyen özofagus darlıklarında tedavi cerrahi onarımdır. Özofagus yapısı
uygun ise darlık bölgesinin rezeksiyonu ve reanastomozu yapılır. Rezeksiyon
anastomozlarda tekrar darlık gelişmesi söz konusu olabilir. Gastrik
transpozisyon günümüzde sıklıkla tercih edilen alternatif bir yöntemdir.
Midenin bir kısmı tubularize edilmektedir. Fakat bu yöntemin dezavantajı
sonrasında gelişecek reflünün olası fundoplikasyon tedavisi için yeterli mide
dokusunun olmamasıdır. Gastrik transpozisyon yerine kolon transpozisyonu
veya ileal transpozisyon alternatif yöntemdir. Operatörün deneyimine göre
kolonik veya ileal interpozisyonlar ilk tercih olabilir.
5.3. Tekrarlayan trakeoözofagial fistül
Özofagus atrezilerinde fistül onarımı sonrası rekürren TÖF görülebilir.
Bunun en sık sebebi kapatılan fistül bölgesinin anastomoz bölgesine yakın
olmasıdır. Ayrıca anastomoz kaçaklarında da fistül insidansı artmıştır.
Hastalarda sıvı beslenmeyi müteakkip öksürük ve siyanoz görülür. Katı
gıdalarda semptom görülmez. Hastaların sık sık pnömoni nedeniyle
hastaneye yatışları olur. Fistüllerin tedavileri hala tartışma konusudur.
Erken dönem cerrahi onarımlarda rekürrens sıktır. Cerrahi teknik olarak
nüks insidansını azaltmak için fistül mümkün olduğunca özofagusa yakın
eksize edilmelidir. Araya mediastinal flep, kas flebi, plevra veya perikard
flebi getirilebilir.
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5.4. Gastroözofagial Reflü
Özofagus atrezilerinin onarım sonrası en sık görülen komplikasyonudur.
Bu komplikasyonun en sık sebebi gergin anastomoz nedeniyle ‘His’ açısının
bozulmasıdır. Yine ÖA onarımı esnasında aynı seansta gastrostomi açılması
da reflü insidansını arttırmaktadır. Hastalarda kusma ve sık geçirilen akciğer
enfeksiyonları görülür. Tanı ph prob testi, ph empedans testi, 24 saatlik ph
testi, kontrast özofagogram ve nükleer sintigrafi ile konur. Tanı almış tüm GÖR
hastalarına antireflü medikal tedavi başlanmalıdır. Bu medikal tedavilerin en
etkilisi proton pompa inhibitörü kullanımıdır. Gastroözofagial reflünün birçok
olumsuz sonucu vardır. Dilatasyonlara cevap vermeyen özofagus darlıklarında
GÖR mutlaka akılda tutulmalıdır. Vokal kord paralizi, aspirasyon, özofajit,
Barret metaplazi diğer GÖR sonuçlarıdır. Medikal tedaviye cevap vermeyen
GÖR olgularında funduplikasyon uygulanır.
5.5. Özofagusta Motilite Bozukluğu
Çalışmalar, ÖA cerrahi onarımdan sonra her yaşta ÖA›li hastaların %2184›ünde disfajinin oluştuğunu bildirmiştir (12-15). Besinlerden tiksinme, besin
impaksiyonu, yutma güçlüğü, odinofaji, boğulma, öksürük, pnömoni, yeme
alışkanlıklarında değişiklik, kusma ve kilo kaybı ile başvuran opere ÖA’li
çocuklarda motilite bozukluğu düşünülmelidir. Bu hastalarda fistül, divertikül,
trakeomalazi, özofagusa bası yapan sebepler ve GÖR mutlaka ekarte edilmelidir.
Özofagus dismotilitesinin etiyolojisi hala tam olarak aydınlatılamamıştır.
Özofagus düz kasının ve intrinsik innervasyonunda anormallikler ve vagus sinir
uyarımında anormalliklerden kaynaklı olduğu düşünülmektedir (16). Özofagus
motilite bozukluğu özofagial manometri veya videofloroskopi ile konulur. Cerrahi
onarım sonrası fibrotik skar oluşumu ve postoperatif anastomoz bölgesinde
enflamasyon meydana gelmesi veya tekrarlanan onarımlar dismotiliteye sebep
olabilmektedir.
5.6. Trakeomalazi
Özofagus atrezileri onarımlarnda proksimal poş ile distal uç arasındaki çap
farkının fazla olmasından dolayı özellikle katı gıdaları yutmada güçlük meydana
gelen olgularda özofagusta biriken gıdalar zamanla trakeaya bası yapmakta ve
kronik bası nedeniyle trakeomalazi görülebilmektedir. Trakeaya bası nedeniyle
apne nöbetleri ve solunum sıkıntıları oldukça ölümcül olabilir. Bu hastalar
semptomatik değilse ve solunumu sıkıntıya sokmuyorsa semptomatik döneme
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kadar takip etmek gerekir. Semptomatik olgularda trakeal rekonstrüksiyon ve
stending yapılabilmektedir.
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1.

Giriş

M

eme kanserleri, gelişmiş ülkelerde kadınlarda ölüme en sık neden olan
kanserlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde de hızla artmaktadır. Meme
cilt, yağ doku ve glandüler yapılardan oluşur. Herhangi bir vücut
kavitesi ya da viseral organ ile doğrudan bağlantısı olmadığından temiz bir organ
olarak kabul edilir. Bu nedenle aşırı sıvı kaybı, kanama ve yoğun enfeksiyöz
komplikasyonlar nadir olarak görülür (1,2). Yine de bazı çalışmalarda %30’ a
varan komplikasyonlar bildirilmiştir (3). Meme cerrahisinde rekonstrüksiyon
ve aksiller diseksiyon da hesaba katıldığında geniş bir alana müdahale edilmiş
olunmaktadır.
2.

Genel Komplikasyonlar

2.1. Yara Enfeksiyonları
Meme cerrahisi temiz yara sınıfındadır ve temiz cerrahi yaralarda enfeksiyon
oranı %1-5’tir (4). Ancak meme cerrahisinde %6,7’ye çıkabilmektedir (5). Platt
ve ark. tarafından yapılan bir meta-analizde oran %3,8 olarak bulunmuştur
(6). Enfeksiyonlardan deri florasından gelen stafilokoklar ve streptokoklar
sorumludur (7).Sigara ,yüksek ASA , yüksek vücut kitle indeksi ,reoperasyon
yara yeri enfeksiyonu için risk faktörü olarak bildirilmiştir(5,8).Profilaktik
antibiyotik kullanımı ile ilgili olarak çelişkili yayınlar olsa da ameliyattan 60
dakika önce tek doz sefalosporin uygulamasının enfeksiyonu %40’a kadar
azalttığı gösterilmiştir (7,9).Bazı cerrahlar yüksek riskli hastalarda ve tel
375
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ile işaretleme yöntemi kullanılacak hastalarda profilaksiyi tercih etmektedir
ancak tel işaretleme bir risk faktörü değildir (10).Selülit gelişen hastalar oral
antibiyotik ve alkol pansumanından fayda görürler. İnatçı vakalarda paranteral
antibiyotik kullanılır. Fluktuasyon veren lezyonlarda seroma, hematom, apse
ayrımı için ultrason yapılabilir. Ya da aspire edilerek içerik tespit edilebilir.
Apse drene edilmeli ve insizyon sekonder iyileşmeye bırakılmalıdır. Apse
kültüre gönderilmelidir. Tekrarlayan apselerde apse duvarından biyopsi mutlaka
alınmalıdır.
2.2. Seroma
Memenin zengin lenfatik ağı, meme cerrahisi sonrası seroma gelişim eğilimini
artırır. Fibrinolitik aktivite ve düşük fibrin konsantrasyonu da seroma oluşumunda
etkendir. Aksiller insizyon altı, deri flepleri altı, lumpektomi kavitesi gibi yerlerde
seroma birikebilir (11). Lumpektomi yerinde oluşan seroma memenin şeklini
koruyarak ve daha sonra fibrotik dokuya dönüşerek yararlı olabilmektedir.
Aksilla veya deri flepleri altında oluşan seroma bariyer oluşturup flepler ile
alttaki dokunun yapışmasını önler ve enfeksiyona zemin hazırlar. Bu yüzden
drenler konur. Drenler 1-3 hafta boyunca flepler iyileşinceye kadar tutulur. 3
hafta içinde drenaj azalmaz ise drenler çekilir ve aralıklı aspirasyon için hastalar
kontrole çağrılır (12). Aksiller lenf nodu diseksiyonu (ALND) ve mastektomili
hastaların %10-80’inde aspirasyon gerekmektedir (11). Seroma oluşumunu
önlemek için sargı ile kol immobilizasyonu ve omuz askıları kullanılsa da
bunların seroma riskini düşürmediği, ek olarak lenfödem meydana getirdikleri
görülmüştür (13). Koterin de dokulardaki etkisi seroma oluşturma yönündedir.
Koter ve bistüri-makas kıyaslaması yapılmış ve koter dezavantajlı çıkmıştır
(10). Tetrasiklin , sığır trombini, fibrin zamk gibi kimyasal yöntemler etkili
bulunmamıştır (12).
2.3. Hematom
Günümüzde elektrokoter kullanımının çok yaygın olması hematom insidansını
oldukça azaltmıştır. Yine de %2-10 olguda görülebilmektedir (1). Eğer oluşan
hematom miktarı az ise dokular bunu absorbe ederek tolere eder ve ciltte yaygın
ekimoz görülür. Fazla miktardaki hematom açılarak drene edilir ve tekrar süture
edilir. Lumpektomi kavitesinin açık bırakılıp derin dermal sütür desteğinde
subkutan cilt kapatılması kavitenin seroma ile dolup meme şeklinin korunmasına
yardımcı olur. Bu yaklaşım hematom riskini azaltmaktadır (14). Postoperatif
dönemde sıkı iç çamaşırlar hemostazı kolaylaştırır ve mastektomi insizyonunun
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gerilmesini önler. Aspirin ve antitrombosit etken madde içeren NSAİ ilaçlar 1-2
hafta önceden kesilmelidir.
2.4. Kronik ağrı
Meme cerrahisini takiben bazı hastalarda 3 ayı geçen insizyon ağrısı
olabilmektedir. Sıklığı %20-68 arasında değişmektedir (12,15,16).
Lumpektomide mastektomiye göre daha fazla görülmektedir. Ağrı oluşumunda
hastaya ait risk faktörleri depresyon, genç yaş, genetik iken tedaviye bağlı
olanlar aksillada girişim, tümörün büyük olması radyo-kemoterapidir (16,17).
Tedavisinde amytriptalline , venlafaxin gibi antidepresanlar ve paravertebral
blokaj uygulanabilmektedir (1,18).
3.

Mastektomi komplikasyonu

3.1. İnsizyonel köpek kulağı
Şişman ve aksiller yağ dokusu kalın olan hastalarda özellikle deri fleplerinin
sonlanma kısımlarında üçgen şekilli yağ ve deriden oluşan flepler kalabilir.
Bunlara “köpek kulakları” denir. Postoperatif dönemde hastayı rahatsız ederler.
Ayrıca mantar enfeksiyonu için rezervuar oluştururlar. Bunun önüne geçmek
için artık doku öne getirilip transvers mastektomi insizyonunun lateral kenarında
T veya Y şekli oluşturulur (19).
3.2. Lumpektomi komplikasyonları
Bu komplikasyonlar cerrahi ve radyoterapinin ortak doku etkilerine bağlı
olarak gelişmektedir. Meme kanseri cerrahisi geçirmiş ve ardından radyoterapi
almış olan hastalar, ağrı, meme görünümünde farklılık, semptomlar, müdahale
gereksinimi ve görüntülemede değişiklikler baz alınarak LENT-SOMA sistemi
ile sınıflandırılırlar (20). Lumpektomi ya da memeye uygulanan radyoterapiden
aylar, yıllar sonra meydana gelen meme selülit atakları %5 kadardır. İnflamatuar
meme kanseri ile karışması açısından önemlidir (21). Gereğinde biyopsi
yapılmalıdır. Gecikmiş meme ödemi ve selülitin lenfatik obstrüksiyona bağlı
olduğu düşünülmektedir. Erken postoperatif komplikasyon, büyük hacimli
lumpektomiler ve üst ekstremite lenfödemi risk faktörü olarak sayılır (22).
3.3. Sekonder Anjiosarkom
Meme kanseri tedavisi için uygulanan lumpektomi ve radyoterapiden sonra
nadir de olsa görülmektedir. İlk tedaviden yaklaşık 4-10 yıl sonra ortaya
çıkabilmektedirler. Prognozu kötüdür ortalama yaşam 1 ile 3 yıldır (23).
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4.

Biyopsi komplikasyonları

Özellikle açık (eksizyonel) biyopsilerde genel komplikasyonlardan herhangi
biri görülebilir. Diagnostik açık biyopsilerde en önemli risk örnekleme hatasıdır.
Bu durumda tümör ya da kanseröz lezyon gözden kaçar ve yanlış örnekleme
yapılmış olur. Görüntüleme yöntemlerinde şüpheli olan palpable kitlelerde ilk
yöntem perkütan kalın iğne biyopsisi olmalıdır. Bu yöntemle tanı konulamazsa
görüntüleme eşliğinde biyopsi yapılmalıdır. Palpable meme lezyonunu
görüntüleme ile tespit edilemiyor ve iğne biyopsisi lezyonun küçüklüğüne bağlı
yapılamıyorsa açık biyopsi düşünülebilir (1). Klinik olarak tespit edilemeyen
görüntüleme ile saptanan meme lezyonları için de tanı görüntüleme eşliğinde
biyopsi ile konur. İğne biyopsi ile tanı alan hastalarda meme koruyucu cerrahi
açık biyopsi ile tanı alanlara göre daha başarılıdır (24). Kalın iğne biyopsisinde
atipik hiperplazi, radyal skar, lobular karsinom in situ tespit edilen hastalar takip
süresi içinde açık cerrahi biyopsi yapılmalıdır (25). Non-palpable görüntülemede
tespit edilen meme lezyonları mammografi, ultrason veya MR kılavuzluğunda
tel yerleştirilerek açık biyopsi ile alınır. Telin iyi yerleştirilememesi, yerleştirme
ile cerrahi arası sürede telin kayması, daha önceki kalın iğne biyopsi yerinin
tespiti için konan klipsin yer değiştirmesi bu prosedür için örnekleme hatasını
oluşturur. Bu durumda cerrahi iptal edilmeli, işlemden 2-4 hafta sonra yeni tel
yerleştirme işlemi yapılmalıdır (1).
5.

Aksiller derecelendirme komplikasyonları

5.1. Aksiller lenf nodu diseksiyonuna bağlı komplikasyonlar
Aksiller lenf nodu diseksiyonu (ALND) invaziv meme kanserli hastaların
derecelendirilmesinde çok önemlidir. Görüntüleme yöntemleri küçük
metastazları atlayabilir. Level 3 lenf nodu tutulumu çok nadir olduğundan level
1 ve 2 ALND yeterli olmaktadır.
Aksiller ark, level 1 ve 2 ALND yapıldığında örnekleme hatası oluşturabilir.
Cerrahi sırasında aberan latissimus dorsinin, pektoral kasa uzanan liflerin
lateralindeki lenf dokusu unutulmamalıdır (26). Aksiller arkın cerrahi esnasında
tanınmaması aksiller rekürrens sebebidir.
Meme cerrahisi sonrası üst ekstremite lenfödemi ALND sonrası %13-27
oranında görülebilmektedir. Lenfödem riski, yüksek seviyeli diseksiyonlarda
daha fazladır. Ancak sentinel lenf nodu diseksiyonundan sonra da oluştuğu
görülmüştür. Şişmanlık ve rejyonel radyoterapi risk faktörleri arasındadır (27).
Lenfödemin uzun sürmesi tehlikeli bir komplikasyon olan üst ekstremite
anjiosarkomuna yol açar. Genellikle kanser tedavisinden 10 yıl sonra görülür.
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Stewart-Treves sendromu olarak bilinen bu komplikasyonda lenfödem ile
aynı taraf üst ekstremitede mavi kırmızı maküler lezyonlar görülür. Eksizyon,
amputasyon, kemoradyoterapi uygulansa da ortalama ömür 2 yıldır (28,29).
Aksiller diseksiyonda karşılaşılan anatomik yapılar; torakodorsal, long
torasik ve interkostobrakial sinirler ile aksiller vendir. Aksiller arter ve brakial
pleksus diseksiyon alanının daha üstünde kaldığından daha korunaklıdırlar.
Torakodorsal sinirin kesilmesi kolda abdüksiyon ve iç rotasyon kaybına neden
olur. Long torasik sinir hasarında serratus anterior uyarılamadığından kanat
skapula deformitesi oluşur. İnterkostobrakial sinirlerin kesilmesi 3 ay ile 3 yıl
süren üst ekstremite medial hipoestezi meydana getirir (30).
Aksiller ağ (web) oluşumu ALND sonrası hastaların %10’undan azında
görülebilir. Aksillanın lateralinden kolun iç yüzüne uzanan ağrılı fibröz
dokulardır. Kendi kendini sınırlar (31).
ALND sonrası şilöz sızıntılar da seyrek de olsa görülebilmektedir. Bu
sızıntı torasik kanalın hasar görmesine bağlı oluşmaktadır. Yoğun akıntıyı
azaltmak için octreotid önerilmektedir (32).
5.2. Sentinel lenf nodu diseksiyonuna bağlı komplikasyonlar
Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB), hastaları ALND’nun gereksiz
morbiditesinden koruma amaçlı yapılmaktadır.
Önemli sorunlardan bir tanesi yanlış negatif durumdur. Lenfatik haritalama
için deneyimin az olması, haritalama için tek ajan kullanımı bu soruna yol açar
(33,34). Eksizyonel biyopsi sonrası yapılan işaretlemelerde işaretleme ajanının
kavite içine denk gelmesi işlemde başarısızlığa yol açabilir ve bu da deneyim
arttıkça önlenebilir bir durumdur.
Tümör yerleşiminin ve tümörün büyüklüğünün SLNB için yanlış negatif
sonuçlara katkısı olmadığı ya da ilişkili olmadığı son çalışmalarda bildirilmiştir
(35,36).
SLNB’ne bağlı komplikasyonlar ALND sonrası görülenler ile aynıdır;
yara enfeksiyonu, seroma, hematom ve aksiller ağ oluşumudur.
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A

meliyat sonrası en sık görülen komplikasyon anastomoz fistül
oluşumuna bağlı peritonittir. Bu tipik olarak postoperatif ilk 10 gün
içinde erken bir komplikasyon olarak ortaya çıkar ve gastrik bypass
sonrası %1-6 [1], [2] ve sleeve gastrektomi sonrası %3-7 insidansına sahiptir.
Obez hastadaki spesifik özellik, karın duvarı olmadığı ve dolayısıyla koruma veya
sertlik olmadığı için klasik periton tahrişi belirtilerinin asla mevcut olmamasıdır.
Yine de alarm vermesi gereken spesifik olmayan bulguları incelemek önemlidir:
ateş artışı, karın ağırlığı, hıçkırık, taşikardi ve akut idrar retansiyonu. En az şüphe
varsa cerrahi konsültasyon gereklidir. Teşhis edilmeyen fistül, akut böbrek ve
solunum yetmezliğine neden olabilen sepsis ile sonuçlanır.
1.

Fistül

Tüp mide ameliyatı sonrası fistül ameliyattan 3 ay sonra bile gelişebilir ve olguların
%90’ında zımbalamanın (kardi) üst seviyesinde yer alır [3]. Semptomlar Disfaji
ve sol hipokondriyal veya omuz ağrısı ve muhtemelen hıçkırıkları içerebilir
[4]. ACT veya sindirim opaklaşması yanlış negatif olabilir. En az şüphe varsa,
mümkün olduğunca çabuk daha fazla cerrahi keşif yapılmalıdır
2.

Kanama

Ameliyat edilen hastaların yaklaşık %2’sinde gastrointestinal sistem zımba
hatlarından veya anastomozlardan (mide, ince barsak) kanama görülebilir [5].
383
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Bu komplikasyon genellikle hastanede yatış döneminde ortaya çıkar ve çoğu
durumda kendiliğinden düzelir.
3.

Herniasyonu

Trokar açıklığı yoluyla cerrahi herniasyonun klinik tanısı obez bir olguda
belirgin olmayabilir. Bu durumlarda, BT bu fıtıkları ortaya çıkarmak için en
iyi araştırmadır. Fıtık boğulursa, hastalar tıkanıklık belirtileri geliştirir [6].
Gastrik bypass veya safra pankreatik şant sonrası hastaların yaklaşık %6’sında
internal herniasyon görülür ve yükseltilmiş halkalar arasındaki mezenterik
pencerelerde gelişir. Bunlar hastanın büyük kilo kaybı ile desteklenir [7]. Bu
komplikasyon işlemden sonra geç ortaya çıkar (2 yıldan fazla). Bu fıtıkların
klinik araştırmalarda ve radyolojik araştırmalarda ortaya çıkarılması çok zordur.
Hasta sadece şiddetli olmayan bir karın ağrısı ile başvurabilir, ancak Koening
sendromuna benzeyen tekrarlayan bir durumdur. Bilgisayarlı tomografi, ince
bağırsağın çapının kaybolmasıyla birlikte dolaylı iç herniasyon belirtileri
gösterebilir. En ufak bir şüphe varsa, bu fıtıklaşma riski masif ince bağırsak
nekrozu olduğu için cerrahi inceleme düşünülmelidir.
4.

Anastomoz Darlığı

Anastomoz darlığı, bypass sonrası yaklaşık% 12 oranında gelişebilir ve tipik
olarak ameliyattan bir ay veya daha uzun bir süre sonra, gastrik bypasstan 50
gün sonra meydana gelen bir tepe noktası ile gelişebilir. Genellikle gastrojejunal
anastomozu içerirler [8]. Bu darlık epigastrik ağrı ve post-prandial yetmezlik ile
kendini gösterir. Tedavi genellikle endoskopik dilatasyonu içerir ve bazı hastalar
birkaç dilatasyon gerektirir.
5.

Gastrik Erezyon

Halkaya bağlı gastrik erozyon hastaların %0,3-7’sinde görülür [9]. Bu
komplikasyon yavaş yavaş ve genellikle asemptomatik olarak gelişir. Bazı ara
sıra vakalarda halka kasasının enfeksiyonu ile ortaya çıkabilir, ancak genellikle
halka etkisiz hale geldikçe hastaların kilo almasını içerir. Tanı gastroskopi ve
gastro-duodenal transit çalışması ile konur.
6.

Bağırsak ve İnce Bağırsak Tıkanıkları

İntestinal ince bağırsak tıkanıklıkları ameliyattan sonra erken veya çok geç
gelişebilir [10]. Bunlar gastrik bypass sonrası vakaların yaklaşık% 5’inde görülür
ve ya yapışıklıklara ya da iç herniasyona ya da ince bağırsağın invajinasyonuna
bağlıdır. Akut obstrüksiyon tanısı bilgisayarlı tomografi ile konur.
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1.

Anastomoz Kaçağı Tanımı

L

iteratürde anastomoz kaçağını tanımlayan çok sayıda açıklama
bulunmakla birlikte, pratik olarak anastomoz kaçağı iki içi boş organ
arasındaki bağlantının bozulması sonrası intraluminal ve ekstraluminal
kompartmaların birbiri ile iştirakı olarak tanımlanır (1).
Anastomoz hattındaki defekte göre anastomoz kaçakları, defektin 1 cm’den
ya da luminal çapın 1/3’ünden azını kapsayan minör kaçaklar ve anastomoz
defektinin 1 cm ve üzerinde olduğu ya da anastomoz çapının 1/3’den büyük
olduğu majör kaçaklar olarak iki gruba ayrılabilir (2).
2.

Anastomoz Kaçağı Sıklığı ve Önemi

Anastomoz kaçağı gastrointestinal cerrahi geçiren hastalarda postoperatif
morbidite, mortalite, lokal rekürrens ve hastane yatış süresinin artışına, ameliyat
sonrası sağ kalım oranlarını azalmasına neden olan majör bir komplikasyondur
(3). 1466 hastanın dahil edildiği kolorektal cerrahi geçiren hastaların
değerlendirildiği bir çalışmada anastomoz kaçağı olmayan grupta ölüm oranı
%7,1 bulunurken anastomoz kaçağı olan grupta %22 bulunmuştur (4).
Gastrointestinal cerrahi sonrası mortalite nedenleri arasında anastomoz
kaçakları 1/5-1/3 oranında karşımıza çıkmaktadır. Anastomoz kaçağı prevelansı
ve sonuçları anastomozun bölgesine göre farklılık göstermektedir. Özofagus
anastomozlarında kaçak insidansı %2,7-15 arasında, kolorektal anastomozlarda
%5-20, pankreatiko-enterik anastomozlarda ise %20-25 seviyelerine kadar
yükselen kaçak oranları ile karşılaşılmaktadır (5). Anastomoz kaçağı olan
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hastalarda bulgular değişkenlik göstermektedir. Yüksek oranlar genelde
subklinik olarak seyreden ve radyolojik olarak tanı konulan hastaları temsil
etmektedir. Erken dönemde anastomoz kaçağına bağlı intra luminal içeriğin
ekstra luminal alana geçişi sonucu hayatı tehdit eden septik ve özellikle üst
gastrointestinal sistem kaçaklarında yüksek enzimatik aktivite sonucu hemorajik
komplikasyonlar görülebilir. Uzun dönemde ise anastomoz darlığı, anastomoz
çalışmasında problemler ve hastanın hayat kalitesinde düşüş görülebilir (6).
3.

Anastomoz Kaçağı Etiyolojisi

Anastomoz kaçağına neden olan birçok neden sayılabilir. Temel nedenler yanlış
cerrahi teknik, anastomoz hattında kanlanma bozukluğu, hastaya bağlı faktörler
ve anastomoz distalinde obstrüksiyon bulunmasıdır (7).
Etiyolojik faktörleri detaylı olarak incelemek gerekirse, anastomozun
anatomik bölgesi (safra yolları, pankreas, özofagus, anal kanal), anastomoz
yerinin ameliyatta tam görüntülenememesi, anastomozun gergin olması,
anastomozda tam muko-mukoz bağlantının sağlanamaması, anastomoza çok
sayıda dikiş konulduğu için nekroz oluşması, kullanılan cerrahi aletlerin uygun
olmaması, cerrahın deneyimi ve ameliyat yapılan merkezin koşulları, tümör
perforasyonu, hastanın sigara kullanması, ek hastalıkların fazlalığı (özellikle
kardiyovasküler hastalıklar, akciğer hastalıkları ve diyabet), immünsüpresif
olma, BMI ≥ 30 kg/m2 olan obezite durumu, preoperatif anemi (Hb ≤11 g/dl),
preoperatif hipoproteinemi (total serum protein seviyesi ≤6 g/dl), ameliyatta
100 cc üzerinde kanama olması, per-operatif süreçte iki ve daha fazla ünite
kan transfüzyon ihtiyacı olması, ASA 3, 4, 5 olan hastalar, malignite nedeniyle
yapılan ameliyatlar, kolorektal anastomozlar için erkek cinsiyet, kolorektal
anastomozun anal marginden 10 cm den daha yakın olduğu durumlar,
neoadjuvan radyoterapi almak, acil koşullarda yapılan cerrahiler gibi daha çok
sayıda faktörün anastomoz kaçağı riskini artırdığı gösterilmiştir (7-10).
4.

Acil Ameliyatlarda Anastomoz Kaçağı

Acil koşullarda yapılan anastomozlarda kaçak sıklığının elektif ameliyatlara
göre yüksek olduğu ve bunun anastomoz kaçağı için bağımsız bir risk faktörü
olduğu literatürdeki çalışmalarda gösterilmiştir (10).
Ruggiero ve ark. yaptığı çalışmada acil kolorektal cerrahi uygulanan
hastalarda anastomoz kaçak oranı %13 bulunurken, elektif ameliyatlarda bu
oran %4 olarak bildirilmiştir (11). Benzer bir çalışmada ASA skoru 3-5 arasında
olan ve acil koşullarda anastomoz yapılan hastalar için anastomoz kaçağı
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riskinin %8,1 olduğu gösterilmiştir (6). Naumann ve ark. yaptığı çalışmada acil
koşullarda yapılan anastomozlarda kaçak oranının arttığını göstermiş, düşkün
hastalarda yeterli preoperatif hazırlıkların yapılamadığını vurgulamıştır (12).
Çalışmalarda viseral distansiyona bağlı anastomoz yapılan barsak ansları
arasında çap farkı, mekanik kolon temizliğinin acil ameliyatlarda yapılamaması
ve ameliyat sırasında fekal kontaminasyon riskinin yüksek olması bu duruma
neden olan faktörler olarak belirtilmiştir (12).
5.

Anastomoz Kaçağı Riskini Azaltmaya Yönelik Öneriler

818 hastanın dahil edildiği bir derlemede acil koşullarda ameliyat edilen
obstrüktif kolorektal kanseri hastalarına ERAS protokolü uygulandığında
anastomoz kaçağı oranlarında elektif cerrahilere benzer şekilde düşüş olduğu
gösterilmiştir (13). Aynı zamanda postoperatif ileus, yara yeri enfeksiyonu,
hastane yatış süresi, tekrar hastaneye başvurma riski, re-operasyon ve mortalite
oranlarının da elektif cerrahilere benzer şekilde acil koşullarda ameliyat edilen
hastalarda daha düşük olduğu gösterilmiştir.
Güvenli anastomoz yapılabilmesi için uygun teknik prensipleri arasında
ameliyatta cerrahi alanın yeterince görüntülenebilmesi, anastomoz yapılan
barsak anslarının kanlanmasının iyi olduğunun kontrol edilmesi, fekal
kontaminasyondan kaçınılması, submukozayı da içerecek şekilde anastomozda
kullanılan staplerlerin ya da elle anastomoz yapılıyorsa dikişlerin teknik olarak
doğru yerleştirilmesi, anastomozda gerginik olmaması ve anastomoz distalinde
tıkanıklık olmadığından emin olunması gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda
yan yana yapılan anastomozların uçuca yapılanlardan daha güvenli olduğunu
gösteren çalışmalar mevcuttur (12).
Gastrointestinal sistem acil cerrahilerinde optimum anastomoz tekniği
hakkında farklı görüşler mevcuttur. En son yapılan Cochrane derlemesinde elektif
koşullarda stapler ve elle yapılan kolorektal anastomozlar karşılaştırıldığında
sonuçların benzer olduğu gösterilmiştir. Ancak acil koşullarda yapılan
laparotomiler için net sonuçlar verilememiştir (14). Başka bir Cochrane
derlemesinde ileokolik anastomozlar karşılaştırıldığında elektif cerrahiler için
stapler ve elle anastomoz açısından belirgin bir fark gösterilemezken, kanser
hastaları için stapler kullanımının, Crohn hastaları için ise elle anastomozun
daha uygun olduğu bildirilmiştir (15). Burada anastomoz yapılan bölge
aynı olmasına rağmen, farklı hasta gruplarında farklı seçeneklerin daha
uygun olabileceği görülmektedir. Acil koşullarda yapılan anastomozlarda
barsak duvarları ödemli olabileceği için elle anastomozun stapler ile yapılan
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anastomozlardan daha güvenli olacağını destekleyen yayınlar bulunmaktadır.
Cerrahi yöntem seçiminde en önemli hususlardan birisi cerrahın tercihi,
tecrübesi ve çalıştığı hastanenin deneyimidir. Yapılan çalışmalarda stapler ve
elle yapılan anastomozların anastomoz kaçağı, yara yeri enfeksiyonu, mortalite,
hastane yatış süresi gibi ameliyatın başarısını majör etkileyen faktörler üzerinde
belirgin etkisi olmaması, uygulanacak cerrahi yönteme cerrahın kendisinin karar
vermesine olanak sağlamaktadır (13, 15).
Cerrahın peritonit, barsak tıkanıklığı ve hastanın genel durumunu göz
önüne alarak anastomoz kaçağı riskinin yüksek olmasını beklediği durumlarda
anastomoza ek olarak daha proksimal seviyeden yapılan bir koruyucu ostomi
açılması önerilmektedir. Anastomoz kaçak riskinin oldukça yüksek olacağını
düşündüğü transfüzyon gerektirecek aşırı kan kaybının, cerrahi sırasında
inotropik ajanlar kullanılan ve çok sayıda ek hastalığı olan hastaları acil
ameliyatlarında ise cerrah anastomoz yapmamayı tercih etmelidir (9).
Anastomoz kaçağı ciddi morbiditelere ve mortalite risk artışına neden
olabilecek çok önemli bir komplikasyondur. Anastomoz kaçağı için risk
faktörlerini belirlemek, önlemek için gerekli önlemleri almak, anastomoz kaçağı
geliştiği takdirde erken dönemde tespit edilmesi ,gerekli önlemlerin alınması ve
uygun tedavinin başlanması hayati önem arz eder.
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ankreas, anatomik olarak retroperitoneal yerleşimli, gastrointestinal
sistem fizyolojisinde sindirime yardımcı olan ekzokrin olarak pankreas
enzimlerini salgılayan ve aynı zamanda endokrin olarak da insülin,
glukagon ve somatostatin gibi metabolizma üzerine etkili önemli hormonları
üreten hücreler içeren bir organdır. Pankreas, duodenum, ampulla vateri ve distal
koledokta ortaya çıkan malign, benign veya travmatik patolojileri tedavi etmek
amacıyla pankreas rezeksiyonu gerekebilir. Bu kısmi rezeksiyon işlemi sırasında
pankreas ile barsaklar ve safra kanalı arasındaki devamlılığı sağlamak, fizyolojik
süreçleri sağlıklı olarak devam ettirmek için bir veya daha fazla yeni
anastomozlar gerekir. Pankreatikojejunal veya pankreatikogastrik anastomozlar
çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulabilir ve pankreas içeriğinin karın içine veya
komşu lümenli organlara sızmasına neden olabilir. Lümen dışına çıkan pankreas
kaynaklı sekresyonlar karın içinde ve kan dolaşımında ciddi biyokimyasal
reaksiyonlara ve enfeksiyonlara yol açarak hastanın ölümüne bile yol açabilecek
düzeyde bir ciddiyete ulaşabilir. Bu tip operasyonlarda olası sızmaları erken fark
etmek ve karın dışına drenajını sağlamak amacıyla operasyon sonunda karın
içine iki amaçla drenaj tüpü yerleştirilebilir. Birinci amaç, genellikle pankreas
kaçaklarından kaynaklanan karın içinde herhangi bir sıvı birikimi varlığının
tespiti ve ikinci olarak da karın içinde biriken sıvı hacminin azaltılması veya en
azından tablonun kötüleşmemesi için karın içi koleksiyonların drenajıdır.
Literatürde fistül terminolojik olarak epitelize bir yüzeyden başka bir
epitelize yüzeye oluşmuş anormal bir iletişimi (kongenital, patolojik veya
cerrahi operasyona bağlı) ifade eder. Kaçak ise biraz daha farklı olarak bir
delik veya açıklıktan anormal bir sıvı kaçışını ifade eder (1).
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Pankreas cerrahisinde bu iki kavram zaman zaman birbirinin yerine
kullanılmaktadır ve bunların arasında da net bir ayrım literatürde de tam olarak
tanımlanmamaktadır. Fistül tanımlarının çoğu, karın içi drenajdan gelen sıvının
amilaz içeriğine ve günlük drene olan sıvı hacmine dayanır.
Pankreas fistülü tanımını inceleyen Bassi ve ark. tarafından pankreas
fistülü kavramlarını özetlemek amacıyla dört tanım formüle edilmiştir:
(1)
(2)
(3)
(4)

Postoperatif beşinci günden beri veya 5 günden fazla süreyle günde 10
ml’den fazla amilazdan zengin sıvı çıkışı;
Postoperatif sekizinci günden beri veya 8 günden fazla süreyle günde 10
ml’den fazla amilazdan zengin sıvı çıktısı;
Postoperatif sekizinci günden itibaren veya 8 günden fazla süreyle 25 ila
100 ml/gün amilazdan zengin sıvı çıkışı; ve
Postoperatif 11. günden beri veya 11 günden fazla süreyle günde 50 ml’den
fazla amilazdan zengin sıvı çıkışı(2).

Ateş, lökositoz, sepsis veya perkütan drenaj ihtiyacı ile birlikte amilazdan zengin
sıvının drenajına atıfta bulunmak için klinik pankreatik fistül tanımını kullanarak
bu kavramı ilk tanımlayanlardan Lowy ve ark. tarafından asemptomatik olan
ve spontan olarak düzelen postoperatif üçüncü günde veya sonrasında drenaj
sıvısında yüksek amilaz seviyesini tanımlamak için bir biyokimyasal pankreatik
fistül kullanıldı (3).
Pankreas fistüllerinde ortak bir terminoloji oluşturmak amacıyla, Pankreas
Fistülü Uluslararası Çalışma Grubu (ISGPF) ilk olarak Temmuz 2005’te
pankreas fistüllerinin klinik etkisine dayalı olarak pankreas fistülü için evrensel
bir tanım ve sınıflandırma şeması geliştirdi ve yayınladı(1).
Geniş bir fistül tanımı, tüm peripankreatik sıvı koleksiyonlarını, apseleri,
sızıntıları ve pankreatik-enterik anastomozun veya transekte pankreas yüzeyinin
zayıf iyileşmesinden ortaya çıktığı düşünülen fistülleri içerecek şekilde
geliştirilmiştir. Operatif olarak yerleştirilmiş bir drenden veya daha sonra amilaz
içeriği normal serum değerinin üç katından fazla olan, postoperatif üçüncü
günde veya sonrasında ölçülebilir herhangi bir drenaj sıvısı hacminin perkütan
drenajı anlamlı olarak değerlendirilmiştir.
Klinik olarak postoperatif pankreas fistülü; ameliyat sonrası 3. günde
veya sonrasında, normal serum değerinin üç katından fazla amilaz içeriğine
sahip, operatif olarak yerleştirilmiş bir dren (veya daha sonra yerleştirilen,
perkütan dren) yoluyla herhangi bir ölçülebilir dren sıvısı hacmi çıkışı
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olarak tanımlanabilir. Normal serum amilaz laboratuvarlar arasında farklılık
gösterebilir, ancak genellikle 100 IU/L ile 300 IU/L arasındadır.
2005 Pankreas Fistülü Uluslararası Çalışma Grubu (ISGPF) daha sonra,
değişen klinik şiddetteki fistülü ayırt etmek için on farklı klinik kritere (hastanın
klinik durumu, spesifik tedavilerin kullanımı, ultrason ve/veya bilgisayarlı
tomografi bulguları, 3 haftadan uzun kalıcı drenaj, tekrar ameliyat, ölüm,
enfeksiyon belirtileri, sepsis, yeniden kabul) göre fistül sınıflandırmasını
düzenlemiştir. (Tablo 1)
Grade A fistüller geçicidir ve asemptomatiktir, sadece yüksek dren amilaz
seviyeleri ile kendini gösterir.
Grade B fistüller, antibiyotik tedavisi, ek beslenme, somatostatin analogları ve
perkütan drenaj dahil olmak üzere tanısal değerlendirme ve terapötik yönetim
gerektiren semptomatik, klinik olarak belirgin fistüllerdir. Son olarak,
Grade C fistüller en şiddetlidir ve klinik tedavide büyük müdahaleler gerektirir.
Terapötik müdahalelere ek olarak, bu fistüller sepsis, organ disfonksiyonu ve hatta
ölümle sonuçlanabilir ve kesin sonuç için cerrahi eksplorasyon gerektirebilir.
Tablo 1
2005 ISGPS Ameliyat sonrası pankreas fistülü sınıflanması
Kriterler

Fistül yok

Grade A Fistül Grade B Fistül Grade C Fistül

Amilaz drenajı

Normal amilaz Normal amilaz
değerinin 3
değerinin 3
katından çok
katından az

Normal amilaz Normal amilaz
değerinin 3
değerinin 3
katından çok
katından çok

Klinik durum

İyi

İyi

Genellikle iyi

Hasta görünüm
/ kötü

Özel tedavi ihtiyacı

Yok

Yok

Yok / Var

Var

Ultrasonografi /
Bilgisayarlı tomografi
(yapılmışsa)

Bulgu yok

Bulgu yok

Bulgu yok/var

Bulgu var

3 haftadan uzun süreli
kalıcı drenaj

Yok

Yok

Genellikle Var

Var

Enfeksiyon belirtileri

Yok

Yok

Var

Var

Tekrar hastaneye kabul Yok

Yok

Yok / Var

Yok / Var

Sepsis

Yok

Yok

Yok

Var

Yeniden ameliyat

Yok

Yok

Yok

Var

Fistül ile ilgili mortalite Yok

Yok

Yok

Var
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Pankreas Fistülü Uluslararası Çalışma Grubu (ISGPF) 2005 çalışmasında
enfeksiyon belirtileri arasında yüksek vücut ısısı >38°C, lökositoz ve lokalize
eritem, endürasyon veya pürülan drenaj bulunur. Tekrar hastaneye kabul ile
ifade edilen , ilk operasyondan taburcu olduktan sonraki 30 gün içinde herhangi
bir hastaneye yatıştır.
Benign ve malign hastalık için pankreatikoduodenektomiyi takiben
pankreatik fistül, hastaların yaklaşık %30’unda meydana gelir yine de çoğunluğu
klinik olarak 2005 Pankreas Fistülü Uluslararası Çalışma Grubu (ISGPF)
tanımlamasıyla sessiz Grade A fistüllerdir.
Pankreas Fistülü Uluslararası Çalışma Grubu (ISGPF), 2016 yılında
yayınladıkları yeni makale ile fistülü ve özelliklerini revize ederek yeniden
tanımladılar (Tablo 2) (4). Bu grubun revize 2016 çalışması sonucunda ise
pankreatik fistüller; Biyokimyasal kaçak, Grade B fistül ve Grade C fistül olarak
tanımlanmış ve kriterler bu çalışmada 9 başlık altında toplanmıştır.
Tablo 2
Revize 2016 ISGPS Ameliyat sonrası pankreas fistülü sınıflanması
Kriterler

Biyokimyasal kaçak Grade B Fistül Grade C Fistül

Amilaz seviyesi 3 kattan fazla

Evet

Evet

Evet

> 3 hafta kalıcı peripankreatik
drenaj

Hayır

Evet

Evet

Ameliyat sonrası pankreas fistülü
yönetiminde klinik olarak anlamlı
değişiklik

Hayır

Evet

Evet

Koleksiyonlar için perkütan veya
endoskopik spesifik müdahaleler

Hayır

Evet

Evet

Ameliyat sonrası pankreas fistülü
ilgili kanama için anjiyografik
prosedürler

Hayır

Evet

Evet

Ameliyat sonrası pankreas fistülü
için yeniden operasyon

Hayır

Hayır

Evet

Ameliyat sonrası pankreas fistülü
ile ilgili enfeksiyon belirtileri

Hayır

Evet organ
yetmezliği
yok

Evet organ
yetmezliği var

Ameliyat sonrası pankreas fistülü
ile ilgili organ yetmezliği

Hayır

Hayır

Evet

Ameliyat sonrası pankreas fistülü
ile ilgili ölüm

Hayır

Hayır

Evet
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PANKREAS FİSTÜLÜ RİSK FAKTÖRLERİ
Hastalıkla İlgili Risk Faktörleri
Pankreas fistülü için en yaygın olarak tanınan risk faktörleri, doğrudan pankreas
ve/veya periampuller bölge hastalığı ile bağlantılıdır. Bunların başında
yumuşak pankreas parankimi kıvamının varlığı gelir. Lin ve ark.’nın
çalışmasında, yumuşak bir pankreas %22,6 fistül oranı ile ilişkilendirilmiş ve
orta veya sert bir bez ile karşılaştırıldığında yumuşak pankreas parankiminde
fistül riskinin 10 kat artmasına yol açabileceğinden bahsedilmiştir(5).
Konu ile ilgili yapılan çalışmalar pankreas kanalının boyutunu da fistülün
ana belirleyicisi olarak göstermektedir(6).
Tipik olarak çapı 3 mm’ye eşit veya daha küçük olarak tanımlanan
küçük, genişlememiş pankreas kanalları, hastaları postoperatif dönemde
pankreas fistülüne aday hale getirir. Lin ve ark.’nın çalışmasında, kanalları
geniş olan hastaların %7’sine kıyasla küçük kanalları olan hastaların %
22’sinde pankreas fistülü gelişmiştir.
Hastalıkla ilgili diğer risk faktörler patolojik tanı (ampullar veya
duodenal karsinom, distal kolanjiokarsinom, intraduktal papiller müsinöz
neoplazi, pankreas kistadenomları, benign adacık tümörleri, duodenal
adenomlar) ve artmış pankreas sıvısı sekresyonudur(5).
Hastaya İlişkin Risk Faktörleri
Yaş, cinsiyet, koroner arter hastalığı, sarılık, kreatinin klirensi ve neoadjuvan
tedavi gibi hasta özellikleri de pankreas fistülü için öngörücü faktörler olarak
kabul edilmektedir. Matsusue ve ark., 70 yaşından büyük hasta yaşı, zayıf
anastomoz iyileşmesi ve pankreas fistülü ile ilişkili faktör olarak
tanımlamışlardır (7).
Erkek cinsiyeti, hastaları pankreas fistülüne daha yatkın hale
getirmektedir. Koroner arter hastalığı öyküsünün pankreatik fistül ile dört kat
artmış risk ile ilişkilidir. Pankreas fistülünün gelişimi sarılığın boyutundan çok
sarılık süresi ile ilişkilidir. Pankreatik fistüllü hastalarda ortalama sarılık
süresinin fistülsüz gruptaki hastalara göre yaklaşık iki kat daha uzun olduğunu
göstermektedir. <50 ml/dk olarak tanımlanan bozulmuş kreatinin klirensinin
akut böbrek yetmezliğini, karın içi kanamayı ve sepsisi hızlandırdığı ve
pankreas fistülü gelişimini hızlandırır. Diyabetes mellitus ve neoadjuvan
kemoradyoterapi tedavisinin pankreas fistülüne karşı koruyucu bir fayda
sağladığı, ikincisi muhtemelen pankreas ekzokrin sekresyonunda bir azalmaya
neden olduğu gösterilmiştir(8,9).
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Ameliyata Bağlı Risk Faktörleri
Ameliyatın tipi, anstomoz tipi, stent kullanılıp kulanılmaması, somatostatin
analoglarının ve/veya fibrin sızdırmazlık maddelerinin kullanımı, ameliyat
sırasındaki kan kaybı miktarı, hastalığın daha ileri evreleri (yani portal veya
superior mezenterik ven invazyonu), önceki ameliyatlara bağlı adezyonlar,
sarılık ile ilişkili koagülopati ve eşzamanlı pankreatit varlığı ameliyat ile ilgili
risk faktörlerindendir. İntraoperatif kan kaybı 1.500 ml’yi aşan hastaların fistül
gelişme riski de daha yüksektir.
Özellikle çapı 3 mm›d'n küçük veya buna eşit küçük pankreas kanalları;
yumuşak pankreas parankimi; ampullar, duodenal, kistik veya adacık hücre
patolojisi; ve 1000-1500 ml›den fazla ameliyat sırasında kan kaybı, klinik olarak
anlamlı bir grade B ve C pankreas fistülü geliştirme riskinin artmasıyla
ilişkilidir.
Pankreatik Fistül Kliniği
Pankreatik fistül insidansı %30-40 arasında değişir ve bu komplikasyon
ameliyata bağlı ölüm, artan morbidite, daha uzun hastanede kalış süresi ve daha
yüksek hastane maliyetleri ile ilişkili en etkili faktör olmaya devam etmektedir.
Bağlantısı Kesilmiş Kanal Sendromu
Bağlantısı kesilmiş kanal sendromu, pankreasın proksimal (kuyruk) bölümünün
izole bir segmenti ile sonuçlanan ana pankreas kanalının tam bir kesiti olan bir
pankreas kanalı sızıntısıdır. Bu genellikle pankreatik nekrozlu şiddetli akut
pankreatitin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve bu hastaların %50 kadarında
görülebilir(10). Bu durum pankreasın tüm yukarı akış kısmının izole edilmesine
ve papilla ile iletişim içinde olmamasına neden olur. Pankreasın bu izole
bölümü, karın boşluğuna serbestçe salgılanacak olan ekzokrin pankreas
sekresyonlarını üretmeye devam edecek ve önemli bir fistül ile sonuçlanacaktır.
Bu tip fistül transpapiller stentlemeye uygun değildir. Pankreasın izole kısmına
papilladan ulaşılamaz ve bu nedenle sızıntı endoskopik olarak kapatılamaz.
Travma
Akut karın travması, fistüllerin yanı sıra pankreatit ve pankreas kanalı
sızıntılarına neden olabilir. Pankreas yaralanması, künt travmaların %55’inde ve
penetran karın yaralanmalarının %8’inde görülür. Pankreatit ve pankreas
sızıntılarının semptomları diğer yaralanmalar tarafından maskelenebilir ancak
prognozu ciddi şekilde kötüleştirebilir. Pankreas hasarı %30’a varan mortalite ve
%45’e varan morbidite ile ilişkilidir(11).
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Olası pankreas kanalı yaralanması olan hastalarda erken ERCP’nin faydalı
olduğu bildirilmiştir Minör duktal travması olan hastalar endoterapiye yanıt
verebilir; bununla birlikte, daha yüksek dereceli travma tarzı genellikle acil
cerrahi müdahale gerektirir(12).
Profilaktik Oktreotid Kullanımı
Octreotid, kolesistokinin, sekretin, glukoza bağımlı insülinotropik peptid,
vazoaktif intestinal polipeptid, insülin ve glukagonun salgılanmasını engelleyen
güçlü ve uzun etkili bir sentetik somatostatin analoğudur. Pankreas
cerrahisindeki önemi, mide ve pankreas ekzokrin salgısının inaktivasyonunda,
pankreas parankimini sertleştirme potansiyelinde ve hassas bir pankreatikenterik anastomoz yapımını kolaylaştırma kabiliyetinde yatmaktadır. Preoperatif
ve/veya intraoperatif olarak uygulanan profilaktik oktreotid, pankreatik fistül
riskini azaltabilir ve diğer gastrointestinal komplikasyonların insidansını
azaltabilir (13).
Profilaktik oktreotid, düşük riskli pankreası olan hastalarda klinik olarak
anlamlı fistül oranlarını etkilememiştir.
Pankreas Fistülü Tanısı
Pankreas fistülünün başarılı ameliyat sonrası yönetimi, erken tanı ile yakından
ilişkilidir. Hastalar karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve/veya gaz veya dışkı
çıkarmada başarısızlık bildirebilir. Klinik belirtiler spesifik değildir ve genellikle
38 °C yüksek ateşi, postural hipotansiyon, hassas, şişkin veya sert bir karın ve
lokalize abdominal veya yarada eritem, sıcaklık veya şişlik görülür. Dren
verilerinin analizi başlıca tanı aracıdır, ancak bilgisayarlı tomografi ve
ultrasonografi de ek bilgi sağlar. Drenden gelen sıvının amilaz değerinin normal
serum değerinin üst sınırının üç katından daha yüksek konsantrasyonlarda
olması, genellikle amilazdan zengin bir sıvı koleksiyonunun varlığını doğrular.
Ayrıca drenden gelen günlük drenaj miktarı da önemlidir. İki eşik değer 30 mL
veya 200 mL’den yüksek drenajdır(14).
Abdominal ultrasonografi, pankreatik protokol bilgisayarlı tomografi (BT),
sekretinle güçlendirilmiş manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (S-MRCP)
ve endoskopik ultrasonografi tanısal değer taşır. Küçük kaçaklar, özellikle
pankreasın kuyruğunda bulunanlar, tespit edilmesi zor olabilir ve doğrudan kaçak
yerine kontrast enjeksiyonlu endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi
gerektirebilir.
Pankreas Fistülünün Yönetimi
Pankreas fistülünün ameliyatsız tedavisi, ameliyat sonrası ileus ve karın içi
koleksiyonlar için ampirik de olsa geleneksel tedavileri içerir. Ameliyatsız
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yönetim stratejileri arasında sıvı dengesinin korunması, parenteral beslenme
desteği sağlanması ve antibiyotik veya oktreotid verilmesi yer alır (15, 16).
Fistül yönetimi hastanın klinik semptomlarına ve hastanın genel
durumuna bağlı olarak yapılır. Drenaj tedavisinden revizyon cerrahisine kadar
değişen bir tedavi spektrumu mevcuttur. Klinik bulgularda komplike olmayan
fistüller genellikle drenaj tedavisi ile yönetilebilir. İntraoperatif olarak
yerleştirilen drenler, fistülün spontan kapanmasını sağlamak için yeteri kadar
uzun süre abdomen dışına alınmayabilir( Sıklıkla 2 ila 4 hafta). Ancak bazen
süre uzayabilmektedir ve sabırla konservatif tedavi devamı gerekebilir. Takipte
batın muayenesi, 24 saatlik fistül hacmi, lökosit sayısı, inflamatuvar
parametreler, bilirubin, karaciğer fonksiyon testleri ve staz enzimlerinin düzeyi
önemlidir. Drenaja rağmen sıvı lokulasyonları oluşabileceği de akılda
tutulmalıdır (17).
Tip C fistüllerin tedavisinde daha agresif yaklaşımlar gerekebilmektedir.
Takip sürecinde hastanın oral alımı kapatılır ve yeterli hidrasyonu sağlanır.
Sıvı ve elektrolit dengesi gözetilir. Oral alımı tolere edemeyen ve/veya
postoperatif 10. gün veya sonrasında başvuran hastalara parenteral beslenme
desteği uygulanabilir. Karın içi drenler, günlük drenaj hacimleri günde 20
mL’nin altına düşene kadar yerinde bırakılır. Drenajın karakteri pürülan veya
partiküllü olmadığı sürece hastalar eve taburcu edilebilir.
Drenaj ve konservatif tedaviye rağmen batın içi loküle sıvı / koleksiyon
gelişmesi durumunda Bilgisayarlı tomografi veya ultrason kılavuzluğunda
perkütan drenaj gerekebilir (18).
Literatürde %5-10 hastanın konservatif tedaviden fayda görmediği
bildirilmekte olup cerrahi girişim gereksinimi doğmaktadır. Girişimsel
radyoloji ve anjiyografik gelişmeler cerrahi gereksinimini azalmış olmasına
rağmen kontrol altına alınamayan sepsis durumu, multipl organ yetmezliğinin
geliştiği durumlar, hastanın genel durumunda belirgin kötüleşme olması ve
hemodinamik instabilite durumunda hasta cerrahi eksplorasyon açısından
değerlendirilmelidir.
Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile endoskopistlerin
fistülleri kapatılmasını kolaylaştırmak için transpapiller stent yerleştirmesi
uygulanabilir.
Bir apse veya sıvı koleksiyonunun geniş peripankreatik drenajı, ilk
pankreatiko-enterik anastomozun revizyonu, alternatif bir pankreatiko-enterik
anastomoza dönüşüm veya tamamlama (yani total) pankreatektomi dahil
olmak üzere tüm seçenekler dikkate alınmalıdır (19, 20, 21).
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G

enel Cerrahi kliniklerinde günümüz tıbbında en sık yapılan
ameliyatlardan biri olan laparoskopik kolesistektomi, esasen 1990’ların
başından beri rutin kolesistektomiler için açık tekniğin yerini almıştır.
Amerika Birleşik Devleti ve Avrupa’da laparoskopik kolesistektomi bu yıllarda
açık kolesistektomin yerini alıp minimal invazif cerrahi açısından devrimsel
nitelik kazanmıştır. Tekniğin hızlıca kabul edilmesinin sebepleri arasında;
maliyette azalma, hastanede kalış süresinin azalması ve hasta memnuniyeti
sayılabilir.
Safra taşı insidansı yaşla birlikte artar, kadınlarda safra taşı oluşturma
olasılığı erkeklere göre daha fazladır (1). 50-65 yaş arası kadınların yaklaşık
%20’sinde ve erkeklerin %5’inde safra taşı vardır (1). Genel olarak, safra
taşlarının %75’i kolesterolden oluşur ve diğer %25’i pigmentlidir (1). Amerika
Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 20 milyon insanda safra taşı var. Bu kişilerden
yılda yaklaşık 750.000 kolesistektomi yapılmaktadır (1). Nüfusun yüzde 10 ile
15’inde asemptomatik safra taşı vardır. Bunların %20’ si semptomatiktir (biliyer
kolik). Semptomatik olan %20’ nin yaklaşık %1 ile %4’ü komplikasyonlar
gösterecektir (akut kolesistit, safra taşı pankreatiti, koledokolitiyazis, safra taşı
ileusu) (1,3).
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Açık kolesistektomi ile laparoskopik kolesistektomi tekniğini karşılaştıran
az sayıda çalışma var. Bu çalışmalarda laparoskopik kolesistektominin, daha az
postoperatif ağrı, daha iyi pulmoner fonksiyon, daha iyi arteriyel oksijenasyon
ve daha kısa hastanede kalış ve hastalık izni süresi açısından önemli ölçüde
daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür (2). Laparoskopik kolesistektominin
geniş kabul görmesi üzerine, açık kolesistektomide nadiren görülen safra kanalı
yaralanması gibi komplikasyonlar hastaların yüzde 5 kadarında rapor edilmiştir
(3,4). Prosedürle ilgili artan deneyime rağmen, açık kolesistektomide görülenden
daha yüksek bir genel ciddi komplikasyon oranı mevcuttur. Tabi bu aşamadan
sonra açık cerrahi tekniğin artık yaygın kullanılmaması ile azalan deneyim, açık
kolesistektominin komplikasyon oranını da artmıştır. Çünkü bu yaklaşım artık
en karmaşık ve zorlu vakalar için kullanılmaktadır.
Cerrahi deneyimsizlik, kısmen hasta seçimi ve minimal invaziv yaklaşımın
doğasında bulunan teknik kısıtlamalardan dolayı safra kanalı yaralanması,
safra sızıntıları, kanama ve bağırsak yaralanması dahil olmak üzere ciddi
komplikasyonlar meydana gelmektedir (5.6,7). Duktal yaralanmanın ana
sebeplerinden biri, başlangıçta fark edilmeyebilen ve genellikle sağ veya ortak
hepatik kanalları içeren termal yanıklardır. Bu faktörlerin yanı sıra inflamasyon
ve eksplorasyon zorluğu gibi laparoskopik cerrahiyi zorlaştıran durumlarda, bu
ameliyatı yapan cerrahlar için “Durma Kuralları” kavramına yol açmıştır. Esasen,
laparoskopik olarak güvenli bir diseksiyon sağlanamıyorsa, vakit kaybetmeden
açık yaklaşıma geçmek uygun bir yol olarak kolaylıkla kabul edilmelidir (8,9).
Toplam 8856 laparoskopik kolesistektomi ile yedi büyük çalışmanın
verilerini birleştiren bir çalışmada, hastaların %2,6’ sında ciddi komplikasyonlar
meydana geldiği saptanmıştır (15). Laparoskopik kolesistektomilerle ilgili
yapılan sekiz büyük çalışmada, majör komplikasyon tipleri ve sıklıkları
bildirilmiştir. Bunlar; kanama (%0,11 ile 1,97), apse (% 0,14 ile 0,3), safra
kaçağı (% 0,3 ile 0,9), biliyer yaralanma (%0,26 ile 0,6) ve bağırsak yaralanması
(%0,14 ile 0,35) olarak saptanmıştır (3,10). Laparoskopik yaklaşımda yara
enfeksiyonları ve cerrahi alan enfeksiyonları oranı açık yaklaşıma göre daha
düşüktür ancak karın içi apse oluşumu açısından bir avantajı yoktur.
1.

Safra yolu yaralanması

İyatrojenik safra kanal yaralanmalarının %80’ den fazlası kolesistektomi
sırasında oluşur. Özellikle portal inflamasyon, safra yolu varyasyonları,
agresif hemostaz ve cerrahi tecrübesizlik risk faktörleri arasındadır. Yapılan
çalışmalarda iyatrojenik safra kanalı yaralanmaları incelendiğinde; %97
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oranında anatominin yanlış değerlendirilmesi, %3 oranında cerrahi beceri ile
ilişkili olarak saptanmıştır (3).
Kese fundusunun yukarıya doğru retraksiyonu ile sistik kanal ve ana
hepatik kanal paralel seyir gösterir. Kese hartmann kısmından inferiolaterale
doğru traksiyone edildiği zaman bu paralel seyir açı alır. Calot üçgeni oluşur.
Traksiyon yapmadan yapılan disseksiyon sırasında sistik kanal ile birlikte ana
hepatik kanal yaralanması oluşabilir.
Cerrahlar özellikle görüşün kısıtlı olduğu zamanlarda gördüğünü kendi
algıladığı anatomik yapı ile desteklemeye, eksik parçaları düşünsel olarak
ortaya koymaya çalışır. Buna “doğrulama yanlığı” adı verilir. Çoğunlukla
intaoperatif değil postoperatif olarak safra kaçağının ortaya konulması bu
şekilde açıklanabilir. Bunun önüne geçmek için varyasyonlu anatomilerde bir
cerrahın daha görüşünün intraoperatif olarak alınması fayda sağlar.
Bütün bu handikapların yanında; bilier varyasyonlu anatomiye
hakim olması, laparoskopun açılı kullanılması, keseye yeterli traksiyon –
kontratraksiyon uygulanması, şüphe varlığında açık operasyona dönülmesi
iyatrojenik safra yolu yaralanmasının önüne geçmede önemlidir.
İyatrojenik safra yolu yaralanmalarının önüne geçmek amaçlı rutin
kolanjiyografi ve selektif kolanjiyografi tartışılmıştır. Yapılan çalışmalar,
kolanjiyografinin safra yolu yaralanmalarını tümüyle önlemediğini, ancak
insidansını düşürebileceğini göstermektedir.

Resim 1: Safra kanalı yaralanmasında Strasberg sınıflaması
1.1 Safra kalanı yaralanması sınıflaması
Yaralanmalar Strasberg tarafından sınıflandırılmıştır. Çeşitli yaralanmaların
klinik görünümü, kendiliğinden düzelen asemptomatik safra kaçağından tutun
birkaç gün içinde akut olarak ortaya çıkacak olan ekstrahepatik biliyer ağacın
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tamamen tıkanmasına kadar değişir (Resim 1). Öte yandan, segmental biliyer
ağaç tıkanıklığı, işlemden sonra birkaç yıl boyunca ortaya çıkmayabilir.
Tip A — Safra kesesi yatağına minör hepatik kanallardan veya sistik
kanaldan sızıntıyı içeren ve safra ağacının devamlılığında kayıp olmayan
yaralanmalardır.
Tip B ve C — Anormal sağ hepatik kanalların tıkanma (tip B) ve transeksiyon
(tip C) yaralanmalarıdır. Hastaların yüzde 2’sinde görülen bir anormallik olan
anormal bir sağ hepatik kanala sistik kanal drenajı ile ilişkilidir. Bu durumda,
ana hepatik kanala veya ana safra kanalına giriş noktasında sağ hepatik kanal
sistik kanal ile karıştırılabilir. Kanalın yaralanması ile tıkanıklık olduğunda (tip
B), hasta yıllarca asemptomatik kalabilir ve daha sonra sağ üst kadran ağrısı ile
başvurabilir ve tekrarlayan kolanjite bağlı ateş ve segmental fibrozis ve/veya
atrofi ile sonuçlanabilir.
Tip D — Safra kanalına yanal hasar veren ve safra kaçağına neden olan
yaralanmalardır; genellikle endoskopik olarak tedavi edilebilirler ancak daha
ciddi olan tip E yaralanmaya ilerleyebilirler.
Tip E — Bizmuth sınıflamasının E klasfikasyonu Strasberg sınıflamasını içerir.
Sınıflama bifurkasyona göre yapılır.
E1 – Bifurkasyona 2 cm.den daha uzak yaralanma
E2 – Bifurkasyona 2 cm.den daha yakın yaralanma
E3 – Bifurkasyon korunmuş,ana safra kanalı yok.
E4 – Bifurkasyon ortadan kaybolmuş, sağ ve sol hepatik kanallar arasında
bağlantı yok.
E5 – Aberran sağ hepatik kanal ile ilişkilidir. Ana hepatik kanal ve aberran kanal
yaralanması birliktedir.
Prezentasyon
İntaoperatif olarak tanı konulabilse de sıklıkla postoperatif dönemde ortaya çıkar.
Sıklıkla safra peritonitine bağlı olarak ateş ve karın ağrısı oluşur. Beraberinde
sarılık mevcuttur. Yaralanmanın boyutuna ve geçen süreye bağlı olarak insizyon
hattından safra gelebilir. Hastaların yaklaşık %10 kadarı ilk haftada, %70 kadarı
ilk 6 ay içerisinde tanı alır.
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1.2 Safra ve Sistik kanal kaçakları
Biliyer ve kistik kanal kaçakları A, C ve D tipi yaralanmaları temsil eder.
Laparoskopik cerrahiden sonraki 24 saat içinde ultrasonografi (US) muayenesi
olan hastaların yaklaşık yarısında küçük perihepatik sıvı koleksiyonları
görülür. Bunlar asemptomatiktir, klinik önemi yoktur, kendiliğinden düzelir
ve operasyonun normal sürecinden kaynaklanır. Aslında safra içeren bu sıvı
koleksiyonlarının sayısı bilinmemektedir.
Majör safra kaçağı genellikle kolesistektomiden 2 ila 10 gün sonra görülür.
Etkilenen hastalar tipik olarak ateş, karın ağrısı ve/veya safralı asit ile başvurur.
Sarılık genellikle hafiftir. Lökositoz ve anormal karaciğer fonksiyon testleri,
özellikle serum alkalin fosfataz ve gama-glutamil transferazdaki yükselmeler
yaygındır. Vücut üçüncü boşlukta safrayı yeniden emdiği için bilirubin hafifçe
yükselecektir.
1.3 İntraoperatif tanı alan hastalarda
Operasyon sırasında safra kaçağından şüphelenilen hastalarda açık operasyona
geçilir. Kolanjiyografi çekilir. Kolanjiyografide 3 mm.den daha küçük kanal
yaralanmalarında, drenaj tek segmentle ilişkilidir ve tedavide ligasyon yeterli
bir tedavidir. 3 mm.den büyük kanal yaralanmalarında ise drenaj birden fazla
segmentle ilişkilidir basit ligasyon yeterli olmaz. Yaralanma kotere bağlı değilse
ve duvarın %50’den daha azı etkilendiyse T tüp yerleştirilerek pasaj bütünlüğü
sağlanır. Biliyoenterik anastomoza ihtiyaç duyulmadan T tüp ile tedavi yeterli
olabilir. Ancak kotere bağlı yaralanmalarda (termal hasara bağlı) ve kanal
duvarının %50’den fazlası etkilendiyse biliyoenterik anastomoz gerekir. Nadiren
1 cm den küçük ve bifurkasyona uzak yaralanmalarda T tüp yerleştirilerek uçuca
anastomoz yapılabilir (3).
Gerilimsiz anastomoz yapılabilmesi için Kocher manevrası ile duodenumun
mobilizasyonu ve pankreas başının retroperitondan uzaklaştırılması gerekebilir.
Daha sık olarak görünen 1 cm’ den büyük ve bifurkasyona komşu
defektlerde gastrointestinal sistem (GİS) traktına anastomoz gerekir. Distal uç
kendi üzerine dikilir ve proksimal uç sağlam sınıra kadar debride edildikten
sonra rekonstrüksiyon yapılır. Distal yaralanmalarda koledokoduodenostomi
yapılabilir. Ancak esasen Roux-En-Y yaklaşım ile rekonstrüksiyon ile bilier
sistemdeki tüm yaralanmalara müdahale edilebilir. Safra kanalı yaralanmalarının
büyük çoğunluğu proksimalde görülür. Bu yüzden gerilimsiz bir duodenum
anastomozu yapılamaz. Roux-En-Y jejunal anastomoz bu nedenle bilier
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yaralanmaların büyük çoğunluğunda tercih edilen anastomozdur. Bununla
birlikte transanastomotik stentleme de yapılan hastalarda sonuçların yüz
güldürücü olduğu görülmektedir (3).
Safra kanalı yaralanması durumunda bilier rekonstrüksiyon deneyimi
olan cerrah yoksa yapılması gereken yeterli tedavi stratejisi dren yerleştirilerek
hastanın deneyimli üst merkeze sevki olmalıdır.
1.4 Postoperatif tanı alan hastalar
Postoperatif dönemde safra kaçağı olan hastalarda safra peritonitine bağlı ateş
ve karın ağrısı gelişir. Muayenede batında generalize hassasiyet oluşur. Defans
ve rebound pozitif olabilir. Postop birkaç gün içerisinde bakılan karaciğer
fonksiyon testlerinde kolestaz değerlerinin yükseldiği, bilurubin değerlerinin
yükseldiği görülür. Zamanla hastada sarılık oluşabilir. Subhepatik alana
yerleştirilen drenden safralı gelenin olması uyarıcıdır. Daha ileri vakalarda
insizyon yerinden safralı mayi gelebilir.
İyatrojenik safra yolu yaralanması şüphesi olan hastalarda ivedilikle US
yapılması önerilir. Hem sıvı koleksiyonunun gösterilmesi hem de bilier sistemin
değerlendirilmesi için önemlidir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ise kesitsel görüntü
vermesi anatomik planı ortaya koyması hakkında bilgi verir. Ayrıca safra yolu
yaralanmalarının yaklaşık %20 kadarında tanı konmamış vasküler yaralanma
birlikteliği mevcuttur. Buna bağlı iskemik değerlendirme için BT görüntüleme
mutlaka yapılmalıdır.
1.5 Tedavi aşamaları
a)

Enfeksiyonun kontrolü

Öncelikle batın içerisinde herhangi bir koleksiyon varsa bunun drenajının
yapılması gerekir. Koleksiyon varlığı inflamatuar süreci alevlendirir ve
inflamasyon porta hepatiste fibrozise neden olarak kolestazı arttırır. Bunun
önüne geçmek için öncelikle koleksiyonun drene edilmesi gerekir. Geniş
spektrumlu antibiyotikler başlanarak sepsisin önüne geçmek gerekir. Bunların
sağlanması ile inflamatuar süreç geriler ve rekonstrüktif cerrahi için zaman
kazandırır. Postoperatif erken reeksplorasyon cezbedici bir seçenek gibi görülse
de sürece yayılan öncelikle temiz sahanın oluşturularak detaylı planlanmış bir
rekonstrüksiyon daha iyi sonuçlar vermektedir.
b)

Bilier anatominin ortaya konulması

Safra yolu yaralanması olan ve inflamasyonu kontrol altına alınarak
aciliyeti giderilen hastalarda müdahale öncesi bilier ağacın anatomisi
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ortaya konulmalıdır. Bunun için hastaya kolanjiyografi yapmak gerekir.
Kolanjiyografide intrahepatik safra yolları, bifurkasyon değerlendirilmelidir.
Perkutan transhepatik kolanjiografi (PTK) ile intrahepatik sistem ortaya
konularak yaralanma bölgesi gösterilir. Ayrıca proksimalden safra drenajı
sağlanılarak sızıntının önüne geçilebilir. Ayrıca rekonstrüksiyon sırasında
perioperatif olarak da konulabilir. Ana safra kanal bütünlüğünün korunduğu
küçük safra kaçakları ve sistik güdük kaçakları gibi durumlar; endoskopik
retrograd kolanjiopankreatikografi (ERCP) ile stentleme ve sfinkterotomi ile
başarıyla tedavi edilebilir.
c)

Biliyoenterik devamlılığın sağlanması

Perkütan veya endoskopik yöntemler ile stentleme yapılabileceği gibi cerrahi
rekonstrüksiyon da yapılabilir. Başarılı bir tamir için olmazsa olmaz nokta
gerilimsiz bir anastomozdur. Anastomoz intrahepatik kanallarda veya hepatik
kanal bifurkasyonuna 2 cm’ den daha yakınsa uzun süreli açıklık sağlanması
amacıyla stentleme yapmak gerekir. Bifurkasyon etkilenmişse hem sağ hem sol
kanala ayra ayrı stentleme gerekir. Öte yandan 2 cm’ den daha distalde yapılan
müdahalelerde stentleme yapmaya gerek yoktur. Bu durumda transhepatik dren
veya intraoperatif T tüp yerleştirmek gerekir (3).
İnflamasyona ve fibrozise bağlı olarak porta hepatisin ayrımı zor olabilir.
Preoperatif yerleştirilen perkütan bilier kateter disseksiyona yardımcı olabilir.
Aynı zamanda ilk operasyonda yerleştirilen klipsler ipucu verir. Gereklilik
halinde küçük kalibreli bir iğne ile aspire edilerek ana vasküler yapılarda
istenmeyecek yaralanmaların önüne geçilebilir.
Radyolojik/endoskopik teknikler ile yapılan müdahalelerin, cerrahi
rekonstrüksiyona nazaran uzun dönem açıklık oranlarının daha yüksek olduğu
saptanmıştır. Özellikle floroskopide kanal bütünlüğünün salim olduğu, kaçağın
olmadığı hastalarda; striktürler ortaya konularak transhepatik tedavi edilebilir
(Resim 2). Transvers darlıklarda perkütan girilerek darlık boyuncu guide
tel uzatılır, balon dilatasyon yapılarak striktür tedavi edilir. Lüzum halinde
tekrarlayan dilatasyonlar yapılabilir. Bu yaklaşım ile %70 tedavi başarısı
mevcuttur. Komplikasyonlar sıktır. Hemobili, kolanjit ve tekrarlayan girişim
ihtiyacı oluşabilir.
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Resim 2: ERCP’ de sistik güdük kaçağı görüntüsü
Roux kolunda endoskopik yaklaşımın mümkün olmayacağı striktürlerde
koledokoduodenostomi yapılabilir. Sonuç olarak hastaların yaklaşık %88 kadarı
tedaviye başarılı cevap verir. %8 komplikasyon oranı mevcuttur (pankreatit,
kolanjit vs). Safra kanalı yaralanması sonrası yapılan bilioenterik rekonstrüktif
cerrahinin başarı oranı ize %90 üzerindedir (3). Yaralanmanın erken tanınması
ve deneyimli merkezlere refere edilmesi sayesinde bu hastalar sarılık ve kolanjit
ortaya çıkmadan başarıyla tedavi edilir. Yine de tedavi multidisipliner olmalıdır.
Rekonstrüksiyon ile birlikte perkütan uygulamalar sonuçları iyileştirmektedir.
Bazı çalışmalarda; rekonstrüksiyon ile birlikte uygulanan transanastomotik
stentlerin sonuçları pozitif yönde etkilediğini ifade edilmektedir.
2.

Kanama Komplikasyonları

Laparoskopik kolesistektomiden kaynaklanan kontrol edilemeyen kanama
insidansı yüzde 0,1 ile 1,9›dur ve üç farklı bölgeden oluşabilir (3,11). Bunlar;
karaciğer, arteriyel veya port giriş yerleridir.
Karaciğer yatağından belirgin kanama oldukça yaygındır ve hastaların
yüzde 10-15’inde orta hepatik ven ve dallarının safra kesesi lojuna sıklıkla
yakın olmasından dolayı olduğu kabul edilmektedir (10). Kanama genellikle
safra kesesinin hepatik fossadan çıkarılmasının son safhaları sırasında meydana
gelir ve laparoskopik hemostatik kontroller başarısız olursa, genellikle dikiş
ligasyonu yoluyla aşırı kanamayı kontrol altına almak için derhal açık yönteme
geçmek gerekir.
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Sistik arteri içeren arteriyel kontrol sorunları hemen tespit edilebilir ve
klipslerle kontrol edilebilir (sadece anatomik işaretler güvenli bir şekilde
sağlanabiliyorsa veya sağ hepatik arter yaralanması ile yüksek bir ilişki yoksa).
Ayrıca ilk olarak postoperatif olarak hastanın resüsitasyonu ve gerektiğinde
transfüzyonu sağlanması reoperasyon gerektirecek durumların daha iyi
yönetilmesini sağlayacaktır. Bu durumda en sık neden genellikle yerinden
çıkmış bir klipstir.
Son olarak, insizyon veya trokar bölgeleri kanama yapabilir. Hastalar
genellikle postoperatif ilk günlerde subakut olarak başvururlar. Laparoskopinin
sonunda trokar çıkarılmasının doğrudan görülerek çıkarılması önemlidir.
Böylece gerekirse laparoskopik olarak kanama yeri sütüre edilerek böyle bir
sorun giderilebilir. Gecikmiş kanama ile başvuran hastalar, US incelemesinde
heterojen bir sıvı koleksiyonunun olması durumunda akla hematom gelmelidir.
US incelemesi tanısal değilse, karın duvarı ve intraperitoneal hematomlar BT ile
daha yüksek atenüasyon alanları olarak görüntülenebilir (10). Hasta hemodinamik
olarak stabil değilse, yeniden laparoskopi ile doğrudan değerlendirme yapılması
önerilir.
3.

Bağırsak Yaralanması

Çeşitli raporlarda 1000 laparoskopik prosedürde yaklaşık bir ile dört vakada
yanlışlıkla bağırsak yaralanması tanımlanmıştır (7,12,13). Bu komplikasyonun
yönetimi klinik açıdan ve bulgular ışığında belirlenir. Yaralanma ameliyat
sırasında fark edildiğinde ve laparoskopik yöntem ile tamir edilemiyorsa onarım
için açık bir prosedüre geçilmelidir.
Hastalar trokar bölgesinde ağrı, karında şişkinlik, diyare, lökopeni ve
sepsis nedeniyle tipik olarak işlemden sonraki 96 saat içinde kardiyovasküler
kollaps ile başvurabilirler (15). Hasta septikse veya serbest havası varsa acil
laparotomi yapılmalıdır.
Başvurunun daha yavaş ve kontrollü olduğu durumlarda, beslenme desteği
ve yeterli drenaj ve yara bakımı ile standart enterokutan fistül tedavisi uygundur.
4.

Postkolesistektomi Sendromu

Postkolesistektomi sendromu (PCS), kolesistektomi sonrası tekrarlayan ve
devam eden kalıcı karın ağrısı ve dispepsi gibi heterojen semptomların bir
kompleksidir (14,15). Prospektif bir kohort çalışmasında, komplike olmayan
semptomatik kolelitiazis için kolesistektomiden 12 hafta sonra hastaların sadece
% 60’ı karın ağrısının tamamen düzeldiğini bildirmiştir (16).
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5.

Kaybolan Taşlar

Safra kesesinin istemli veya istemsiz olarak açılması sonucu taşların dökülmesi
yaklaşık %20-40 oranında görülebilir (17,18). Kolesistit varlığı, pigmente taş
varlığı, 15’den fazla taş olması ve cerrahi deneyim bunu etkileyen faktörler
arasındadır. Saptanamayan taşlar kronik apse formasyonlarına, fistül ve barsak
obstrüksiyonu gibi tablolara neden olabilir. Keseden düşen taşlar sıklıkla
Morrison boşluğuna (Karaciğer sağ lobu – sağ böbrek arası) ve retrohepatik
aralığa doğru kaçar. Bu bölgelerde gelişen tekrarlayan apseler kolesistektomili
hastalarda şüphe uyandırmalıdır. Yapılan cerrahinin dökünmantasyonu net
olmadığı için dökülen taşların ne oranda semptomatik komplikasyonlar
oluşturduğunun cevabı bilinmemektedir.
Tedavide yaygın irrigasyon, taşların toplanması, antibiyotik kullanımı
önerilir. Perforasyonun detaylı dökümante edilmesi, hastaya düşük de olsa
batın içi apse gelişimi ile ilgili bilgi verilmesi gerekir. Düşen taşlar açığa geçme
endikasyonu oluşturmaz.
6.

Kolesistektomi Sonrası Ağrı

Nadir görülmekle birlikte kolesistektomi sonrası gelişen bilier kolik benzeri
ağrıda biliyer traktın değerlendirilmesi gerekir. Bu durum kolesistektomi
sonrası günler, haftalar içerisinde görülebilir. Beraberinde ateş, sarılık, üşüme,
titreme gibi sistemik bulguların varlığı sekonder kolelitiazis veya safra kaçağını
düşündürmelidir. Oddi sfinkter disfonksiyonu da benzer semptomlara neden
olabilir.
7.

Kalan Safra Taşları

Sekonder safra kanalı taşları sıklıkla safra kesesinde oluştuktan sonra ana safra
kanalına geçen taşlara denir. Sıklıkla kolesterol taşlarıdır. Kolesistektomi sonrası
haftalar içerisinde gelişen sarılık ve sağ üst kadran ağrısı ile presente olurlar.
Beraberinde ateş varlığı da olması Charcot triadını tamamlar.
Tanıda bilurubin yüksekliği, gama glutamin transferaz (GGT)/ alkalen
fosfataz (ALP) gibi kolestaz enzimlerinin artması anlamlıdır. Erken dönemde
veya tam obstrüksiyon olmadığı takdirde US de ekstrahepatik safra yollarında
dilatasyon görülmez. Tedavide ERCP ile yapılacak sfinkterotomi hemen hemen
daima fayda sağlar.
8.

Safra Taşı İleusu

Terminolojik olarak yanlış bir isimlendirmedir. Safra taşına bağlı olarak lüminal
mekanik obstrüksiyon oluşur. Dolayısı ile bir “ileus” değildir. Küçük taşlar

LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ KOMPLİKASYONLARI   413

pasajı takiben ampulla Vateriden geçerek barsak lümenine ulaşabilir. Öte yandan
sistik kanaldan geçemeyecek kadar büyük olan taşlar ise zamanla inflamasyona
bağlı olarak herhangi bir barsak ansına fistülize olabilir ve buna bağlı safra taşı
ileusu oluşturabilir. Bu durum perfüzyonun kötü olduğu, inflamasyona bağlı
kese duvarının nekroza gidebileceği yaşlı hastalarda daha sık görülür.
Hastalar sıklıkla akut mekanik intestinal obstrüksiyon semptomları
ile prezente olur. Herni veya geçirilmiş operasyona bağlı brid dışlandıktan
sonra düşünülmesi gerekir. Biliyer semptomlar her zaman olmayabilir. Tam
obstrüksiyon olması durumunda progresif olarak artan ağrı ve distansiyon
oluşurken, kısmi obstrüksiyon durumlarında epizodik yakınmalar da görülebilir.
Taş sıklıkla fizyolojik daralmanın görüldüğü distal ileum, ileoçekal
valve birkaç santim mesafede oturur. Radyolojik olarak direkt grafideince
barsak tipi hava sıvı seviyeleri mevcuttur. BT görüntülemede pnömobili (safra
kesesi içerisinde hava) görülebilir. Bu bulgu kolesistoduodenal fistül açısından
anlamlıdır.
Tedavisi cerrahidir. Obstrüksiyonun proksimalinden longitudinal bir
insizyon ile enterotomi yapılarak taş proksimale sağılır. Obstrükte barsak
segmentinin basınca bağlı perfüzyonunun bozulduğu durumlarda segmenter
ince barsak rezeksiyonu gerekebilir. Hastaların yaklaşık olarak %10 kadarında
fistül traktından multipl taş geçişi olur. Bu nedenle kalan barsak segmentleri de
eksplore edilmelidir.
Bazı cerrahlar yaygın inflamasyon nedeniyle aynı seansta taş ekstraksiyonu
ile biliyoenterik fistül cerrahisinin yapılmasının mortalite – morbiditeyi
arttırdığını savunmaktadır. Özellikle yaşlı hastalarda biliyoenterik fistül
cerrahisinin ikinci bir operasyon olarak uygulanmasını önermektedirler. Ancak
ciddi inflamasyonun olmadığı genç hastalarda tek seansta yapılabilir.
9.

Akut Kolanjit

Biliyer sistemde obstrüksiyona bağlı gelişen bakteriyel inflamasyondur.
Asendan kolanjitin en sık nedeni safra taşlarıdır. Bununla birlikte maligniteler
gibi herhangi bir obstrüksif nedene bağlı kolanjit tablosu da görülebilir.
Bilier obstrüksiyona bağlı intraluminal basınç artar ve zamanla venöz
staz oluşur. Safra kültürlerinin çoğu asteril olduğu için etkenin değerlendirmesi
zordur. En sık görülen patojenler; Klabsiella, E. coli, Enterobakter, Psödomonas,
Citrobakter türleridir.
Kolanjitin klasik prezentasyonu Charcot triadıdır. Ateş, sarılık, sağ üst
kadran ağrısı. Ancak bütün semptomları sağlayan hasta sayısı %50’den daha
azdır. Eğer enfeksiyona bağlı olarak şok gelişirse tabloya hipotansiyon ve
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mental durum değişiklikliği de eklenir. Buna Reynolds pentadı adı verilir. Her
abdominal enfeksiyonda olduğu gibi CRP ve WBC artışı görülür. İnflamasyona
bağlı olarak zamanla hepatoselüler hasar gelişir, karaciğer fonksiyon testlerinde
artış görülür. Direkt bilurubin yüksekliği de görülür.
Görüntüleme olarak ilk yapılması gereken USG’ dir. Safra yollarında
dilatasyon olarak bulgu verir. BT tanıda yardımcı olabilir. Her zaman etiyolojiyi
ortaya koyamayabilir. ERCP; tanıda olduğu kadar tedavide de önemlidir. Ancak
invaziv bir işlemdir.
Tedavi edilmez ise hızla septik şok ve ölüme ilerleyebilir. Hasta
öncelikle hastaneye interne edilmelidir. Hidrasyon ve intravenöz antibiyotik
hızla başlanmalıdır. Hastaların çoğu medikal tedaviye yanıt verir. Tedaviye
yanıt vermeyen vakalarda zamanla septik şok gelişir. Bilier sistemin acil
dekompresyonu gerekir. Obstrüksiyonun lokalizasyonuna göre ERCP veya PTK
ile müdahale edilebilir. Geçmişte endoskopik müdahalelerin yaygın olmadığı
zamanlarda cerrahi drenaj ile koledok eksplorasyonu, T tüp uygulamaları
yapılmakta iken günümüzde ERCP ve perkütan müdahalelerin yaygınlaşması
ile cerrahi drenaj ikincil yaklaşım haline gelmiştir.
10. Safra Yolu Yaralanması Sonrası Yaşam Kalitesi
Safra kanalı yaralanmasının meydana gelmesi hem hastalar hem de cerrahlar
üzerinde önemli bir yük oluşturur. Bir meta-analiz de dahil olmak üzere kanıtlar,
hastalar için zihinsel yaşam kalitesi alanlarının (QOL) fiziksel alanlardan
daha sıklıkla olumsuz etkilendiğini göstermektedir (17). 2005 ve 2014 yılları
arasında gerçekleştirilen 710.000’den fazla kolesistektomiyi içeren kayıt tabanlı
bir çalışmada, 3551 hastada (% 0,50) safra kaçağı meydana geldiği ve neredeyse
tüm hastaların sadece endoskopik olarak yönetildiği saptanmıştır (18). Safra
yolu yaralanmaları 1584 hastada (%0.22) meydana geldiği ve % 84’ü cerrahi
olarak tedavi edildiği saptanmıştır. Safra kaçağı olan hastaların bir yılda ölme
olasılığı daha yüksek izlendi (%2,4’e karşı %1,4; olasılık oranı 1,85; p <0,001).
Benzer şekilde, safra kanalı yaralanması olan hastalarda ciddi mortalite artışı
saptanmıştır (%7.2’ye karşı %1.3; olasılık oranı 2.04; p <0.0001).
Cerrahlar için safra kanalı yaralanması, genel cerrahideki en tartışmalı
olaylardan biri olmaya devam etmektedir (19,20).
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1.

Cerrahi Hastalarında Yara Yeri Enfeksiyonu

H

astanın kendisi, enfeksiyöz ajan ve cerrahi prosedürün kendisi cerrahi
enfeksiyon için risk teşkil eder. Enfeksiyon riski, bakteri yükü ve
bakteriyel virülans ile doğru orantılı, konak direnci ile ters orantılı
olarak formulize edilir (1, 2).
Cerrahi işlem uygulanan hastaların kabaca %5’inde yara yeri
enfeksiyonu görülebilir. Hastaların kabaca %2’lik kısmında enfeksiyon ciddi
seyreder. Cerrahi alan enfeksiyonları sağlık sektörünün finans kaynaklarının
ciddi bir kısmının kullanıldığı, bazı durumlarda morbiditelere ve mortaliteye
neden olabilen ciddi bir problemdir. Cerrahi alan enfeksiyonu cerrahi
işlem uygulanan hastalarda en sık görülen enfeksiyon tipidir. Yapılan
çalışmalarda cerrahi alan enfeksiyonunda en sık izole edilen mikroorganizma
Staphylococcus aureus’ tur (1).
2.

Yara Yeri Enfeksiyonu Risk Faktörleri

Yara yeri enfeksiyonu için bildirilen bağımsız dört risk faktörü,
·
·
·
·

Abdominal cerrahi,
İki saatten daha uzun süren cerrahi işlemler
Kontamine-kirli ameliyatlar
Üçten fazla ek hastalık varlığıdır (1).
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Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde obezite sıklığı önceki yıllar ile
karşılaştırıldığında ciddi bir şekilde artış göstermektedir. Bu durum obezitenin
sağlık üzerine etkilerinin araştırılmasını yanında getirmiştir. Obezitenin etkisi
tıbbın birçok konusunda ve cerrahide hissedilmektedir (3, 4).
Obezitenin perioperatif yara yeri enfeksiyonu için risk faktörü olduğu,
hastanın prognozu üzerinde negatif etkisi olduğu ve mortalite riskini
artırdığına dair çalışmalar dikkat çekmektedir. Obezitenin, normal kilodaki
hastalara göre beş kat artmış cerrahi alan enfeksiyon riski ile ilişkili olduğu
bildirilmiştir (5, 6).
3.

Obezitenin Tanımı

Dünya Sağlık Örgütü, obezite tanımı için bireylerin kilosuna (kg) ve boy
ölçüsünün karesinin (m2) bölünmesi ile elde edilen VKİ (vücut kitle indeksi)
değerini kullanmaktadır. Buna göre VKİ değeri 20 kg/m2’den küçük olanlar
zayıf, 20–25 kg/m2 arasında olanlar normal, 25–30 kg/m2 arasında olanlar fazla
kilolu, 30–40 kg/m2 arasında olanlar obez, 40 kg/m2’ nin üzerinde olanlar ise
morbid obez olarak değerlendirilmektedir.
VKİ değerinin vücut kompozisyonu hakkında bilgi vermez. Vücut yağ
oranı ve karın duvar kalınlığı, obezitenin yara yeri enfeksiyonu üzerine etkilerini
değerlendirmek üzere kullanılan diğer göstergelerdir (7). Lee ve ark. abdominal
cerrahi geçiren hastalarda karın ön duvarı subkütan yağ doku kalınlığı ile yara
yeri enfeksiyonun ilişkili olduğunu göstermiştir (8).
4.

Obezite ve Enfeksiyon

Obezite, enfeksiyon için risk artışına neden olan intrinsik bir faktör olarak
kabul edilmektedir (6). Obez bireylerde ameliyat sonrası enfeksiyonlar ve
diğer hastane enfeksiyonları dahil olmak üzere enfeksiyon riskinin arttığı,
yaygın enfeksiyonların da daha komplike seyrettiği bildirilmektedir. Yapılan
çalışmalarda obez hastalarda hastane yatış süresinin daha uzun olduğu
gösterilmiştir. Amerikan Halk Sağlığı Kurumu Enfeksiyöz Hastalıklar
Topluluğu klavuzları obeziteyi yara yeri enfeksiyonu için bir risk faktörü olarak
göstermektedir (9).
Literatürde obezitenin perioperatif komplikasyonlarla ilişkili olduğu, obez
hastalarda genel cerrahi, jinekolojik, kardiyotorasik, ortopedik ve vasküler
cerrahi prosedürleri sırasında peroperatif dönemde cerrahi alan enfeksiyon
riskinin arttığı gösterilmiştir (1, 3, 10).
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5.

Obez Hastalarda Enfeksiyon Riskinde Artışa Neden Olan
Mekanizmalar

5.1. Obez Bireylerde Artan Ek Hastalıklar
Obezite bireylerlerde kardiyovasküler ve diğer ek hastalık risklerini artırır,
yaşam kalitesini bozar ve genel mortalite oranlarının yükselmesine neden
olur.
Diyabet ve aterosklerotik vasküler hastalık oranlarının artışına
bağlı olarak obez hastalarda yara iyileşmesini negatif yönde etkilediği
bilinmektedir.
Obezite insülin direnci ile ilişkilidir ve obez hastalarda oluşan hiperglisemi
büyük dozlarda intravenöz insülin gerektirmektedir (11). Yapılan diğer
çalışmalarda ise diyabetten bağımsız olarak obezitenin yara yeri enfeksiyonu
için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.
5.2. Obez Bireylerde Anatomik ve Fonksiyonel Teknik Problemler
Obez bireylerde cilt florasında ve sebum üretimindeki değişiklikler, ciltte
katlantıların daha fazla olması ve bu alanlarda gelişen cilt çatlakları sonucunda
patojen bakterilerin ve mantar enfeksiyonlarına yatkınlığın arttığı bildirilmiştir
(12). Obez bireylerin burnunda Staphylococcus aureus taşıyıcılığının normal
kilodaki bireylerden daha fazla olduğu, bunun da cerrahi alan enfeksiyonları
için bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir (13).
Özellikle obez erkek hastalarda pelvisin anatomik olarak dar olması ve
yağ doku fazlalığı sonucu kolorektal cerrahi yapılan hastalarda, kullanılan
standart cerrahi aletlerin uyumsuzluğu neticesinde anastomoz kaçak riskinde
ve ameliyata bağlı enfeksiyon sıklığında artışa neden olduğu bildirilmiştir
(1, 14).
Obezlerde ameliyat sırasında gelişen ekartasyon zorluğu, çevre
retraksiyonun daha fazla yapılması sonucu oluşan yumuşak doku hasarının da
enfeksiyon risk artışı üzerinde etkisi olduğu bildirilmiştir.
Bilindiği üzere ameliyat süresinin artışı enfeksiyon riskinin artışına neden
olmaktadır. Obez hastalarda ameliyat sürelerinin normal kilodaki bireylere göre
daha uzun olduğu ve bunun da enfeksiyon riskini arttırdığı ileri sürülmektedir.
Obez hastalarda bir başka teknik problem olarak ameliyatta daha geniş ölü
alanlarının oluşması ve obez hastalarda daha fazla seroma oluşumu karşımıza
çıkmaktadır. Bu durumun da yine enfeksiyon risk artışına neden olduğu
bildirilmektedir.
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5.3. Obezite ve Doku Kan Dolaşımı İle İlgili Problemler
Yara iyileşmesi sürecinde dokuda kan sirkülasyonu ve yaranın yeterli
oksijenizasyonu çok önemlidir. Obez hastalarda subkütan yağ dokusunun
fazla olduğu ve bunun doku hipoperfüzyonuna neden olduğu bilinmektedir.
Patogenez incelendiğinde obez hastalarda birim doku miktarınının dolaşımını
sağlayan kapiller damarların oranın düşük olduğu görülmektedir. Obez
bireylerde dokuya sağlanan oksijen ile oksijen ihtiyacı arasındaki dengenin
negatif yönde etkilenmektedir. Obez hastalarda intraoperatif olarak insizyon ve
çevresinde suboptimal doku oksijen basıncı sağlandığı, obez olmayan hastalar
ile karşılaştırıldığında aynı PaO2 değerine ulaşmak için daha yüksek FIO2
oranlarına ihtiyaçları olduğu gösterilmiştir (6, 15).
5.4. Obezite ve Proflaktik Antibiyotik Seviyesi
Diğer bir mekanizma obez hastalarda yeteri kadar profilaktik antibiyotik dozuna
ulaşılamaması olabilir. Forse ve ark. yaptıkları bir çalışmada gastrik by-pass
yapılan obez hastalarda yara yeri enfeksiyonu riskinin daha yüksek olduğunu ve
bu hastaların serumlarında proflaktik amaçlı kullanılan antibiyotik seviyesinin
daha düşük olduğunu göstermişlerdir (16). Bunun üzerine kullandıkları proflaktik
antibiyotik dozunu iki katına çıktıklarında enfeksiyon oranlarının %16,5’den
%5,6 seviyesine gerilediğini göstermişlerdir. Benzer şekilde Edmiston ve ark.
yaptıkları bir çalışmada obez bireyleri VKİ değerlerine göre gruplamış, VKİ
değeri yüksekdikçe ameliyat sonunda ölçülen insizyon hattı yağ dokusu ver
derin yağ dokularındaki antibiyotik seviyelerinde anlamlı derecede düşme
olduğunu göstermişlerdir (17).
5.5. Obez Bireylerde İmmünolojik Problemler
Obezitenin immünolojik düzeyde yara yerinin iyileşmesi üzerinde negatif
etkileri olduğu bildirilmektedir. Obezitenin hem doğal hem de kazanılmış
immünite üzerine etkileri bulunmaktadır (18).
Obezitenin doğal immünite üzerine etkileri incelendiğinde, obezitenin
monosit ve makrofaj fonksiyonlarında bozulmaya, dokuda oluşan iskeminin
artışı sonucunda ise nötrofillerin oksidatif öldürme kapasitesinde düşüşe yol
açmakta ve immün disfonksiyona neden olduğu görülmektedir (19).
Obezitenin kazanılmış immünite üzerinde de çeşitli yolaklar ile etkisi
bulunmaktadır. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda yağ dokusundan salınan
adipokinlerin bireyin bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olduğu gösterilmiştir

OBEZİTENİN YARA YERİ İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ   421

(20). Adiponektin ve leptin bu faktörler arasında en çok karşımıza çıkanlardır.
Adiponektin, güçlü antidiyabetik, antiaterojenik ve anti-inflamatuar özelliklere
sahiptir. Vücutta leptin seviyesi yağ doku miktarına göre değişkenlik
göstermektedir, açlık esnasında seviyesi düşer. Obez bireylerde ise leptin
seviyesi daha yüksektir. Adiponektin dokuda immünsüpresif etki gösterirken,
leptin polimorfonükleer lökosit aktivasyonu, T hücre aktivasyonu, inflamatuar
sitokinlerin üretimi ve monosit-makrofaj aktivasyonu ile inflamatuar yanıtta
artışa ve yara iyileşmesine katkıda bulunmaktadır. Klinik çalışmalarda leptin
seviyesi düşük olan bireylerde ve deneysel çalışmalarda ciddi obezitesi
olan leptin defekti olan ob/ob farelerde Listeria monocytogenes, Klebsiella
pneumoniae gibi bakterilere karşı enfeksiyon riskinde anlamlı derecede artış
olduğu gösterilmiştir (21).
Öteki yandan obez bireylerde artan nötrofil, mast hücre ve proinflamatuar
makrofaj artışı ile kan düzeyinde artan IL-6, IL-12, IL-17 ve TNF- α seviyeleri
sonucunda obez bireylerde enfeksiyonlara karşı immünolojik reaksiyonlarda
bozulma, oluşan sitokin fırtınası sonucunda obez olmayan bireylere göre
mortalite risk artışı görülebilmektedir (19).
Obezitenin bağışıklık sistemi üzerine etkilerin net olarak belirlenebilmesi
için daha fazla araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
6.

Obez Bireylerde Cerrahinin Geleceği

Günümüzde obezitenin özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
hızlı bir ivme ile artışının devam etmesi gelecekte cerrahların obez hastalara
daha fazla sayıda hem bariatrik cerrahi hem de diğer cerrahi prosedürleri
yapacağını göstermektedir. Bu artış sonucunda gelecekte, artan per-operatif
enfeksiyon riski, uzayan hastane yatış süreleri ve artan tedavi maliyetleri ile
karşılaşılacağı aşikardır. Bu nedenle halk sağlığının ve mali kaynakların
korunması amacı ile öncelikli olarak obezite artışının önüne geçilmelidir.
Bunun dışında obez bireylerde enfeksiyon risk artışına neden olan faktörlerin iyi
tanınması ve enfeksiyon artışını azaltacak önlemlerin alınması gerekmektedir.
Enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik koruyucu önlemler arasında hastaların
pre-operatif hazırlıklarının titiz bir şekilde yapılması, per-operatif dönemde
vücut ısı dengesinin korunması ve hipotermiden kaçınılması, yeterli doku
oksijenizasyonun sağlanması, kan şekeri kontrolünün sağlanması, hipo ve
hiperglisemiden kaçınılması, hastanın kilosuna uygun, yeterli dozda proflaktik
antibiyotik uygulanması, doku travmasını artırmayacak şekilde hastaya uygun
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titiz cerrahi tekniğin uygulanması ve laparoskopik cerrahi uygulamalarının
artırılması önem arz etmektedir.
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A

kut apandisit tüm dünyada en sık karşılaşılan abdominal acil
ameliyattır. Cerrahların en çok yaptığı ameliyatlardan biri olan
apendektomi sadece akut apandisit vakalarında değil, kronik apandisit,
güdük apandisit, apendiks tümörleri gibi birçok nedenle de yapılmaktadır.
Bu kadar sık yapılan ameliyatın komplikasyonunun olmaması kaçınılmazdır.
Gerek ameliyat öncesi dönemde, gerek operasyon sırasında, gerekse de
ameliyat sonrası dönemde görülen birçok komplikasyonu mevcuttur. Hem
komplikasyonlarının çok olması hem de en sık karşılaşılan ameliyatlardan biri
olması nedeniyle apendektomi komplikasyonlarının ayrı bir bölüm olarak ele
alınması uygun olacaktır.
Apendektomi komplikasyonlarının tam olarak anlaşılıp, erken dönemde
tanı ve tedavisi için apendiks vermiformis anatomik ve embriyolojik olarak iyi
tanınmalıdır. Anatomik pozisyonuna, komşuluklarına, konjenital anomalilerine
hakim olup, hastalıklarının patofizyolojisini bilmek, komplikasyonların tanı ve
tedavisinde büyük önem arz etmektedir.
1.

Apendiks Embriyolojisi ve Histolojisi

Embriyolojik olarak orta barsaktan gelişen apendiks vermiformis, çekumun
proksimali kadar hızlı büyümeyerek distale doğru uzanım gösterir ve sekizinci
gebelik haftasında gözle görülür hale gelir. Öncelikle çekumun tepesinde belirir,
daha sonra mediale ileoçekal valve doğru yer değiştirir.
Apendiksin histolojik yapısı kolona benzemektedir. Kolumnar epitelden
oluşan mukoza, submukoza, müsküler tabaka ve seroza apendiks duvarını
425
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oluşturmaktadır. Lamina propria çok sayıda lenfoid dokuya sahiptir. Lenfoid
doku özellikle çocuklukta belirgin olup, yaşla birlikte azalır (1). Epitel tabakası
çok sayıda endokrin, enterokromafin ve goblet hücrelerini barındırır.
2.

Apendiks Anatomisi

Çekumdan çıkan apendiks anatomik olarak farklı yerleşimler gösterebilir.
Bunlardan en sık görülen yerleşim yeri ise retroçekal alandır (2). Yerleşim yeri
değişikliklerine göre posteriorda iliopsoas kası ve lumbar sinir pleksusuyla,
anteriorda karın duvarı, ince barsaklar ve omentum majusla komşuluk
halindedir. Farklı yerleşim yerleri ve komşuluklar farklı komplikasyonları da
beraberinde getirecektir.
Apendiks vermiformisin arteriyel beslenmesi apendiküler arter ile
olur (3). Apendiküler arter, süperior mezenterik arterden köken alan ileokolik
arter aracılığı ile kanlanır. Venöz drenajı aynı isimli venler vasıtasıyladır.
Lenfatik yapılar da benzer yolu izlemektedir. Sempatik innervasyon çölyak ve
süperior mezenterik ganglionlardan, parasempatik inervasyon ise nervus
vagustan sağlanmaktadır. Ağrı duyusu 10 ve 11. torakal spinal sinirler ile
iletilir.
Konjenital anomalileri çok nadirdir. Apendiksin agenizisi, duplikasyonu,
divertikülü görülebilir. Heterotopik mukozaya sahip olabilir. Ektopik yerleşim
bir diğer konjenital anomalisidir. Situs inversus totalis, barsak malrotasyonu,
uzun mezentere sahip çekum ve apendiksin çok uzun olması sebebiyle solda
yerleşmiş apendiksle karşılaşılabilir. (4)
3.

Cerrahi Gerektiren Apendiks Patolojileri

3.1. Akut Apandisit
Apendiks vermiformisin inflamasyonu olarak tanımlanan akut apandisit
sıklıkla ikinci ve üçüncü dekatta, erkeklerde kadınlara göre 1,4 kat daha sık
görülen bir patolojidir (5,6). En sık obstrüksiyona sekonder karşımıza çıkar ve
obstrüksiyon oluşturan lenfoid hiperplazi, parazitler, yabancı cisimler gibi
nedenler arasında en sık gözlemlenen neden fekalitlerdir (7,8). Ayrıca nadiren
jeneralize enfeksiyonlar, yaşlılarda fibrozis, yenidoğanda ise kistik fibrozis,
nekrotizan enterokolit, aganglionik megakolon gibi nedenler de akut apandisit
tablosuna sebep olabilir (9).
Obstrüksiyona sekonder, apendiks lümeni içerisinde mukus birikimi ve
bakteriyel kolonizasyon gerçekleşir (10). En sık görülen mikroorganizmalar
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anaerobik olarak Bacteroides Fragilis, aerobik olarak ise Escherichia Coli’dir
(11). Lümen içi basınç artışı ile serozal gerilim olur ve lenfatik drenaj bozulur.
Bu ana kadar ağrı, göbek çevresinde visseral ağrı olarak hissedilir.
İnflamasyonun ilerlemesi ile venöz obstrüksiyon ve iskemi gerçekleşir. Bu
andan sonra ise ağrının pariyetal evresi başlar ve ağrı migrasyon göstererek sağ
alt kadranda hissedilir.
En sık saptanan belirti iştahsızlık olup, çok dikkat çekmez. Ağrı daha
baskındır (12). Bulantı kusma ağrıdan sonra ortaya çıkar ve sık görülen
belirtilerdendir (13). Fizik muayenede sağ alt kadranda hassasiyet, defans ve
rebound dikkat çekicidir.
Tanı için olmazsa olmaz anamnez ve fizik muayenedir. Laboratuvar
parametrelerinden en değerlisi nötrofili ve lökositozdur (14). Özellikle 17.000/
mm3 üstü patolojilerde komplikasyon düşünülür (15). C-reaktif protein,
bilirubin, interlökin-6 ve prokalsitonin değerleri diğer artmış biyokimyasal
belirteçlerdir (16). Tanıya yardımcı birçok skorlama sistemi mevcut olup,
günümüzde Apandisit İnflamatuar Cevap Skoru (Tablo 1)(17) tanı koymada
Alvarado Skoru’ndan daha güveniliridir (18).
Radyolojik olarak diğer patolojileri dışlamak adına direk karın grafisi
çekilebilir. Ultrasonografide (USG) 6 mm’den geniş lümen çapı, yağ
dokusunda ekojenitenin artması, apendikolit varlığı, periapendiküler sıvı ve
hedef belirtisi görülmesi tanı koydurucudur (19). En güvenilir görüntüleme
yöntemi ise Bilgisayarlı Tomografi (BT)’dir (20). Tomografi hem tanı hem de
ayırıcı tanı için kullanılmaktadır. Gebelerde USG ilk tercih olup USG’nin
negatif olduğu durumlarda Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
kullanılabilir (21).
Tedavisi cerrahi olup tüm dünyada en sık abdominal acil ameliyattır (22).
Günümüzde en dominant tedavi yöntemi laparoskopik apendektomi olmakla
birlikte, antibiyotik tedavisinin de kullanıldığı vakalar mevcuttur. Diffüz
peritonit, hemodinamik instabilite, ciddi sepsis, hamilelik, immünsupresyon,
inflamatuar barsak hastalığı öyküsü gibi durumlarda antibiyotik tedavisi
kontrendike olup, 45 yaş üstü hastalarda ve apendikolit varlığında tercih
edilmemektedir (23).
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Tablo 1: Apandisit İnflamatuar Cevap Skoru
Bulgular

Skor

Kusma

1

Sağ Alt Kadran Ağrısı

1

Defans
Az

1

Orta

2

Şiddetli

3

38,8 °C > ateş

1

Nötrofili
%70-84,9

1

≥ %85

2

Lökosit

(x109/L)

10,0-14,9

1

≥ 15

2

C-reaktif Protein (g/L)
10-49

1

≥ 50

2

Toplam

12

Skor 0-4: Düşük olasılık, Skor 5-8: Belirsiz
grup, Skor 9-12: yüksek olasılık

3.2. Kronik Apandisit
Kronik apandisit, aralıklı olabilen, 7 günden uzun süren fakat daha az şiddetli ağrı
ile karakterizedir. Hemogramda lökositoz yoktur. BT görünümü doğaldır. Kronik
sağ alt kadran ağrısı ile başvuran hastalara uygulanan diyagnostik cerrahilerde,
çoğu hastada apendiks inflamasyonu fark edilir ve ağrı apendektomi ile düzelir.
Patolojik incelemede fibroizis saptanır. Apendektomi uygulanan yetişkinlerin
%14-30’u kronik apandisit nedeniyledir (24).
3.3. Güdük Apandisit
Apendektomi sonrası kalan güdüğün inflamasyonudur. Literatürde sayıca az
olarak saptansa da muhtemelen bildirilmediği düşünülmektedir. Özellikle
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laparoskopik apendektomi sonrası daha sık görülür. 5mm’den daha uzun
bırakılan güdüklerde görülmektedir. Akut apandisit ile benzer klinik tabloya
sahiptir. Apendektomili hastalarda tanıda ilk olarak düşünülmediği için komplike
hal alabilir. Tedavisi apendektomidir (25).
3.4. Apendiks Tümörleri
Apendiks tümörleri nadir olup apendektomi spesmenlerinde %1’in altında
saptanırlar (26). Histolojik olarak; apendiks müsinöz lezyon, nöroendokrin
tümör ve müsinöz adenokarsinom, kolonik tip adenokarsinom, adenokarsinoid,
malign karsinoid, taşlı yüzük hücreli gibi epitelyal tümörler gözükebilir.
Tümörün boyutu, lokalizasyonu, histolojik tipi, derecesi, invazyon durumu ve
cerrahi sınırda tümör olup olmamasına göre apendektomi veya hemikolektomi
tercih edilir.
3.5. Profilaktik Apendektomi ve İnsidental Apendektomi
Profilaktik apendektomi, apendikste bir patoloji saptanmamışken, başka bir
cerrahi işlem yapılmadan apendiksin çıkarılması olarak tanımlanmaktadır.
İnsidental apendektomi ise, başka bir ameliyat yapılırken işleme
apendektominin eklenmesidir (27). Kemoterapi gören çocuklarda, ağrısını
söyleyemeyecek hastalarda, çekum tutulumu olmayan crohn hastalarında, uzun
süre sağlık kuruluşlarından uzak kalacak kişilerde profilaktik apendektomi
uygulanabileceği belirtilmiştir (28). Fakat bu endikasyonlar tartışmalıdır. Ayrıca
orta barsak non-rotasyonunun tedavisi olan Ladd Prosedürü’nün bir komponenti
de apendektomidir. İnsidental apendektomi ayrıca, pelvik cerrahi geçiren genç
kadınlarda, karın içi müsinöz komponenti olan tümörlerde ve travma cerrahisinde
uygulanabilmektedir (29)
3.6. Negatif Apendektomi
Akut apandisit şüphesiyle yapılan eksplorasyonda, apendiksin klinik olarak
normal ve batın içi başka bir patoloji bulunmayan durumlarda uygulanan
apendektomidir. Bu oran %8-40 arasında değişmektedir (30). Patolojik
incelemelerde polimorfonükleer infiltrasyonun olduğu fokal apandisit odakları
bulunmuştur (31). Ayrıca bu şekilde infiltrasyon olmayan vakalarda dahi,
inflamasyonun hassas belirteçlerinden tümör nekrozis faktör- α ve interlökin-2
ekspresyonunun arttığı gösterilmiştir (32). Bu sebeple bu hastalarda apendektomi
önerilmektedir.
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4.

Komplikasyonlar

Komplike apandisit vakalarının çoğunun hekimlerin geç tanı koymasından veya
cerrahiyi geciktirmesinden değil, hastaların gecikmiş başvurularından
kaynaklandığı düşünülmektedir (33). Bir kısım hasta ise başarısız antibiyotik
tedavisi sonucu komplike hale gelmektedir (34).
Apendektomilerde toplam komplikasyon oranı %8,2-31,4, yara yeri
enfeksiyonu oranı %3,3-10,3, apse oranı %9,4 oranında saptanmıştır (35).
Komplikasyon durumlarında ağrı daha şiddetli olup kliniğe genellikle 39
0C üstü ateş ve taşikardi eşlik eder. Hastaların genel durumu normal apandisit
vakalarına göre daha kötüdür. Septik şok tablosu ile başvuru olabilir. Beyaz küre
17.000/mm3 üstünde seyreder.
4.1. Preoperatif Komplikasyonlar
Yanlış Tanı
Yanlış tanılar iki şekilde karşımıza çıkabilir. Apendiksin klinik olarak normal
olduğu durumlarda yapılan negatif apendektomiler, yanlış tanıların bir kısmını
oluşturmaktadır. Negatif apendektomi, cerrahlar için belirli sayıda olduğu
takdirde kabul edilebilir bir durumdur. Çünkü klinik şüphe ile alınan ameliyat
kararı neticesinde hiç negatif apendektomi yapmamış bir cerrah, bazı akut
apandisit vakalarını da gözden kaçırıyor olabilir. Bir diğer ve belki de daha
tehlikeli olan yanlış tanı ise gözden kaçan akut apandisit hastalarıdır. Bu gibi
gözden kaçan vakalar daha sonra daha komplike hale gelecek, morbidite ve
mortaliteyi arttıracaktır. Günümüzde BT’nin daha sık kullanılmasıyla her iki
durum da daha az görülmektedir (36).
Perforasyon
En sık görülen komplikasyon perforasyondur. Özellikle 5 yaş altı çocuklarda ve
65 yaş üstü bireylerde daha sık rastlanmaktadır. Bu durum yetişkinlerin
şikayetlerini daha çabuk söylemesi, hastaneye başvurularının daha hızlı olması,
çocuklarda plastron mekanizmasının zayıf olması ve ileri yaşta inflamasyonun
daha zayıf olması ile açıklanmaktadır. Perforasyon genellikle obstrüksiyonun
hemen proksimalinde, antimezenterik yüzde gözlemlenir. Kliniğe ateş eşlik eder
ve lökositoz daha belirgindir. Perforasyon saptandığı anda aerobik ve anaerobik
mikroorganizmalara karşı etkili antibiyoterapi başlanmalıdır. Tedavisi
apendektomidir. Laparoskopik apendektomi tercih edilebilir, fakat açığa geçme
oranı komplike olmayan akut apandisit vakalarına oranla daha yüksektir (37)
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Plastron
Akut apandisitin ilerleyen inflamasyonu sonrası özellikle omentum, ileum,
epiploik çıkıntılar, kolon ve karın duvarı gibi çevre organ ve dokular apendiksin
etrafını sarıp inflamasyonu sınırlama eğilimindedir. Apendiksin bu şekilde
sarılıp bir kitle görünümü yapması durumuna plastron denir. Özellikle gecikmiş
başvurularda hastalarda muayenede sağ alt kadranda ele gelen kitle ile
şüphelenilir. Tanısında BT kullanılır. Plastron tek başına gözlemlenebileceği
gibi apse, sepsis gibi bazı komplikasyonlarla da gözlemlenebilir. Şayet
komplikasyon yoksa tedavisi interval apendektomidir. İnterval apendektomi
klinik gözlem, intravenöz sıvı tedavisi ve antibiyoterapiye dayanır. Amaç
inflamasyonu yatıştırmaktır. İnflamasyonun yatışmasıyla 6-8 hafta sonra elektif
cerrahi gerçekleştirilir. İnterval apendektomi ile hastanede kalış süresi ve
komplikasyon oranları daha az olmaktadır (38)
Apse
Enfeksiyon çevre dokular ile sınırlanamaz ve tedavi gecikirse perforasyona
sekonder apse oluşumu gözlemlenebilir. Apse en sık periapendiküler
yerleşimlidir. Plastron ve apsenin ayrıcı tanısında bilgisayarlı tomografi ilk
yapılması gereken ve en yararlı tetkiktir. Plastron ile birlikte görüldüğü veya
gecikmiş sınırlı apse ile birlikte olan durumlarda cerrahi ya da perkutan drenaj
ile birlikte antibiyotik tedavisi ilk planda uygulanabilir. Daha sonra interval
apendektomi planlanabilir.
Jeneralize Peritonit
Jeneralize peritonit iskemi, mukozal ülserasyon, transmural nekroz ve bakteriyel
ya da fekal materyalin batın içine yayılması sonucu ortaya çıkar. Plastron
oluşturamayan hastalarda görülür. Batın içi tüm peritoneal yüzeylerin
inflamasyonu ile karakterizedir. Hastalarda şiddetli karın ağrısı ve ileus
tablosuna neden olur. İlerleyen dönemlerde peritonite sekonder yapışıklıklara
bağlı olarak mekanik barsak obstrüksiyonu da gelişebilir. Çocuklarda daha sık
görülür. Cerrahi tedavi gerekir. Postoperatif dönemde barsak istirahati,
intravenöz sıvı ve antibiyotik tedavisi gerekir.
Pileflebit
Pileflebit veya pyeloflebit portal venin septik tromboflebitidir. Akut apandisit
vakalarında nadir görülen bir komplikasyondur. %1’in altında görülür.
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Günümüzde antibiyoterapilerin daha efektif kullanılması, daha erken dönemde
yapılan cerrahiler ile daha nadir karşımıza çıkmaktadır. Fakat görüldüğü
takdirde mortalitesi %50’nin üstündedir. Apandisit kliniğine ateş ve sarılık eşlik
eder. Hastanın genel durumu kötüdür. Portomezenterik vende görülen pileflebit
nedeniyle intestinal infarkt gelişebilir. Tedavisinde erken dönemde apendektomi,
intravenöz antibiyoterapi ve uzun süreli antikoagülasyon uygulanır.
4.2. Peroperatif Komplikasyonlar
İskemi,
Nekroz
Apendiks kökünde ve çekumda olan inflamasyonun ilerlemesi ile nekroz ve
iskemi gelişebilir. Bu durumda ameliyat apendektominin ötesine ilerleyebilir.
Canlı dokuyu görmek adına rezeksiyon sınırları genişletilebilir ve parsiyel
çekum rezeksiyonu, çekum rezeksiyonu, ince barsak rezeksiyonu ve sağ
hemikolektomi gerekebilir (39). Bu tarz vakalarda sadece apendektomi
yapılması fekal fistülle (25) sonuçlanabilmektedir.
Vasküler Yaralanma ve Kanama
Peroperatif kanama cilt altı dokulardan, kas planları arasından kaynaklanabilir.
Özellikle McBurney kesi sırasında dikkat edilmezse kesinin alt kenarına yakın
alanda inferior epigastrik arter ve ven yaralanabilir. En sık kanama nedeni ise
apendiks mezenterinin iyi bağlanmaması sonucu apendiküler arterin yaralanması
sonucu görülür. Mezenterin içindeki arterlerin tek tek bağlanması
önerilmektedir. Ayrıca pelvise uzanan apendikslerin serbestlenmesi sırasında sağ
iliak damarlarda da yaralanmalar görülebilir. Cerrahi sırasında dikkatli
olunmalıdır. Düşük bir olasılıkla da intralüminal kanama apendektomi
vakalarında görülebilmektedir. Kanama peroperatif görülebileceği gibi
postoperatif de görülebilmektedir. Yetersiz yapılan hemostaz sonucunda
postoperatif dönemde cilt altı boşlukta, kas planları arasında ya da batın içi
alanda kanama ve hematom gelişebilir. Bir diğer neden ise hastaların
antiagregan ve antikoagülan kullanmasıdır. Bu hastalarda cerrahi titizlikle
yapılmalı, dikkatli hemostaz sağlanmalı ve kullanılan ilaca göre gerekli antidot
ve kan ürünü replasmanları uygulanmalıdır.
Organ Yaralanmaları
Apendektomi sırasında maniplasyonlara veya traksiyonlara sekonder çevre
organ ve dokularda yaralanmalar gözlemlenebilir. Komşu organlardan çekum ve
terminal ileum yaralanmaları sıktır. Apendiksin yerleşim yerine göre sağ
üreter, tuba, overlerde de yaralanmalar olabilir. Ayrıca batın içi birçok organın
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yaralandığı apendektomiler de bildirilmiştir. Özellikle plastron, apse gibi
komplikasyon durumlarında çevre organ yaralanmaları daha fazla görülür.
Organ yaralanmalarının önüne geçmenin ilk kuralı, dikkatli cerrahi ve iyi bir
görüş alanıdır.
Sinir Yaralanmaları
Vertikal olarak yapılan insizyonlar sonucunda motor sinirlerden 10,11,12 ve
iliohipogastrik sinirler nadiren yaralanabilir. Bu durumda internal oblik ve
transversus abdominis kaslarında atrofi gelişebilir. Bunun sonucunda
hastalarda nadiren inguinal herni oluşabilir (40). Ayrıca interkostal sinirlerin
lateral ve anterior kutanöz duyu dallarında oluşan yaralanmalar neticesinde 3-6
ay süren geçici duyu kaybı ile karşı karşıya kalınabilir.
4.3. Postoperatif Komplikasyonlar
Cerrahi Alan Enfeksiyonu
Postoperatif en sık görülen komplikasyon cerrahi alan enfeksiyonudur.
Özellikle perfore ve gangrenöz apandisit sonrası yapılan apendektomilerden
sonra daha sık görülmektedir (41,42). Perforasyonun olmadığı vakalarda oran
%10’un altındayken, perforasyon durumunda %15-20 olarak karşımıza çıkar
(43). Laparoskopik ve açık cerrahi tercihine göre cerrahi alan
enfeksiyonlarının görülme oranları tartışmalıdır.
Yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonu daha sık görülmektedir. Cerrahi
yöntem ne olursa olsun enfeksiyon gelişme riski yüksek olan yaralar gerekirse
açık bırakılmalıdır. Gecikmiş primer kapama riskli vakalarda tercih
edilmelidir. Ayrıca apendektomi sırasında cilt, gerekirse gazlı bezlerle
korunmalı ve apendiksin cilde temasından kaçınılmalıdır. Aynı şekilde
laparoskopik apendektomilerde de piyes batın dışına cilde temas ettirilmeden
alınmalıdır.
Apendektomi sonrası derin cerrahi alan enfeksiyonları ve organ/boşluk
apseleri, yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonlarına oranla daha az görülmektedir.
Fakat görüldüğü taktirde mortalite ve morbidite oranları daha yüksek
seyretmektedir. En sık iliak fossa, periçekal alan ve pelvik düzeyde saptanır.
Apse subfrenik alanda dahi görülebilir, fakat günümüzde efektif antibiyotik
kullanımı ile geçmişe oranla daha az karşımıza çıkmaktadır.
Apendektomi sonrası ateşin düşmemesi, septik tablonun düzelmemesi ile
şüphelenilir. Ayrıca iştahsızlık, oral alım intoleransı diğer klinik özelliklerdir.
Bu şikayetleri olan hastalarda ilk olarak yara yeri değerlendirilmelidir. Yüzeyel
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apse saptanan hastalarda yara yeri açılarak drenaj sağlanmalı, kültür
alınmalıdır. Derin cerrahi alan enfeksiyonu varsa antibiyoterapi de tedaviye
eklenmelidir.. Yüzeyel apsesi olmayan hastalarda görüntüleme yöntemleri ile
batın içi apse araştırılmadır. Apseye yönelik perkutan drenaj yöntemleri
tartışılabilir. Küçük apselerde antibiyoterapi uygulanabilir. Pelvik apseler
transrektal veya transvajinal drenaj ile tedavi edilebilir.
Fekal Fistül
Özellikle çekum ile apendiks tabanında iskemi veya nekrozun olduğu veya
perforasyon durumlarında, apendiks güdüğünün hatalı bağlanması ya da
güdüğün hatalı gömülmesi sonucu ortaya çıkabilir. İleoçekal tutulumun olduğu
Crohn hastalığında da gözlemlenebilir. Bu hastalarda apendektomiden ziyade
hastalığın olmadığı negatif cerrahi sınırlar elde edilecek şekilde yapılan
rezeksiyonlar daha uygun olacaktır.
Fekal fistül görülme oranı %0,5-1,4 olarak saptanmıştır (44) Güdüğün
gömülüp gömülmemesi, fistül açısından anlamlı bir fark yaratmamaktadır (45).
Fakat çok sıkı yapılan bir gömülme işleminin nekroz yaratacağı da
unutulmamalıdır.
Fistüller genellikle spontan olarak kapanmaktadır. Distalde bir
obstrüksiyon, fistül traktında yabancı bir cisim ve geride mukus salgılayan
apendiks dokusu kalmadıysa, kapanma daha kolay olmaktadır. Fistülü
kapanmayan hastalarda elektif rezeksiyon ve anastomoz tercih edilebilir.
Septik tablodaki, fekal peritoniti olan hastalarda ise antibiyoterapinin yanı sıra
cerrahi olarak rezeksiyon sonrası çifte namlusu (Lahey-Mikulicz)
ileokolostomi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Postoperatif Uzamış İleus
Geçirilen cerrahi sonrası barsakların belli bir süre hareket etmemesi doğal bir
durumdur. Özellikle açık cerrahi sonrası, perforasyon, jeneralize peritonit ve
apse gibi durumlarda bu süre daha uzundur. Postoperatif ileus normalde
komplikasyon olarak kabul edilmemekte, ancak barsak aktivitesinin normale
dönüşü gecikirse bir komplikasyon olarak karşımıza çıkar. Uzamış ileusa oral
alım azlığı, narkotik analjeziklerin kullanılması, diyetteki değişiklikler ve
fiziksel aktivitedeki azalmalar neden olabilir. Bu gibi durumlarda öncelikle oral
alım kesilmeli, intravenöz sıvı desteği sağlanmalıdır. Eğer hasta uzun süreli oral
almayacaksa parenteral nutrisyonel destek sağlanmalıdır. Ayrıca uzun süren
ileuslarda yeni gelişen erken dönem adezyonlar veya batın içi apse, perforasyon
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gibi altta yatan başka bir neden olabileceği unutulmamalıdır ve bu açıdan uyanık
olunmalıdır. Tedavi altta yatan nedene yöneliktir.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise apendektomi sırasında ileoçekal
valvin daraltılmamasıdır. Özellikle güdüğün gömüldüğü vakalarda ve stapler ile
yapılan apendektomilerde ileoçekal valvde meydana gelebilecek daralma,
mekanik barsak obstrüksiyonu ile sonuçlanacaktır.
5. Laparoskopik ve Açık Apendektominin Komplikasyonları
Laparoskopik apendektomi hastanede kalış süresi, günlük hayata dönüş, ağrının
az oluşu, daha iyi kozmetik sonuçlar, kanamanın az olması gibi avantajları
nedeniyle günümüzde daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca apendektomiye özel
olarak da açık cerrahiye oranla yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonları daha az
görülmektedir (46-48). Perfore olan, yaygın peritonit ve batın içi apsesi olan
olgularda ise yeterli irrigasyonun yapılamadığına dair tartışmalar mevcuttur. Bu
nedenle intraabdominal apsenin laparoskopik cerrahide daha sık görüldüğüne dair
görüşler mevcuttur (49).
Ayrıca laparoskopik apendektomiye özel olarak cilt altı amfizemi, derin ven
trombozu, tromboemboli, gaz embolisi gibi komplikasyonlar nadiren görülebilir.
Cilt altı amfizem genellikle hızlıca vücut tarafından absorbe edilir. Emilemediği
durumlarda end tidal karbondioksit basıncında artış ve pH’ta düşme görülebilir.
Bu durumda pnömoperitoneum sonlandırılmalıdır. Anestezistler ventilasyon ile
bu durumu tedavi edebilir. Fakat ani gelişen ciddi bozukluklarda gaz embolisi
akla gelmelidir.
Laparoskopik cerrahi öncesi gastrik ve üriner katater takılarak mide ve
mesane boşaltılmalıdır. Trokarlar veya Veress iğnesi girilirken, vasküler
yaralanmalar ve organ yaralanmaları açısından dikkatli olunmalıdır. Şayet
yaralanma gerçekleşirse laparoskopik veya açık onarımlar tercih edilebilir.
Laparoskopide görülen bir diğer problem ise trokar yeri hernileridir. 10
mm’den büyük port deliklerinin trokar yeri hernisinden kaçınmak için
kapatılması önerilmektedir (50,51). Açık cerrahide ise insizyonel herni
oranlarının laparoskopiye göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Ayrıca cerrahi
alan enfeksiyonları, herni oranını arttırmaktadır.
Şüpheli vakalarda laparoskopik yaklaşım daha avantajlıdır. Daha geniş
görüş alanı sayesinde apendiksin bulunması daha kolay olmaktadır. Ayrıca
laparoskopik teknik hareketli çekum üzerinde yerleşimli veya ektopik yerleşimli
apendisklerin cerrahisini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca akut apandisit şüphesi ile
opere edilip, başka patoloji saptanan vakaların hem tanıları hem de cerrahileri
açısından avantaj sağlamaktadır.
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6.

Nadir Görülen Komplikasyonlar

LNadir görülen komplikasyonlardan biri beklenmeyen boşluk ve organlarda
görülen apselerdir. Bunlardan bazıları perforasyon ile ilişkili olup beklenmeyen
boşluk ve organlarda apselerdir. Örneğin batın içi enfeksiyonun
pnömoperitoneum ile prosesus vaginalisten skrotuma inmesi ile skrotal apse
oluşabilir (52). Pelvik yerleşimli apendikslerde uterusta ve fallop tüplerinde
gelişen apse vakaları görülebilmektedir (53). Retroçekal yerleşimli
apendikslerde ileopsoas apsesi ile karşılaşılabilir. Hatta renal apseler, duodenal
fistül vakaları bildirilmiştir (54, 55). Ayrıca subhepatik yerleşimli apendikslerde
karaciğer apsesi vakalarına literatürde az da olsa rastlanmaktadır (56)
Özellikle perfore olmuş apandisit vakalarında hiperbilirubinemi de
gözlemlenmektedir (57). Bu yüksekliğe hafif artmış karaciğer enzim
yükseklikleri de eşlik edebilmektedir. Artan bilirubin üretiminin, bilirubinin
antioksidan aktivitesi nedeniyle inflamasyondan kaynaklanan oksidatif strese bir
yanıt olduğu varsayılmıştır. Portal ven aracılığı ile karaciğere ulaşan mediatörler
bu yanıtı oluşturmaktadır. Ayrıca piyeloflebit açısından da bilirubin yüksekliği
olan hastalara dikkat edilmelidir
Batın içi komplikasyonlar haricinde hastalarda nadiren perikardit,
perikardiyal effüzyon, plevral effüzyon, torasik ampiyem, kardiyak tamponad
vakaları da bildirilmiştir. Bu komplikasyonların özellikle septik hastalarda,
kandaki mikroorganizmalara ve salgılanan mediatörlere sekonder olduğu
düşünülmektedir (58,59)
Bir diğer nadir görülen komplikasyon üreter darlığıdır (60). Darlığın,
retroperitoneal alanda gerçekleşen inflamasyona bağlı gelişen fibrozise sekonder
olduğu düşünülmektedir. Erken üreter stenti ve dekompresyon ile tedavi
edilmelidir.
Literatürde 1 hastada ise apendiksin inflamasyonu sonrası terminal ileum
mezenteri üzerine yapışıp, bası etkisi ile 40 cm’lik bir segmentte nekroz ve
obstrüksiyona yol açtığı bildirilmiştir (61). Ayrıca pileflebite sekonder intestinal
infakt gelişen vakalar literatürde karşımıza çıkmaktadır (62).
İlginç komplikasyonlardan biri de mikotik anevrizmadır. Perforasyona
sekonder vakalara sekonder batın içi pürülan peritonitin geliştiği vakalarda
mezenterik vasküler yapılarda mikotik anevrizmalar gelişebilir. Tedavisi
embolizasyon ve antibiyoterapidir (63).
Literatürde ayrıca ince barsak volvulusu, perforasyon kaynaklı batın içi
yaygın serbest havaya sekonder gelişen kompartman sendromu (64,65) vakaları
bildirilmiştir.
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7.

Mortalite

Akut apandisite bağlı mortalite oranı genel olarak düşüktür. Geri kalmış
ülkelerde bu oran nispeten daha yüksek olarak karşımıza çıkar. Mortalite oranı
gelişmiş ülkelerde %0,09-0,24 arasında değişirken, geri kalmış ülkelerde bu
oran %1-4 arasındadır (66). Mortaliteye etki eden faktörler arasında ileri yaş,
immünsupresyon, ciddi kardiyovasküler hastalık, önceki şüpheli apandisit
atakları ve önceki antibiyotik tedavileri bulunmaktadır. Ayrıca skorlama
sistemlerinden Charlson Komorbidite Skoru’nun 5’ten yüksek ve Dünya Acil
Cerrahi Derneği (World Society of Emergency Surgery, WSES) apandisit
skorunun 3C olması mortalite açısından önemli göstergelerdir. Özellikle
komplike vakalarda mortalite oranları daha yüksek olarak karşımıza çıkar.
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1.

Giriş

M

eme cerrahisi kadınlarda daha sık olmakla beraber erkeklerde
de uygulanan benign ve malign patolojiler nedeniyle yapılan bir
cerrahi türüdür. Zengin kanlanması ve yüzeysel yerleşimi sayesinde
komplikasyonları az görülür. Ancak meydana geldiğinde erken teşhis ve tedavisi
önem arz etmektedir.
Meme cerrahisi komplikasyonlarından bahsetmeden önce memenin
anatomi ve embriyoloji bilgilerini kısaca hatırlamak gerekir.
2.

Memenin Embriyolojik Gelişimi Ve Anatomisi

Meme dokusu ektodermal kökenli apokrin salgı bezleridir.Embriyolojik
gelişimin 5-6. Haftasında aksilladan inguinal bölgeye uzanan ektodermal
çizgi üzerinde meme ve meme başı gelişir. Özellikle kadınlarda memenin
yapısı yaş,puberte,hamilelik,emzirme ve menapoza bağlı olarak değişikliklere
uğramaktadır.(1)
Olgunlaşmış meme dokusu, dikey olarak ikinci ve altıncı kaburgalar
arasında ve yatay eksende sternum kenarı ile orta aksiller çizgi arasında yer
alır.Meme dokusu ayrıca Spence’in aksiller kuyruğu olarak aksillaya uzanır.
Meme m. pectoralis majör ve m .serratus anterior kası üzerinde yerleşim
gösterir. Pectoralis majör kasının yüzeyel fasyası, Camper fasyası olarak batın
ön duvarında devam ederken derin fasyası üzerinde meme yerleşim gösterir.Bu
iki fasyal tabakayı da birbirine bağlayan meme içindeki destek fibröz bantlar
Cooper ligamanlarıdır.(2)
445
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Memenin beslenmesi esas olarak a. Mammaria interna dan olurken
yaklaşık üçte biri lateral torasik arter tarafından sağlanır .
Meme yapısı 3 bileşenden oluşur :
·
·
·

Deri
Subkutan doku
Epitelyal ve stromal elemanlar

Meme ucu ve areola histolojik olarak farklı yapıya sahiptir. Meme ucunda
kıl kökleri bulunmaz ve duyusal açıdan oldukça zengindir. Areolanın ise
pigmentasyonu belirgindir. Areola etrafında foliküllerinin oluşturduğu
tüberküller morgagni bezleri bulunmaktadır.
Memede dokusu incelendiğinde süt üretimi olan lobüllerin laktiferöz
duktuslar aracılığı ile meme ucuna uyarı ve hormonların etkisi ile süt salgıladığı
gözlenmektedir.(2,3)
Memenin lenfatik drenajı ve innervasyonu ile ilgili bilgilerden, olası
komplikasyonlarının anlatıldığı kısımda bahsedilecektir.
3.

Meme Cerrahisi Endikasyonları

Meme dokusu, gelişiminden itibaren özellikle kadınlarda kendi kendini muayene
yöntemiyle başta olmak üzere takibi gereken bir organdır. Benign ve malign
lezyonlar oluşabilmektedir.
Memenin en sık rastlanan benign lezyonları fibrokistik değişikliklerdir.
Fibrokistik lezyonlar genelde 20-50 yaş arası premenapozal kadınlarda
gözlenir.(4)Memede görülebilen diğer benign lezyonlar arasında fibroadenom,
hamartomlar, benign filloides tümörler, lipomlar, atipili ve atipsiz duktal
hiperplaziler, yağ nekrozu gibi kitlesel oluşumlar vardır. Bu lezyonlar, tanısı
konulunca belirli aralıklarla takip edilirler. Takiplerde kitlenin radyolojik
görüntüsünde bir şüphe olması halinde biopsi yapılır. Patoloji ve radyolojik
görüntü uyumsuzluğu olması halinde de ve kesin tanı için total eksizyonunun
önerildiği durumlarda kitle eksizyonu kararı alınabilir.
Memenin biopsi ile kanıtlanmış benign lezyonların da takiplerde büyüme
saptanması halinde ya da ilk tanıda boyutları göz önüne alındığında eksizyon
kararı alınabilmektedir. Ayrıca erkeklerde ek olarak meme dokusunun büyümesi
olan jinekomasti varlığında da operasyon söz konusu olabilmektedir. Ancak
öncelikle jinekomastinin etyolojisini ortaya koymak önemlidir.
Meme kitlelerinde patoloji sonucunun malign olması halinde de meme
kanseri tanısı konulur. Her hasta için farklı olmak üzere bir tedavi planı
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oluşturulur. Buna göre cerrahiye uygun olup olmadığı ve de cerrahinin zamanı
ve şekli kararlaştırılır.
Meme kanseri özellikle kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Kadınlarda
ortaya çıkan kanserlerin yaklaşık %32 si, kansere bağlı ölümlerin %18 i meme
kanserine bağlı olmaktadır. Kadınlarda görülen kansere bağlı en sık ölüm nedeni
de meme kanseridir.(5,6) Meme kanseri kadınlara oranla daha az görülse de
erkeklerde de karşımıza çıkmaktadır. Tüm meme kanserli hastaların yaklaşık
%1 ini erkek hastalar oluştururken, erkeklerde görülen kanserlerin %0.2’sini
oluşturur.(7) Meme kanseri kadınlarda en sık erken premenapozal dönemde
görülür. Erkeklerde ise yaş ile birlikte sıklığı artmaktadır. (8) Hem kadın hem
erkekte meme kanserinin erken teşhis tanı tedavisi önem arz etmektedir.
Meme kanseri teşhisi konulduktan sonra ameliyatı her hasta için
farklı şekillenmektedir. Hastanın yaşı, cinsiyeti, kitlenin boyutu, kanserin
multisentirik olup olmadığı, meme kanserinin patolojik tipi, evresi, kitle/meme
oranı, hastanın neoadjuvan tedavi alıp almadığı, hastanın adjuvan tedavi alıp
alamayacağı, hastada saptanmış genetik mutasyonlar, hastanın isteği (yaşından
ve statüsünden bağımsız olarak hasta memesinin korunmasını ya da memesinin
tamamen alınması isteyebilir),hastanın eş seanslı olarak implant talebi olması
yapılacak cerrahiyi belirlemede etkili faktörlerdendir.
Cerrahide genel olarak yara yerleri, cerrahi alan enfeksiyon(CAE) riskini
ön görmek açısından 4 bölümde incelenir: temiz yara, temiz kontamine yara,
kontamine yara, kirli yara.
Temiz yara :İnflamasyon olmayan sindirim, solunum ve enfekte genitoüriner
sisteme girilmeyen yara grubu CAE oranı %1.3-3
Temiz kontamine yara: Sindirim, solunum genitoüriner gruba kontrolüü girilen
ve kontaminasyonun olmadığı grup CAE oranı %2-8
Kontamine yara: Gastrointestinal sistemden ya da enfekte genitoüriner
sistemden kontaminasyonun olduğu yara grubu CAE oranı %6-15
Kirli yara: Solunum,gastrointestinal sistem ya da genitoüriner sistemde
perforasyonun olduğu ve pürülan akıntının olduğu yara grubu CAE oranı %7-40
.(9,56)
Meme cerrahisi yara yeri açısından temiz cerrahi gruba girmektedir. Meme
cerrahisi genel olarak düşük( %2-5) komplikasyon oranlarına sahiptir ancak
özellikle meme kanseri sebebiyle geniş diseksiyonlar ve onkoplastik cerrahi
de eklendiğinde oranlar yükselmektedir. Özellikle onkoplastik cerrahide
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görülebilecek tüm komplikasyon oranları %30 lara çıkmaktadır. (53) Bu bilgiler
ışığında meme cerrahisi komplikasyonları bölümünde bahsedilecek konular
temel olarak 3 konu altında incelenecektir.
·
·
·

Benign meme patolojileri cerrahisi ve biyopsi komplikasyonları
Meme kanseri cerrahisi komplikasyonları
Memenin onkoplastik cerrahisi komplikasyonları

4.

Benign Meme Patolojileri Cerrahisi Ve Biopsi Komplikasyonları

Benign Breast Pathologies Surgery And Biopsy Complications
Memenin benign kitlesel ve kistik lezyonları meme ultrasonografisi çekilen
hastalarda en sık rastlanan patolojidir. Bunun haricinde malign olmayıp
görüntüleme ve trcut biyopsi sonucu şüpheli ya da malignite potansiyeli olan
kitleler de eksize edilebilmektedir. Bu kitleler arasında intraduktal papillomlar,
memenin yağ nekrozu, atipik duktal hiperplazi bulunmaktadır. Bu kitlelerin ele
gelmemesi halinde de telle işaretlenip eksizyonu sağlanabilmektedir.
Memenin biyopsi, benign kitle eksizyonu, eksizyonel biyopsi ameliyatları
komplikasyon oranları %3-11 arasında değişmektedir.(10, 11)
Görülebilecek başlıca komplikasyonlar:
Seroma
Hemotom
Yara yeri enfeksiyonu
Yara yeri ayrışması
Bütün bu komplikasyonlardan bahsetmeden önce bazı temel bilgileri
hatırlamak gerekir. Sadece meme cerrahisi için değil tüm cerrahi ve girişimsel
işlemlerdeki komplikasyon oranını arttıran bir takım faktörler mevcuttur.
Bunlar yaş, sigara içmek, diabetes mellitus(DM),kronik obstrüktif akciğer
hastalığı(KOAH),hipertansiyon(HT), vücut kitle indeksinin yüksek olması,
koroner arter hastalığı, dermatolojik kronik rahatsızlıklar olarak sıralanabilir.
Bu faktörlere eşlik eden cerrahi teknik hataları, sterilizasyon problemleri,
antimikrobiyal profilaksi, ameliyathane havalandırması, ameliyat süresi gibi
faktörler genel olarak komplikasyon oluşmasına etkili olmaktadır.(54,55)
4.1 Seroma: Ölü boşlukta seröz vasıfta sıvı birikimidir. Eksize edilen ya da
diseke edilen alan ne kadar genişse o kadar fazla oluşma riski mevcuttur. Meme
cerrahisi sonrası en sık gözlenen komplikasyondur .%2.5-90 arasında ameliyatın
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büyüklüğüne bağlı olarak değişen sıklıklarda görülmektedir.(12) Memenin
benign lezyonlarında büyük eksizyonlar yapılmadığı için seroma oluşma riski
düşüktür ve seroma olsa bile kendi kendine rezorbe olma oranı yüksektir. Ancak
daha önceden de bahsedilen komplikasyon oluşmasında rol alan risk faktörlerini
de göz önüne alırsak her hasta için bu risk değişmektedir. Oluşumunu önlemek
için yapılabilecek etkinliği kanıtlanmış bir işlem yoktur. Ayrıca memenin benign
lezyonları eksizyonu sonrası oluşabilecek seromanın(makul düzeyde) memenin
estetik görüntüsüne katkısı olduğu bile düşünülebilir. Takibi gereklidir. Büyük
oranda da kendiliğinden herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan geriler. Bu
süreçte hastaya gerekli bilgiler verilip endişe etmemesi sağlanmalıdır. Memenin
dev filloides tümörleri gibi büyük kitle eksizyonları sonrası seroma oluşma riski
daha fazladır. Ancak bu durumda bile operasyon lojuna dren koyup koymamak
cerrahın tercihine göre değişir.
Sonuç olarak memenin benign lezyonları eksizyonu ya da biyopsisi sonrası
seroma gözlenebilir. Ancak çoğunlukla ek bir girişime gerek kalmadan kendi
kendine rezorbe olur.
4.2 Hematom: Damardaki hasara bağlı olarak, kanın damardan çıkıp farklı
dokuda toplanması durumuna hematom denir. Hematom tüm cerrahi işlemler
sonrasında sık gözlenen bir komlikasyondur.Seromanın aksine daha can sıkıcı
durumlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple ameliyat esnasındaki kanama kontrolü
çok önemlidir. Ancak hematom oluşum riskleri düşünüldüğünde yine hastadan
hastaya göre değişmektedir. Örneğin antikoagülan kullanan bir hastada hematom
oluşum riski diğer hastalara göre daha fazladır. Hematom gelişimini engellemek
için ameliyat esnasında iyi bir kanama kontrolü yapılmalıdır. Özellikle meme
biyopsilerinden sonra sıkça karşımıza çıkmaktadır. Biyopsiler günübirlik
işlemler olduğu için, işlem sonrası hasta birkaç saat içinde tekrar görülemediği
için yara yeri kontrolü erken dönemde yapılamaz çoğunlukla. Bu sebeple ufak
kanamalar gözden kaçıp, hastanın hematom şikâyeti ile başvurması söz konusu
olabilmektedir.
Hematom gelişimini engellemek için iyi kanama kontrolünün yanında
antikoagülan kullanan hastalarda ameliyat öncesi tedavi düzenlemesi yapmak
gerekir. Hematom geliştiğinde de seroma gibi takip etmek gerekir. Eğer
apseleşme olmazsa drenaj gerekmez ancak hastaya hematom çözüldükçe yara
yerinden drene olabileceği hatırlatılmalı, bunun bilgisi verilmelidir.
4.3 Yara yeri enfeksiyonu: Meme cerrahisi cerrahi alan enfeksiyonları göz
önüne alındığında temiz yara yeri sınıfında yer almaktadır. Buna rağmen

450   CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

yara yeri enfeksiyonu %2 oranında da olsa gözlenebilmektedir. Yine diğer
komplikasyonlarda olduğu gibi yara yeri enfeksiyonunda da hastanın
komorbiditesine göre artış söz konusu olabilmektedir. Özellikle kontrolsüz
diabetes mellitus durumunda yara yeri enfeksiyonu oranları artmaktadır.
Ayrıca meme cerrahisinde ne kadar geniş alan diseksiyonu yapılırsa o kadar
komplikasyon(yara yeri enfeksiyonu dahil) riski artmaktadır.
Yara yeri enfeksiyonu gelişimini önlemek için yapılacak en önemli şey
sterilizasyona dikkat etmektedir. Geliştiğinde ise tanıyı zamanında koymak
tedavinin etkinliği açısından önemlidir. Zira erken tanı konulursa tedavide
ilk planda antibiyotik ön plana çıkmaktadır ancak zamanında başlanmazsa
apseleşme söz konusu olabilir. Ya da tanı anında apsenin oluştuğu
gözlenebilir. Bu durumda da antibiyotik tek başına yeterli olmayacak drenaj
gerekecektir.
4.4 Yara yeri ayrışması: Cerrahi işlem sonrası yara yeri ayrışması genellikle
diğer komplikasyonların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Örneğin hematomun
ya da yara yeri enfeksiyonunun ilerlemesi sonucu yara yerinde cilt düzeyinde
ya da tüm kat ayrışma görülebilir. Önlemek için özelikle hematom, yara yeri
enfeksiyonu gelişimini engellemek gerekir. Oluştuğunda ise cerrahi alan temizse
tekrar sütüre edilebilir ancak ayrışmış olan dokunun genişliğine göre sekonder
iyileşmeye bırakılabilir. Ayrıca enfeksiyon hali ve riski devam ediyorsa takip
etmek ve sütürasyon zamanını dokunun iyileşme durumuna göre karar vermek
gerekir.
5.

Meme Kanseri Cerrahisi Komplikasyonları

Meme kanseri cerrahisi sık yapılan ve zaman içinde yapılan çalışmalar ışığında
değişim gösteren bir cerrahidir. Mastektominin tarihi çok eskilere dayanmaktadır.
Mastektomi radikal mastektomiden modifiye radikal mastektomiye oradan
da meme koruyucu cerrahi ve onkoplastik cerrahiye evrilmiştir. Neoadjuvan
ve adjuvan tedavinin kullanımının artması ile beraber hem meme kanseri
cerrahisindeki geniş rezeksiyonlar azalmış hem de meme kanserinde kür oranı
artmıştır.
Meme kanseri cerrahisi, TNM evrelemesi belli kriterlere göre belirlenmiş
olsa da her hasta için ayrı karar verilmesi gereken özel bir cerrahi alanıdır.
Meme estetik açıdan değerli bir organ olduğu için cerrahisinde verilecek karar
çok önemlidir. Estetik işlemlerin meme kanseri cerrahisi ile eş zamanlı olarak
yapıldığı onkolplastik cerrahi oranları giderek artmaktadır.
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Meme kanseri cerrahisi komplikasyonları 2 başlık altında incelenecektir.
Meme koruyucu cerrahi komplikasyonları
Mastektomi komplikasyonları
5.1. Meme Koruyucu Cerrahi Komplikasyonları
Meme koruyucu cerrahide memedeki malign kitlenin temiz cerrahi sınır
oluşturacak şekilde geniş rezeksiyonu esasına dayanır. Ek olarak sentinel lenf
nodu biyopsisi ve sonuca göre aksiller diseksiyon gerekip gerekmeyeceği de
söz konusudur. Memenin benign kitle eksizyonu başlığı altında anlatılan seroma
,hematom, yara yeri enfeksiyonu ve yara yeri ayrışması bu ameliyat için de söz
konusudur. Bu komplikasyonlar önceden ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sadece
seroma ve hematomun meme kanseri cerrahisi sonrası uzun sürmesinin adjuvan
tedaviyi geciktirebileceği, ek enfeksiyona sebep olabileceği ve flep beslenmesini
bozup nekroza sebep olabileceğine değinmek gerekir. (13)
Sentinel lenf nodu biyopsisi ve aksiller lenf nodu diseksiyonu
Meme kanseri ameliyatları geçmişte aksiller diseksiyonun ön planda
olduğu cerrahilerdi. Ancak zaman içerisinde sentinel lenf nodu biyopsisi
sonucu gereksiz aksiller diseksiyonu terk etmeyi sağlamıştır. Aksiller lenf nodu
diseksiyonunun terk edilmesi ya da minimuma indirilmeye çalışılmasındaki
sebep, neden olabileceği komplikasyonlardandır. Bu komplikasyonların
mortalite oranları düşük bile olsa hayat kalitesini ciddi şekilde etkilemektedir.
Meme koruycu cerrahide rutin olarak aksiller diseksiyon uygulanmaz ancak
yine de meme koruyucu cerrahi ameliyatına dahil olabileceği için bu kısımda
bahsedilecektir.
Sentinel lenf nodu biyopsisi ve aksiller diseksiyon major komplikasyonları:
·
·

Lenfödem
Sinir hasarları ve buna bağlı gelişen fonksiyonel patolojiler

Bu komplikasyonların sonucu olarak görülen kolda şişlik, uyuşma, omuz sertliği
ve güç kaybı da klinik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Lenfödem
Mastektomiden, aksiller diseksiyon ya da aksiller örneklemeden sonra ortaya
çıkabilir. Fizik muayene olarak kolda şişlik ve 2 kol arasında çap farkı olarak
tespit edilir.Erken dönemde görülebilen geçici kol ödemi % 5 oranında gözlenir.
Ancak operasyondan yıllar sonra kolda deri ile derin fasya arasında dokularda
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proteinden zengin lenf sıvısının birikimi ile lenfödem gelişebilir.(14) Geçmişte
meme kanserinde rutin olarak mastektomi ve aksiller diseksiyon uygulandığı
için görülme oranları daha fazlaydı ancak sentinel lenf nodu biyopsisi ve meme
koruyucu cerrahinin uygulamasının artması ile beraber lenfödem oranları
azalmıştır.
Lenfödem konusundan önce aksiller lenf nodları ve diseksiyonundan
bahsetmek gerekirse:
Aksiller lenf nodları 6 grupta incelenir:
1

Mamaria externa lenf nodülleri

2.

Scapular lenf nodülleri

3.

Aksiller ven lenf nodülleri

4.

Santral lenf nodülleri

5.

İnterpektoral(rotter) lenf nodülleri

6.

Subclavicular lenf nodülleri (15)

Meme kanseri cerrahisinde ise pectoralis minör kasının aksillayı 3 bölgeye
ayırması ile aksiller diseksiyon 3 seviyede incelenir
Level 1: İlk 3 grup
Level 2: 4.ve 5. Gruplar
Level 3: 6. Grup lenf nodlarını içerir .(16)
Modifiye radikal mastektomide level 2 aksiller diseksiyon uygulanır. Bunun
sonucu olarak literatürde %7-77 arasında lenfödem sıklığı karşımıza çıkmaktadır.
(17) Lenfödem lenfatik drenaj ile kapiller filtrasyon arasında meydana gelen
bir dengesizlik sonucu proteinden zengin sıvının interstisyel alanda birikmesi
sonucu meydana gelen şişliktir.(18) Lenfatik drenajın yoğun olduğu bütün
bölgelerde görülebilir. Meme kanserinde lenfödem gelişim sıklığı ise %25-30
arasında değişmektedir.Lenfödem oluşmasını hasta, hastalık ve tedavi ile ilgili
özellikler etkilemektedir. Hastanın yaşı, ek hastalıkları, vücut kitle indeksi,
meme kanserinin yeri, evresi, lenfatik yayılım durumu, ameliyatla ilgili olarak
da cerrahinin genişliği, aksiller diseksiyon yapılıp yapılmadığı, çıkartılan lenf
nodu sayısı, tutulum gösteren lenf nodları seviyesi, adjuvan, neoadjuvan tedavi
alıp almadığı gibi faktörler etkilemektedir. (19,20)
Lenfödemin belirtileri;
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·
·
·
·

Kolda tek taraflı şişlik ve ölçme ile çap farkı olması,
Ciltte gerginlik kızarıklık
Aynı taraflı uyuşma karıncalanma hissi
Giysilerin etkilenen bölgede dar gelmesi

Olarak sıralanabilir
Lenfödem ile birlikte enfeksiyon varlığında ise lenfanjit ve selülit görülebilir.
Bu durumda ödemin ile beraber ağrı ve ısı artışının daha fazla olduğu gözlenir.
Ancak yine de selülit ve lenfanjit her zaman bakteriyolojik kaynaklı olmayabilir.
Azalan lenfatik drenaja bir inflamatuar cevap olarak da görülebilir. Lenfödem,
lenfanjit, selülit geçmişe göre radikal mastektomi terk edildiği için daha az
görülmektedir. Ayrıca takipler esnasında ortaya çıkan lenfödem ve selülitin
lokal, aksiller nüksün habercisi olabileceği akılda tutulmalıdır.
Uzun süreli kronik lenfödemlerde %0.07 oranında lenfanjiosarkom gibi
agresif seyirli malign tümörlerin de görülebileceğini belirtmek gerekir. (21)
Lenfödeme yaklaşım
Lenfödem klinik olarak 4 evrede incelenebilir.
Evre 0: Kolda şişlik olmadan, rahatsızlık hissi, ağrı, elde ve kolda ağırlık hissi
ile kendini gösterebilir. Biyoimpedans spektroskopi ile tanı konabilir.
Evre 1: Genellikle çukurlaşma ile kendini gösterir, bazı hastalarda kol çevresi
artmaz ve ödem görülmez
Evre 2: Ödemin ilerlemesi ile beraber daha fibrotik bir doku olur ve çap artışı
belirgindir
Evre 3: Deride hiperkeratöz ve kıkırdak sertleşmesi görülür.
Evre 0 ve 1 de lenfödem tedavi edilebilir olduğu için hastaların postoperatif
dönemde şikâyetlerini fark etmeleri ve doktora başvurmaları, ayrıca
kontrollerinde belirtmeleri önemlidir.(22)
Öncelikle lenfödem riski olan hastalarda lenfödem gelişmemesi için dikkat
edilmesi gereken durumlar:
·
·
·

Lenfödem riski olan taraf el ve kol temizliğine dikkat edilmeli
Her türlü enfeksiyon ve enfeksiyon riskini arttıran durumlar olabildiğince
ortadan kaldırılmalı
Sert ve devamlı hareketlerden kaçınılmalı
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·
·
·
·

Yüzme gibi egzersizler zarar vermez kolu çok zorlamadan yapılabilir
Etkilenen tarafın dinlenme esnasında yüksekte tutulmalı
Girişimsel ve basıncı arttıran işlemler mümkünse diğer koldan yapılmalı
Cildi sıkan kıyafetlerden uzak durulmalı

Lenfödem oluşumu sonrasında kesin çözüm getiren bir tedavi protokolü yoktur.
Lenfödem tanısı konulduktan sonra tedaviyi planlamak açısından hastanın
anamnezi, metastaz varlığı, derin ven trombozu riski de sorgulanır. Lenfödem
tedavisi medikal tedavi, cerrahi tedavi ve fizyoterapi başlıkları ile incelenebilir.
Lenfödemin medikal tedavisi ve fizyoterapi ise günümüzde en sık kullanılan
yöntemdir. Tedavideki amaç lenfödemin ilerlememesi ve lenfödeme bağlı
gelişen ağrı hareket kısıtlılığı gibi faktörleri azaltmak ve ortadan kaldırmaktır.
Kompleks Dekonjestif Terapi (KDT) lenfödem tedavisi için altın standart olarak
kabul edilmektedir. KDT konsepti dört temel bileşen (manuel lenf drenajı, cilt
bakımı, kompresyon tedavisi ve terapatik egzersiz) ve iki fazdan oluşmaktadır.
Faz 1’de yoğun tedavi uygulanarak lenfödem hacmi azaltılırken, Faz 2’de ise
faz 1’de elde edilen kazanımlar korunmaya çalışılır.
FAZ 1: Cilt bakımı ve hijyen, özel lenfödem terapistleri tarafından yapılan
manuel lenf drenajı (45-60 dk./gün), çok-tabaka kısa-gerim bandajlama (21-24
saat/gün giyilen) ve lenfödem egzersiz programından oluşmaktadır.
FAZ 2: Hasta veya yakınları tarafından uygulanan cilt bakımı ve hijyen, kendi
kendine masaj, lenfödem bası giysileri ve egzersiz programından oluşmaktadır
Erken tanı ve tedavi ile başarılı sonuçlar alınabileceği, ayrıca lenfödemin hayat
boyu bakım gerektiren kronik bir rahatsızlık olduğu unutulmamalıdır.( 23)
Lenfödemin cerrahi tedavisi denenmiş ancak diğer yöntemler kadar
başarılı olmadığı için günümüzde cerrahiye sıklıkla başvurulmamaktdır.
Ülserasyon, nekroz, keratoz ve greft kaybı gibi komplikasyonları da mevcuttur.
Ancak Lymphatic-venous anastomosis (LVA) ve vascularized lymph node
transfer (VLNT) uygun hastalarda etkili bir cerrahi olabilir. Hastalar multidisipliner bir lenfödem ekibiyle birlikte cerrahi ve sonrasında bakım açısında
değerlendirilmelidir. Geç dönem ciddi lenfödemde uzun dönem kompresyonla
birlikte liposuction etkili olabilir.
Lenfödemin medikal tedavisi ve fizyoterapi ise günümüzde en sık kullanılan
yöntemdir. Tedavideki amaç lenfödemin ilerlememesi ve lenfödeme bağlı
gelişen ağrı hareket kısıtlılığı gibi faktörleri azaltmak ve ortadan kaldırmaktır.
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Kompleks Dekonjestif Terapi (KDT) lenfödem tedavisi için altın standart olarak
kabul edilmektedir. KDT konsepti dört temel bileşen (manuel lenf drenajı, cilt
bakımı, kompresyon tedavisi ve terapatik egzersiz) ve iki fazdan oluşmaktadır.
Faz 1’de yoğun tedavi uygulanarak lenfödem hacmi azaltılırken, faz 2’de ise faz
1’de elde edilen kazanımlar korunmaya çalışılır.(24)
Bu tedavide yüksek başarı oranları elde etmek için hastanın tedaviye
uyumu, hastanın kilo dengesine dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca daha
önceden bahsedilen lenfödem oluşmasını engellemek için yapılması önerilenlere
tedavide de dikkat etmek gerekir.
Sonuçta hastalara lenfödemin hayat boyu dikkatli bakım gerektiren kronik
bir rahatsızlık olduğu her defasında hatırlatılmalıdır.
Sinir Yaralanmaları
Memenin innervasyonu genelde 4. ,5. Ve 6. İnterkostal sinirlerin anterior ve
lateral kutaneöz dalları ile olur. Ayrıca 4.interkostal sinir dalları meme başını
innerve eder.(25) Meme cerrahi esnasında ise aksiller bölgeye de olası müdahale
söz konusu olduğu için sadece interkostal sinirler değil aksiller bölge plexus ve
sinirleri etkilenebilir.
Meme cerrahisi esnasında zarar görebilecek sinirler:
·
·
·
·
·

Lateral ve medial pektoral sinirler
Pleksus brachialis
N. Torakodorsalis
N. Torasikus longus
N. İntercostobrachialis

Şeklinde sıralanabilir.
Lateral ve medial pektoral sinirler, brachial pleksustan çıkarlar. M.pectoralis
majör ve minörü innerve ederler. Her 2 kasın posterioruna üst aksilladan giriş
yaparlar. Pectoral kasların volümünün korunmasında önemlidir. Hasarı ile kasta
atrofi ve kötü kozmetik görünüm ortaya çıkabilir.
Pleksus brachialis hasarı: C5-T1 spinal sinirlerin katılımıyla oluşan ve
üst ekstremitenin; yani kol ve elin motur ve duyu sinirlerinin kaynağı olan bir
nöral pleksus yapısıdır. Brakial pleksus yaralanması, yaralanmanın seviyesi
ve şiddetine bağlı olarak omuz hareketlerinde zayıflık, enoftalmi dediğimiz
aynı taraf göz küresinde içeriye kaçma, göz kapağı düşüklüğü ve göz bebeği
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küçüklüğüne (miyozis) rastlanabilir. Mastektomi esnasında çok nadir görülür.
Aksiller ven üzerindeki lenfatik dokunun keskin diseksiyonu esnasında
oluşabilir.
N. İntercostobrachialis hasarı: Intercostabrachial sinirler T2 nin kütanöz
duyusal dallarıdır. Üst iç kol, üst dış kadran memeyi ve aksillayı innerve
eder. İntercostabrachial sinirlerin kesilmesi üst kol iç bölümde hipoestezi ile
sonuçlanabilir. Ayrıca hemitoraks ve kolun iç yüzü geri dönüşümsüz olarak
denerve olabilir.
N. Torakodorsalis hasarı: N.thoracodorsalis pleksus brachialisin fasciculus
posterirorundan (C5-T1) çıkar ve m. Lattismus dorsiyi innerve eder. M latisimus
dorsi temel tırmanma kasıdır. Kola ekstansiyon, adduksiyon ve iç rotasyon
hareketlerini yaptırır. Yüzücülerde ve kürek çekenlerde çok gelişmiştir.
N.thorasicus longus hasarında latismus dorsi kası innervasyon kaybına bağlı
olarak omuzun internal rotasyon ve abduksiyonunda kısıtlılık ortaya çıkar.
N. Torasikus longus hasarı: N. Torasikus longus pleksus brachialisin
kökünden (C5-C7) çıkar ve m. Serratus anterioru innerve eder. M.serratus
anterior scapulanın orta hattan uzaklaştırılması ve toraksa yaklaştırılmasını
sağlar. Kolun hiperabduksiyonunda görevlidir. N.torasikus longus hasarında
kanat scapula gelişir. Scapula dışa doğru çıkıntı yapar, kolun hiperabduksiyonu
zor ve ağrılıdır. İstirahat ve hareketle omuz ağrısı hissedilebilir.
Bu bilgilere ek olarak fantom meme ağrısı mastektomi sonrası %30-60
oranında görülebilir .(26, 27,28,29)
Aksiller Web Sendromu
Aksiller bölgeden başlayıp distale uzanabilen palpabl kordun varlığı ile karakterize
bir sendromdur. İlk kez Moskovitz ve ark. tarafından tanımlanmıştır. Aksillaya
yapılan girişim sonrası görülür. En sık meme kanseri cerrahisi sonrasında
görülür. Daha az olarak malign melanom cerrahisi sonrasında da görülebilir.
Ayrıca sadece girişim sonrası değil, aksillada meydana gelen inflamatuar
süreçlerin o bölgeyi etkilemesi sonucunda da gözlenebilir. Omuz hareketleri ile
ağrı ve eklem hareketlerinde kısıtlılık gözlenebilir. ALND(Aksiller lenf nodu
diseksiyonu) olanlarda %72, SLNB(sentinel lenf nodu biyopsisi) olanlarda
%20 lere varan oranlarda görülebilmektedir.(30,31) Tedavide elektroterapi ve
egzersizden oluşan fizik tedavi programı ve NSAİİ’lardan yararlanılmaktadır.
Tüm sinir hasarlarını önlemek için yapılacak en önemli şey anatomiye
hakim olmak ve dikkatli diseksiyon yapmaktır. Sinir hasarı ameliyat esnasında
fark edilirse nadir olarak cerrahi müdahale başarılı olabilmektedir. Ancak en
önemli adım dikkatli diseksiyonla bu durumu önlemektir.
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Kozmetik Komplikasyonlar
Meme koruyucu cerrahi söz konusu olduğunda estetik olarak başarılı bir
cerrahi de ön plana çıkmaktadır. Meme koruyucu cerrahi isteği ön planda olan
hastaların genç ve orta yaşta olduğu gözlense de bu durum yaşa göre cerrahi
planlanması gerektiği anlamına gelmemektedir. Her hasta ayrıca değerlendirilip
karar verilmelidir.
Meme koruyucu cerrahide kötü kozmetik sonuçlara yol açan sebepler
·
İnsizyonun yanlış seçimi,
·
Cilt altını beslenmesini bozacak kadar diseke etmek,
·
Gereğinden fazla geniş eksizyonlar,
·
Loja dren koyup seromanın tamamen çekilmesine sebep olmak
·
Opere olan bölgede drenaj ya da reeksizyon yapmak
·
Cerrahi sonrası loja verilen radyoterapi
Olarak sıralanabilir.
Bu ögelerden insizyon seçiminden ayrıca bahsetmek gerekir. Langer’s
çizgilerini takip eden ve areolaya paralel kurvilineer kesiler en iyi kozmetik
sonuçları verir. Meme alt kadranlarda cilt çıkarılmasını da gerektiren lezyonlarda
radyal insizyon ile iyi sonuç alınabilir.(32)
Meme koruyucu cerrahi tedavinin önemli bir bileşeni de cerrahi sonrası
lokal nüks gelişimini engellemek için verilen radyoterapidir. Ameliyat bölgesine
50 gy den fazla doz verilmesi, bölgesel lenfatik damarların ışınlanması kötü
kozmetik sonuçlara sebep olabilmektedir. Etkileri seneler içinde takiplerde
değişebilmektedir.(33)
Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Lokal Nüks
MKC(meme koruyucu cerrahi) sonrası görülen lokal nüksler de komplikasyonlar
içinde incelenebilir. Meme koruyucu cerrahide takiplerde lokal nüksü azaltmak
için dikkat edilecek en önemli nokta temiz cerrahi sınırlar elde etmektedir.
Bunun için peroperatif olarak frozen incelemenin önemi ön plana çıkmaktadır.
Genellikle 4 cm ve üzeri meme kitleleri için meme koruyucu cerrahi çok uygun
olmamaktadır. Ancak geride kalacak meme dokusu çok büyükse söz konusu
olabilir. Meme koruyucu tedavi yapılan hastalarda 10 yıllık lokal nüks oranı %
5 ile % 10 arasında görülebilmektedir. (35) Ayrıca mastektomi yapılması lokal
nüks riskini ortadan kaldırmamaktadır. Bu sebeple meme koruyucu cerrahide
lokal nüks gelişimi yanlış hasta seçimi, agresif tümör tipi ve yetersiz eksizyon
gibi faktörlere bağlanabilir.(34) Meme koruyucu cerrahide pozitif sınır invaziv
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kanserler için frozenda boyanan alanda tümör olması olarak kabul edilirken
DCIS da 2 mm olarak belirtilmiştir.(35,36)
5.2 MASTEKTOMİYE BAĞLI KOMPLİKASYONLAR
Meme kanseri üzerine yapılan araştırmalar sonucu mastektomi oranları
azalmış da olsa meme koruyucu cerrahi için uygun olmayan hasta grubunda
hala mastektomi geçerliliğini korumaktadır. Mastektominin de zamanla radikal
masektomiden modifiye radikal mastektomiye evrilmesiyle komplikasyon oranı
azalmıştır. Bu bölümde modifiye radikal mastektomi komplikasyonlarından
bahsedilecektir.
Mastektomi sırasında ve sonrasında görülebilecek komplikasyonlar
·
·
·
·
·

Hematom
Seroma
Yara yeri enfeksiyonu
Sinir hasarı ve buna bağlı fonksiyonel değişiklikler
Lenfödem olarak sıralanabilir.

Bu komplikasyonlardan daha önce bahsedildiği için ayrıntılı olarak
incelenmeyecektir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki modifiye radikal
mastektomide hem geniş bir alanda diseksiyon yapıldığı hem de level 2 aksiller
diseksiyon yapıldığı için seroma takip ve kontrolü amaçlı dren koymakta fayda
vardır. Ancak uzun dönem lenfödem komplikasyonu olan Stewart-Treves
sendromundan bahsetmek gerekir. Stewart –Treves sendromu ilk olarak Dr. Fred
Stewart ve Norman Treves tarafından mastektomi sonrası kronik lenfödeme
bağlı 6 hastada tanımlanmıştır. Mastektomi sonrası 5 yıl içinde anjıosarkom
gelişme ihtimali %0.07-%0.45 arasında değişmektedir. Agresif seyirli bir
tümördür.3 yıllık yaşam ihtimali %55 iken 5 yılda %35 lere düşmektedir.
Tedavi için cerrahi, onkolojik tedavi yöntemleri kullanılır. Cerrahide amaç
olabildiğince tümörsüz alan elde etmektir. Ayrıca şunu unutmamak gerekir,
anjıosarkom kronik lenfödemin görüldüğü her yerde görülebilir sadece memeye
özel bir sarkom değildir.(37,38,39),
6.

Onkoplastik Meme Cerrahisi Komplikasyonları

Memenin onkoplastik cerrahisi günümüzde sık uygulanmaya başlayan
cerrahi türüdür. Memenin onkoplastik cerrahisi meme koruyucu cerrahi ya da
mastektomi yapıldıktan sonra kalan boş sahanın hastanın kendi dokuları(kas,
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çevre sağlam meme dokusu, implant) ile doldurulması ve estetik açıdan kabul
edilebilir bir görünüm elde etmeyi amaçlayan ameliyatlardır.
Onkoplastik cerrahi içerdiği ameliyat türleri nedeniyle oldukça geniş
ele alınması gereken bir alandır. Her ameliyat türünü komplikasyonları
açısından kendi içinde değerlendirmek gerekir. Bu bölümde onkoplastik cerrahi
komplikasyonları her ameliyat türü için tek tek incelenmeyecek ancak sık
yapılan cerrahilerde görülen komplikasyonlardan bahsedilecektir.
Onkoplastik cerrahinin 3 çeşit ameliyat türü mevcuttur
·
·
·

Etraf sağlam meme dokusu ile volüm doldurucu ameliyatlar(meme
koruyucu cerrahide uygulanır)
Otolog Kas flepleri ile (örn: transversus abdominus ve latisimus dorsi
flepleri) mastektomi sonrası rekonstrüksiyon
Silikon implantlarla mastektomi ile eş zamanlı ya da geç dönemde
rekonstrüksiyon

Meme için tarama tetkiklerinin yaygınlaşması ile meme kanserinin erken teşhisi
sayesinde meme koruyucu cerrahi uygulanması yaygınlaşmıştır. Ancak yine
de her hasta için meme koruyucu cerrahi uygun olmamaktadır. Mastektomi
yapılacak hastalar için de organ kaybı söz konusu olmaktadır. Kişiden kişiye
göre değişmekle beraber çoğu kadında mastektominin ciddi psikolojik sorunları
olabilmektedir. Bu da mastektomi ile eş zamanlı rekonstrüksiyonun önemini
ortaya koymaktadır.
Bu bölümde onkoplastik cerrahide özellikle flepler ve silikon implant ile
rekonstrüksiyon komplikasyonlardan bahsedilecektir.
6.1 Segmental Mastektomide Kullanılan Meme Dokusu Flepleri Sonrası
Görülebilen Komplikasyonlar
Meme koruyucu cerrahi sonrası geniş defekt kalması olası hastalarda kalan
boşluğu doldurmak için çevre sağlam dokulardan flep çevrilebilir ya da çeşitli
tekniklerle ve insizyonlarla bu defektin oluşmaması sağlanabilir.
Bu operasyonlara örnek olarak
·
·
·
·

Yarasa kanadı kesi ile segmental mastektomi
Raket mamoplasti
Üçgen flep tekniği
Grissotti flebi gibi teknikler örnek verilebilir.
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Bu operasyonların ortak noktası cilt ve/veya çevre sağlam meme dokusunun
geniş diseksiyonlarıdır. Görülebilecek başlıca komplikasyonlar
·
·
·
·

Flep nekrozu
Hematom, seroma
Yara yeri enfeksiyonu
Yara yeri ayrışması

Olarak sıralanabilir.
Özellikle flep nekrozuna değinmek gerekir. Flep hazırlarken yeterli
miktarda kanlanması olmasına dikkat edecek şekilde diseksiyon yapmak
gereklidir. Aksi takdirde beslenme bozukluğu ve nekroz kaçınılmaz hale gelir.
Ayrıca eğer geniş alandan flep çevrilmişse postoperatif dönemde oluşacak
seromanın flebin canlılığını tehdit etmemesi için dren konulması gerekebilir.
Onkoplastik meme koruyucu cerrahi tekniklerinde ek olarak MKC yapılan
memenin volümünün küçülmesine bağlı olarak gelişen asimetriden de bahsetmek
gerekir. Bu durum her hasta için ayrı değerlendirilmelidir. Bazı hastalar için
gelişecek asimetri problem olmazken bazı hastalar karşı meme için de küçültme
mamoplastisi talep edebilmektedirler. Bu durumda da malignite veya herhangi
bir patoloji olmayan meme dokusu için operasyon durumu ortaya çıkmaktadır.
Tekniğine göre değişmekle beraber seroma, hematom, flep nekrozu, yara yeri
ayrışması, yara yeri enfeksiyonu gibi komplikasyon riski bu operasyonlar için
de söz konusudur.
6.2. Mastektomi İle Eş Zamanlı Otolog Fleplerle Rekonstrüksiyon Ve
Komplikasyonları
Otolog fleplerle meme rekonstrüksiyonu, hastanın kendi dokusu kullanılarak
yapılan bir onkoplasitk cerrahi türü olduğu için birçok yönden avantajlıdır.
Vücuda yabancı cisim teması olmadan ve maliyeti daha düşük olacak şekilde
yeniden kurma imkânı sağlamaktadır.
Otolog meme rekonstrüksiyonu çeşitleri:
A.
B.
C.
D.

Pediküllü Latissimus Dorsi Kas-Deri Flebi
Pediküllü ve Serbest Transvers Rektus Abdominis Myokütan Flebi
(TRAM)
Serbest Superior Gluteal Arter Perforatör Flebi (SGAP)
Derin İnferior Epigastrik Arter Perforatör Flebi (DİEAP)
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E.
F.

Serbest Transvers Grasilis Kas-Deri Flebi
Serbest Süperfisiyal İnferior Epigastrik Arter Flebi (SIEA)

Tüm otolog fleplerde görülebilecek ortak komplikasyonlar:
·
Hematom (Hem dönor alanda hem operasyon alanında )
·
Enfeksiyon (Hem dönor alanda hem operasyon alanında)
·
Total ya da parsiyel flep nekrozu
·
İmplant komplikasyonları
Şeklindedir.(40)
Günümüzde sıklıkla TRAM flepler kullanılsa da her hasta için ayrıca
değerlendirip karar vermek gerekir. Tram flepler alt karın bölgesindeki deri, yağ
ve kası içeren fleplerdir. Pediküllü ya da serbest(free flap )olarak hazırlanabilir.
Flep hazırlamak çok önemli bir aşama olduğu için ameliyat süresi uzundur ve
postoperatif daha fazla hastanede yatış gerektirebilir.
Tüm fleperde ve TRAM fleplerde de en korkulan komplikasyon flep
nekrozudur. Yaklaşık %2-5 arasında görülebilir .(41) Parsiyel flep nekrozları
lokal müdahale ve tedavilerle yönetilebilir. Ancak total flep nekrozu ciddi bir
komplikasyondur. Olmaması için özellikle hazırlanan flepin vaskülarizasyonunun
iyi olması önemlidir.
TRAM fleplerde tüm fleplerin bu komplikasyonlara ek olarak karın
bölgesinde şişlik, herni ve asimetrik görünüm ortaya çıkabilir. Yine de TRAM
fleplerin sıklıkla kullanıldığını ve iyi sonuçlar alındığını görmekteyiz. Saldanha
J I ve ark. yaptıkları çalışmada ise TRAM fleplerin derin inferior epigastrik arter
perforatör flepine göre daha fazla komplikasyonu olduğunu gözlemişlerdir.(42)
DEİAP fleplerde aynı abdominal doku kullanılır ama abdominal fasya
ve rektus kası tamamen ayrıştırılır. Her ne kadar daha incelikli bir diseksiyon
gerektirse de çok iyi sonuçlar alındığı gözlenmiştir. Ayrıca TRAM fleplerde
gözlenen abdominal herni ve bu bölgede şişkinlik gibi riskleri de yoktur.(43)
Abdominal bölgede skarı olan ve bu alanın kullanılamayacağı hasta
grubunda latisimus dorsi, gluteus myokutanöz flepler kullanılabilir.
Tüm otolog fleplerde komplikasyon riskini arttıran faktörler
·
·
·
·

Obezite
Sigara kullanımı
Skleroderma gibi dermatolojik rahatsızlıklar
Otoimmün hastalıklar
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·
·
·

DM
Kronik kalp ve akciğer hastalıklar
Batın ön duvarı perfüzyonunu etkileyecek abdominal skarlar

Otolog implant tekniklerinde görülebilecek komplikasyonlarda donör alanın da
komplikasyonları akılda tutulmalıdır.
6.3 Silikon İmplant İle Meme Rekonstrüksiyonunda Görülebilecek
Komplikasyonlar
Silikon implant ile meme rekonstrüksiyonu 2 şekilde yapılabilir
·
·

Mastektomi ile eş zamanlı erken dönemde rekonstrüksiyon
Mastektomiden sonra onkolojik takip ve tedavilerin bitiminden sonra geç
dönemde rekonstrüksiyon

Her hastayı ayrı değerlendirmek ve ameliyat tipine karar vermek gerekir.
Meme rekonstrüksiyonuna karar vermede etkili faktörler
·
·
·
·
·
·

Meme kanserinin evresi, patolojik tanısı, yaygınlığı
Hastanın meme yapısı ve büyüklüğü, pitoz derecesi
Meme kanseri hastasının cilt ve doku kalitesi,
Sigara kullanımı
Hastanın kod morbiditeleri (DM, HT, dermatolojik rahatsızlıklar,
otoimmün rahatsızlıklar)
Meme kanseri hastasının istemi ve beklentileri.

Erken dönemde saptanan meme kanserleri, ameliyatta meme derisinde büyük
kayıplar olmayacağından eş zamanlı olarak silikon yerleştirilmesi için uygun
adaylardır. Bu hastalar aynı zamanda meme koruyucu cerrahiye de uygundurlar
ama daha önceden de bahsedildiği gibi her hasta için ayrı karar vermek gereklidir.
Ayrıca sigara içmeyen ve meme pitozu çok fazla olmayan hastalarda daha yüz
güldürücü sonuçlar elde edilmektedir.
İleri evre meme kanserlerinde ise silikon implant seçeneği düşünülüyorsa,
meme cildinde mastektomiden dolayı geniş kayıp olacağından dolayı önce
expander ( doku genişletici) yerleştirilip meme cildinin genişletilmesi ardından
implant yerleştirilmesi daha uygun olacaktır. Bu yöntemde önce inframammarian
fold altından bir cep hazırlanarak expander yerleştirilir. Meme cildi genişleyene
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kadar expandera serum fizyolojik enjekte edilir. Yeterli miktarda genişleme
sağlandıktan sonra da ikinci bir prosedürle silikon implant yerleştirilmesi
yapılır. Ayrıca gerekli görülürse meme ucuna rekonstrüksiyon ve diğer memeye
de simetri operasyonları uygulanabilir.
İki tür silikon implant rekonstrüksiyonunda görülebilecek komplikasyonlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9

Kapsül kontraktürü %30
Rüptür %9
Enfeksiyon %9
Asimetri %28
İmplantın büzüşmesi %20
Seroma %6
Hematom %1
Meme inflamasyonu ve ağrısı % 17
Silikon extrüzyonu %2 olarak görülebilmektedir. (44)

Kapsül kontraktürü
Silikon implant ile meme rekonstrüksiyonu sonrası doğal bir süreç olarak
yerleştirilen implantın etrafında bir kapsül oluşur. Kapsül oluşumu tüm vücuda
yerleştirilen implantlar için söz konusudur. Bu silikon etrafında oluşan kapsül
gereğinden fazla doku reaksiyonuna sebep olursa bu defa kapsül kontraktürü
dedğimiz durum ortaya çıkabilir. Silikon implantların yaklaşık %0.6 -50 sinde
görülebilir.(45)
Kapsül kontraktürü klinik olarak Baker sınıflaması ile derecelendirilebilir
1.
2.
3.
4.

derece: meme dokusu yumuşak, şekil bozukluğu yok
derece: meme dokusu sert ancak şekil bozukluğu yok
derece: meme dokusu sert ve şekil bozukluğu mevcut
Derece: meme dokusu sert ve ağrılı ve şekil bozukluğu mevcut

İlk 2 derecede masajla takip yeterli olurken 3. Ve 4. Derece kontraktrlerde tedavi
için silikon implantların çıkarılması gereklidir.
Kapsül kontraktürü gelişimini engellemek için
·
·

İmplantın mümkün olan en kısa sürede yerleştirilmesi (dışarıda uzun süre
bekletilmemesi)
Antibiyotik profilaksisine dikkat edilmesi
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·
·
·

Eldiven değiştirilmesi
Kanama kontrolünün yapılması
Sterilizasyona dikkat edilmesi

Gereklidir, Ayrıca kas altına yerleştirilen implantlarda daha az kapsül kontraktürü
görüldüğü gözlenmiştir.(46)
Silikon implant rüptürü tanısında meme ultrasonografisi ilk planda
kullanılabilir ama meme mrın spesifitesi ve sensitivitesi daha yüksektir. Tanısı
konulduğunda implantın çıkartılması gereklidir.
Hematom gelişimi genellikle postoperatif 7-14. Günler arasında görülür.
(47,48,49) Genellikle iyi bir kanama kontrolü ile bu durum önlenebilir
Seroma silikon implant ile meme rekonstrüksiyonu sonrası görülse
de genellikle 1-2 hafta içinde rezorbe olur. Gerilemeyen seromalarda dren
konulması gerekebilir ancak gereğinden uzun tutulan drenin de enfeksiyona
sebep olabileceği unutulmamalıdır.
Silikon implant yerleştirilmesi sonrasında diğer memenin büyüklüğü ve
anatomik özelliklerine göre asimetri oluşabilmektedir. Aynı ya da farklı seansta
diğer meme için simetri operasyonları uygulanabilmektedir.
Bu görülebilecek komplikasyonların yanında meme implantı yerleşimi
ile(özellikle meme büyütme amaçlı olanlarda) meme kanseri ilişkisini de
incelemek gerekir. İmplant yerleşimi sonrası rutin mamografide meme
dokusu görüntülenmesinde kısıtlılık ortaya çıkmaktadır. Bu durumda
implant olan hastalarda meme MR gibi ek görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç
duyulabilmektedir. Ancak yine de implant olan hastalarda saptanan meme
kanseri ile implant olmayan hastalarda saptanan meme kanseri ile prognozunda
farklılık olmadığı görülmüştür.(50) Yine de biyopsi ve meme koruyucu cerrahi
işlemlerini zorlaştırdığı akılda tutulmalıdır.
Silikon implanta bağlı görülen lenfoma: Anaplastik large cell lenfoma
memede dokulu implant yerleştirilmesinden sonra görülebilen bir lenfoma
türüdür. İlk defa 1997 yılında tanımlanmıştır.(51) çok nadir görülür. Yaşam boyu
ortaya çıkma riski 1 milyon meme implant hastasında 33 kişidir.(52) primer
meme malignitesi değildir ancak implant yerleştirilen hastalarda görüldüğü için
önemli bir durumdur.
7.

Sonuç

Sonuç olarak meme cerrahisi komplikasyon oranı düşük olan bir cerrahi alan
grubuna da girse estetik komponenti ön planda olduğu için önem arz etmektedir.
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Meme kanseri tanısında her hasta için ayrı bir tedavi planı oluşturulmalı ve
ameliyatına karar verilmelidir. Peroperatif özen ve postoperatif dönemde yakın
takip oluşabilecek komplikasyonu önlemede ya da erken fark edip müdahale
etmek açısından önemlidir.
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1.

Giriş

P

ankreas kanseri hala tedavisi olmayan hastalılar arasında olsa da cerrahi
ve sonrasında adjuvan kemoterapi en uzun sağ kalım için en iyi seçenek
olmaya devam etmektedir. Pankreas cerrahisi oldukça komplike bir
cerrahidir. En sık uygulanan pankreas cerrahisi pankreatikoduodenektomidir.
Bu cerrahide 3 adet anastomoz yapılmakta ve her bir anastomoza bağlı
komplikasyonlar görülebilmektedir. Distal pankreatektomi teknik olarak daha
kolay olmak ile birlikte fistül oranı oldukça fazla görülmektedir.
Pankreas cerrahisinin en önemli tartışılan konularından birini postoperatif
komplikasyonlar oluşturur. Batın cerrahileri arasında pankreatektomi %3060 arasında komplikasyon oranı ile en yüksek komplikasyon oranına sahip
cerrahiler arasındadır.(1,2) Komplikasyon gelişen hastalarda iyileşme süresi
ve hastanede yatış süresinin uzun olması nedeniyle fazla kaynak kullanımına
neden olmakta ve sağlık sistemine ciddi yük getirmektedir. Postoperatif yönetim
zorluğu nedeniyle yüksek bir klinik yük oluşturmasının yanı sıra hastanın yaşam
kalitesini bozmakta hatta azımsanmayacak oranda ölüme neden olabilmektedir.
20 sene öncesine kadar pankreas cerrahisi sonrası ölüm oranı %20’i aşabilirken
gelişen teknik ve postoperatif bakım stratejileri ile ölüm oranları %5’in altına
düşmüştür. Fakat yine de düşük hacimli merkezlerde hala ölüm oranları %5‘i
aşabilmektedir. En sık ölüm nedenleri arasında intraabdominal kanama, POPF
sonrasında sepsis, kardiyovasküler ve pulmoner olaylar sayılabilir. Yapılan bir
471
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çalışmada pankreatikoduodenektomi (PD) sonrasında komplikasyon gelişmesi
mortalitenin bağımsız bir risk faktörü olarak bulunmuştur.(2) Pankreatektomi
sonrası en sık karşılaşılan komplikasyonlar, postoperatif pankreatik fistül
(POPF), postoperatif hemoraji (POH), gecikmiş gastrik boşalma (GGB), safra
kaçağı, lenfatik kaçak şeklinde sıralanabilir. (Tablo 1) 2.000 PD hastasını içeren
bir seride hastane mortalitesi %1.6 olurken, komplikasyon oranları %45 olarak
bulunmuştur. Bu seride GGB %23, POPF %16, yara yeri enfeksiyonu %11,
gecikmiş kanama %2, lenfatik kaçak %1 olarak bildirilmiştir.(3)
Tablo 1.
Pankreatektomi sonrası önemli komplikasyonlar
·
·
·
·
·
·

Postoperatif pankreatik fistül
Gecikmiş gastrik boşalma
Postoperatif Kanama
Safra kaçağı
Lenfatik kaçak
Akut pankreatit

Bu bölüm, pankreas cerrahisini takiben en sık görülen cerrahi komplikasyonların
temel tanımlarını ve sınıflandırmalarını açıklamayı ve en son kanıtlar ışığında
mevcut ana tanı araçlarını ve tedavinin temel taşlarının ortaya konmasını
amaçlar.
2.

Postoperatif Pankreatik Fistül

2.1 Tanım ve Sınıflandırma
POPF pankreas rezeksiyonu sonrasından en sık görülen ve en çok korkulan
komplikasyondur. Pankreas sıvısı kaçağı, postoperatif iyileşmede hafif
değişikliklerden, invaziv girişim gerektirebilecek ciddi klinik olaylara neden
olabilir. Ve nadir de olsa ölüme yol açabilir. Bununla beraber GGB ve POK gibi
komplikasyonların gelişmesiyle de sıklıkla ilişkilidir.
POPF ilk kez 2005 yılında anlaşılır bir şekilde tanımlanmış ve şiddetine
göre 3 gruba ayrılmıştır. (A, B ve C).(4) Bu sınıflandırmanın dünya çapında
kabulü, bu durumun uygun bir şekilde değerlendirilmesine ve farklı cerrahi
stratejiler ve sonuçlar arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlamaktadır.
9 sene sonra aynı grup bu sınıflandırmayı güncellemiştir. POPF için yayınlanan
yeni güncelleme ile postoperatif yönetimde değişiklikler ve sınıfları birbirinden
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daha iyi ayırmak için yeni kriterler sunmaktadır. Şu anda POPF, postoperatif
3. günde veya sonrasında herhangi bir dren sıvısı amilaz düzeyinin kurum
için normalin üst sınırının en az üç katı olması şeklinde tanımlanmaktadır.
Durumun mevcut klinikle ilişkili olması gerekir. Sadece 2 şiddet derecesi vardır
(B ve C). Grade B POPF, antibiyotikler, enteral veya parenteral nütrisyon, kan
transfüzyonu, somatostatin analogları ve/veya perkütan veya endoskopik drenaj
veya anjiyografi gibi herhangi bir girişimsel (ancak cerrahi olmayan) prosedürü
içeren tedavi amaçlı bir müdahale ihtiyacını ifade eder. Grade C POPF, tersine,
tek veya çoklu organ yetmezliğinin geliştiği ve/veya cerrahi girişimin gerekli
olduğu yaşamı tehdit eden durumları içerir. Bunun dışında, klinik olarak
anlamlı bir belirtiye yol açmayan drenaj sıvısı amilazındaki herhangi bir artış
“biyokimyasal kaçak” olarak tanımlanır. Bu, ameliyattan sonra üç haftadan fazla
sürmemesi koşuluyla, taburcu olduktan sonra cerrahi drenin yerinde kaldığı
durumlar için de geçerlidir.(5)
2.2 İnsidans ve Risk Faktörleri
PD sonrası POPF, hastaların %11.4-27’sinde görülür.(6) PD sonrası POPF için
iyi bilinen bazı preoperatif risk faktörleri arasında cinsiyet, vücut kitle indeksi
(VKİ), diyabet, kardiyovasküler komorbiditeler ve patolojide malign olmayan
hastalık olması yer alır.(7) İntraoperatif bulgulara gelince, pankreas kanalı
çapı, geriye kalan pankreasın dokusu ve tahmini kan kaybı POPF gelişiminin
ana belirleyicileri arasındadır.(8) POPF’ü öngörmek için fistül risk skoru(frs)
gibi bir kaç tane risk modeli geliştirilmiştir.(9) Bu risk skorları preoperatif ve
İntraoperatif değişkenleri göz önünde bulundurur ve İntraoperatif hesaplanır.
(Tablo 2) POPF %14,7- %29 oranında sıklıkla distal pankreatektomi sonrası
görülür. Görece olarak PD sonrası daha az sıklıkta görülmektedir.(10,11)
Preoperatif risk faktörleri arasında genç yaş, hipoalbuminemi, visseral obezite
ve komorbid hastalıklar sayılabilirken intraoperatif olarak geriye kalan pankreas
dokusunun yumuşak olması, kalın olması, dilate pankreatik kanal POPF risk
faktörleri arasında sayılabilir.(12,13) Oldukça iyi bilinen bu risk faktörlerine
rağmen güvenilir prediktif bir skor henüz geliştirilememiştir. Son olarak
pankreasın fonksiyonlarını en iyi koruyan girişimlerden santral pankreatektomi
ve enükleasyon sonrası POPF daha sık görülür. Santral pankreatektomi
sonrası %30 dan başlayarak enükleasyonda %50 den fazla oranda POPF
görülebilmektedir. Santral pankreatektomi sonrası bu oranın yüksek olması
pankreatik kaçak riski olan iki kanalın olması ile açıklanabilirken enükleasyonda
tümör parankim içerinde alanın genişliğine göre POPF riski artmaktadır.(14,15)
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Tablo 2.
Puan
Fistül Risk Skoru
Risk faktörleri
· Pankreas dokusu
o Sert 0
o Yumuşak 2
· Patoloji
o Pankreas kanseri veya kronik pankreatit 0
o Diğerleri 1
· Pankreas ductus çapı(mm)
o >5.0 0
o 4.0-4.9 1
o 3.0-3.9 2
o 2.0-2.9 3
o <1.9 4
· Tahmini intraoperatif kan kaybı
o <400 0
o 401-700 1
o 701-1000 2
o 1000 3
 Skor : 0-İhmal edilebilir, 1-2 düşük, 3-6 orta, 7-10 yüksek

Kaynak: Callery ve Ark(9)
2.3 Komplikasyon riskini azaltma stratejileri ve tedavisi
Hasta riskine bağlı olarak, POPF’ün önlenmesine yönelik kişiye özel bir
yaklaşım benimsenebilir. Profilaktik somatostatin analoglarının kullanımı,
anastomoz
stentleri,
pankreatikogastrostomi
rekonstrüksiyonu
ve
intraperitoneal dren kullanımı, POPF gelişimini hafifletmek için potansiyel
stratejiler olarak önerilmiştir.(16-19) PD yapılan yüksek riskli hastalarda,
eksternalize stent ile pankreatikojejunostomi rekonstrüksiyonundan fayda
görebilir. İntraperitoneal dren kullanımı şiddetle tavsiye edilirken profilaktik
somatostatin analogları kullanımı için yeterli kanıt yoktur.(20) Düşük riskli
hastalarda dren konulmayabilir.(19) Buna rağmen bugüne kadar hiçbir strateji
distal pankreatektomiyi takiben POPF gelişme oranlarında önemli bir iyileşme
sağlayamamıştır. Stapler hattına takviye sütür konulmasının etkili olabileceğine
dair bazı kanıtlar olmasına rağmen, bu teknik diğer teknikler ile karşılaştırıldığında
üstünlüğü hala çok tartışılmaktadır.(21) Rutin dren kullanımı, POPF oranını
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etkilemiyor gibi görünse de, komplikasyon sonrası klinik yükü azaltabilir.(22)
Abdominal distansiyon, hassasiyet, bağırsak fonksiyon bozuklukları, ateş ve
akut faz reaktanlarında yükselme gibi klinik belirtiler POPF gelişmesi ile ilişkili
olabilir. Cerrahi girişimden birkaç gün sonra görülmelerine rağmen, daha geç
klinik bulgu olarak da ortaya çıkabilirler. Radyolojik tetkik yapılması zorunlu
olmamakla birlikte kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) tanıyı doğrulamanın
yanı sıra POPF ile ilişkili abdominal koleksiyonları göstermede faydalıdır.
(23) POPF ortaya çıktıktan sonra, tedavinin temel taşlarından biri drenaj ve
oral alımla ilişkili pankreas salgısının baskılanmasıdır. Diğeri total parenteral
nütrisyon (TPN) veya enteral nütrisyon ile düşük yağlı bir diyet başlamaktır.
Aslında, nütrisyonel desteğin konservatif yönetimde kilit bir rolü vardır ve
hedef günlük enerji arzı 20 ile 30 kcal/kg arasında olmalıdır.(24) POPF tedavisi
için somatostatin veya somatostatin analoglarının kullanılması birkaç merkezde
klinik uygulamada yerini almaktadır. Bununla birlikte, POPF’ün tedavisindeki
etkinliğini destekleyen sağlam kanıtlar hala eksiktir.(16) Süperenfeksiyon
oluştuğunda tedavisi için antibiyotiklerin akıllıca kullanılması önerilir. POPF
ile ilişkili abdominal koleksiyonların ve apselerin tedavisi için erken müdahale
oldukça önem taşımaktadır. Ultrason veya BT eşliğinde birçok hasta tekrar
ameliyata gerek kalmadan perkütan drenaj ile başarılı bir şekilde yönetilebilir.
(25) Endoskopinin, POPF yönetimindeki yeri giderek önem kazanmaktadır.
Mümkün olduğunda, abdominal koleksiyonların transgastrik drenajına olanak
sağlar ve sfinkterotomi ile distal pankreatektomi sonrası POPF’ün tedavisinde
etkin rol alabilir.(26,27) Çoğu POPF reoperasyona gerek kalmadan yönetilebilse
de, ilgili organ yetmezliği, şiddetli peritonit veya şiddetli kanama ile birlikte
giderek kötüleşen durumlarda bazen reoperasyon gerekir. Peripankreatik
alanın debridmanı ve drenajı, kaçak yerini onarmaya yönelik girişimler,
pankreatikoenterik anastomozun rezeksiyonu ve kalan pankreas kanalının
ligasyonu veya kapatılması, hatta tamamlayıcı pankreatektomiye kadar giden
cerrahi girişimler yapılabilir. Ancak, POPF için reoperasyon ile ilişkili yüksek
mortalite ve morbidite göz önünde bulundurulduğunda, cerrahi seçenek
maksimal konservatif tedaviyi takiben son çare olarak düşünülmelidir.(28)
3.

Pankreatektomi Sonrası Kanama

Pankreatektomi sonrası bildirilen %3-10 oranlarıyla POPF ile karşılaştırıldığında
daha düşük insidansına rağmen, PSK %30 ila %50 arasında değişen mortalite
oranlarıyla majör postoperatif komplikasyonlardan biri olmaya devam etmektedir.
(29,30) Mevcut International Study Group of Pancreatic Surgery(ISGPS)
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tavsiyelerine göre, PSK, kanama zamanlaması ve kanama şiddeti gibi iki ana
kriter temelinde üç sınıfta (A, B ve C) sınıflandırılır. Kanama ilk cerrahiden
sonraki 24 saat içinde meydana geldiğinde erken ve daha sonra gerçekleştiğinde
geç olarak ikiye ayrılır. Kanama intralüminal olabilir veya intraperitoneal
olabilir. İntraperitoneal olduğundan batın drenleri ile aşikar görülebilir. PSK
kanamanın sınıflaması erken ve geç dönemde meydana gelmesine göre ayrılır.
Grade A, erken dönemde hafif intralüminal veya ekstralüminal kanamayı tarif
eder. Herhangi bir tedaviye ihtiyaç olmaz ve hastanın genel durumu iyidir. Grade
B, erken ciddi intralüminal veya ekstralüminal kanama ile geç, orta şiddette
intralüminal veya ekstralüminal kanamayı tarif eder. Hastanın genel durumu
orta-iyidir ve nadiren hayatı tehdit edici hale gelir. Transfüzyon, yoğun bakım
ihtiyacı, teröpatik endoskopi, embolizasyon veya erken PSK da yeniden ameliyat
ihtiyacı olabilir. Grade C, geç intralüminal veya ekstralüminal kanamayı tarif
eder. Hastanın genel durumu kötü ve durum hayatı tehdit edicidir. Yoğun bakım
ihtiyacı olur. Kanama yerini belirlemek ve durdurmak amacıyla endoskopi ve
anjiyografi ihtiyacı olur. Tekrar ameliyat gerekebilir.(31)
Klinik yönetim, mevcut tabloya, kanamanın başlangıç zamanına ve
olası yerine göre uyarlanır. Erken kanama genellikle ya başarısız intraoperatif
hemostazdan ya da altta yatan bir koagülopatiden kaynaklanır. Hastaların büyük
çoğunluğu temelde asemptomatiktir ve PSK’nın postoperatif seyir üzerinde
hiçbir etkisi yoktur. Ancak kanama şiddetli olduğunda, kanamanın kaynağını
bulmak ve kontrol altına almak için laparotomi önerilir.(29) Bu yaklaşım ile
genellikle hastanın sıkıntısız seyri garanti altına alınır. Geç PSK’nın klinik
yönetimi genellikle zordur ve patogenezi çeşitlidir. POPF veya karın içi apseye
sekonder vasküler erozyon, intraoperatif kullanılan hemostatik cihazların
başarısızlığının geç ortaya çıkması, arteriyel psödoanevrizma ve intraluminal
ülserasyon en yaygın nedenlerden bazılarıdır.(32) Bu durumda, kanama
kaynağına cerrahi erişim zor olabilir. Anjiyografi (eğer ekstralüminal ise) ve
endoskopi (intralüminal ise) tedavide birincil yaklaşımlar olarak karşımıza çıkar.
Hemodinamisi stabil olmayan, genel durumu kötüleşen, çoklu organ yetmezliği
veya septik hastalar için cerrahi seçeneği ortaya çıkar. Bu varsayımlar göz
önüne alındığında, erken hafif olaylar dışında, kontrastlı abdominal BT, tüm
PSK vakalarında çok önemlidir ve muhtemel kaynağın tanımlanmasına ve
yönetimin buna göre planlanmasına olanak sağlar. Ayrıca, geç masif kanamaların
öncesinde kendini sınırlayan hafif kanamaların olabileceği unutulmamalıdır.(33)
Bu nedenle, bu vakalarda muhtemel vasküler lezyonları gösterebilecek hızlı bir
abdominal BT taraması şiddetle tavsiye edilir.
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3.

Gecikmiş gastrik boşalma

Gecikmiş gastrik boşalma(GGB) genellikle yaşamı tehdit eden bir komplikasyon
değildir. Bununla birlikte, oluştuğunda postoperatif seyir üzerinde önemli bir
etkisi vardır. Hastaya verdiği rahatsızlık, daha uzun hastanede kalış süresi ve
yeniden hastaneye başvuru oranlarını arttırması ile hem hastanın iyileşmesini
hem de hastane maliyetlerini etkiler.(34) Pankreas rezeksiyonu sonrası görülme
sıklığı %13-40 arasında değişmektedir.(35) Patogenezi sıklıkla, ameliyat yatağı
üzerinde lokalize inflamasyonu tetikleyen POPF veya abdominal apseler gibi altta
yatan olaylarla ilişkilidir. Alternatif olarak, operatif devaskülarizasyon ve/veya
denervasyon, doğrudan pilorospazma neden olarak gastropareziyi tetikleyebilir.
Duodenumdan salgılanan motilinin ortadan kalkması da patogenezde rol alan
etmenler arasında sıralanmıştır. Kan kaybı, ameliyat süresi, portal ven rezeksiyonu,
rezeksiyon tipi (Whipple PD’ye karşı pilor koruyucu PD) ve rekonstrüksiyon
tipi (antekolik veya retrokolik, elle veya staplerle duodenojejunostomi,
pakreatikogastrostomiye karşı pankreatikojejunostomi) ortaya atılan olası risk
faktörleridir.(35) Altta yatan mekanizmalardan bağımsız olarak, ISGPS GGB’yi
postoperatif üç günden fazla nazogastrik tüp (NGT) ihtiyacı veya postoperatif
3. günden sonra kalıcı kusma için NGT’yi yeniden yerleştirme ihtiyacı olarak
tanımlamıştır. postoperatif 7. günde veya sonrasında katı diyeti tolere edememe
de GMB’nın bir özelliğidir. Üç dereceli (A, B ve C) sınıflandırma, NGT’nin
kalış süresine ve diğer klinik özelliklere dayanmaktadır.(36) Bu nedenle tanı
klinik özelliklere dayanmaktadır. Midenin normalden daha yavaş boşaldığını
doğrulamak için bir radyografik kontrast çalışması kullanılabilir. Endoskopi,
özofagusta fungal enfeksiyon varlığını veya peri-anastomotik ülserler gibi
altta yatan durumları saptamak için yararlı olabilir. Abdominal ultrason veya
BT, mide çıkışını engelleyebilecek abdominal koleksiyonları dışlamak için de
kullanılabilir. Varsa altta yatan nedenin çözülmesi tedavinin temelini oluşturur.
Aksi takdirde, klinik yönetim esas olarak nazogastrik dekompresyon ve hastayı
oral kapalı takip etmeye dayalı semptomatik tedavidir. Uzun süreli aç kalma
ihtimali ve olası POPF varlığı göz önünde bulundurularak beslenme desteği
sağlanması gerekir.(37) Enteral nütrisyonun TPN’ye üstünlüğü tam olarak ortaya
konulamamıştır.(38) Düşük doz eritromisin, motilin reseptörlerine bağlanarak
gastrik motiliteyi arttırdığı için uygun bir seçenek olabilir.(39).
4.

Safra kaçağı

PD sonrası safra kaçağı olası bir komplikasyondur. Ameliyat sonrası 3. günde
veya sonrasında dren sıvısı bilirubin konsantrasyonunun serum bilirubininin
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üç katından fazla olması, kateterizasyon veya reoperasyon gerektiren bir safra
koleksiyonunun varlığı olarak tanımlanır. İnsidans %8›den yüksek değildir ve
seyir genellikle iyidir, ancak uzun süreli hastanede yatış ve artan morbidite
sıklıkla bildirilmektedir.(40) Hepatikojejunostominin başarısızlığı, özellikle
safra kanalının ince olması durumunda cerrahi teknik sorunlarla veya yetersiz
kanlanmayla ilişkili olabilir. İkinci olarak genellikle yoğun biliyer kanal
disseksiyonu veya geniş peribiliyer lenfadenektomi neden olur. Tanı klinik
belirtilere dayanır ve doğrulamak için dren sıvısı bilirubini ölçülebilir. Bununla
birlikte, eşzamanlı bir POPF’ün ekarte edilmesi çok önemlidir. Gerçekten de,
POPF ile ilişkili olduğunda, hepatikojejunostomi kaçağının morbiditesi önemli
ölçüde artar ve mortalite oranları %34’e kadar çıkabilir. Tedavi genellikle
intravenöz sıvı, elektrolit desteği ve drenlerin bakımına dayanır, çünkü kaçak
vakaların %50’sinde kendiliğinden düzelir.(41) Uzun süreli kaçaklarda,
anastomozun iyileşmesine katkıda bulunması için bir kılavuz olarak perkütan
transhepatik biliyer kateterin yerleştirilmesi fayda sağlayabilir. Özellikle izole
safra komplikasyonları için cerrahiden mümkün olduğunca kaçınmak gerekir.
5.

Lenfatik kaçak

Postoperatif 3. günden sonra drenlerde lipitten zengin süt benzeri sıvının varlığı
olarak tanımlanan lenfatik kaçak, pankreas rezeksiyonu yapılan hastaların
%4-10’unda görülür. Oral alımdan sonra batın drenlerinden gelen sıvının artması
ve süt rengine benzer geleni olması tipik bir bulgudur. Patogenez, sisterna şili
ve/veya karın boşluğunda arkada pankreas başı ve boynuna yakın yerleşimli
dallarının yaralanmasına bağlıdır. Neoadjuvan tedaviler çağında giderek daha fazla
arzu edilen genişletilmiş lenfadenektomi, bu komplikasyonun ortaya çıkmasına
önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Malabsorpsiyon ve malnütrisyonun yanı
sıra, lenfatik kaçak birikerek süperenfeksiyona neden olabilen ve postoperatif
seyri sıkıntıya sokabilen abdominal koleksiyonların oluşumuna yol açabilir.
Fakat genellikle ciddi bir enflamatuar yanıta neden olmaz. Tanı açısından,
dren sıvısının süt renginde olması genellikle güçlü bir şekilde lenfatik kaçağı
akla getirir. Dren sıvısında trigliserit analizi ile doğrulama esastır. Ancak dren
sıvısının hacmi, prognozu ve tedaviye yanıtı öngörmede daha çok yardımcı olur.
(42) Ana tedavi, uzun zincirli trigliseritlerin kısıtlandığı yağdan fakir diyettir.
TPN ile beslenme desteği, yeterli kalori sağlamak önemlidir.(43) Drenlerin
bakımı şilöz asit ve/veya abdominal koleksiyon oluşumunu önleyebilir. Yine de
koleksiyon olduğunda perkütan drenaj gerekebilir. Genellikle peruktan drenaj
ile tedavi yeterli olur. Nadir olarak reoperasyon gerekir.
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6.

Postoperatif akut pankreatit

Pankreatektomi sonrasında geriye kalan pankreas parankiminin inflamasyonu
daha önce rapor edilmişti.(44) Fakat çok üzerinde durulmamış ve nadir
görülen bir durum olarak görülmekteydi. Son zamanlarda ortaya çıkan kanıtlar,
postoperatif akut pankreatiti(POAP), önceden düşünülenden daha sık meydana
gelen ve postoperatif morbiditeyi daha fazla tetikleyebilen, pankreas kalıntısının
lokal enflamatuar/iskemik süreci olarak tanımlamaktadır. Manipülasyon,
mobilizasyon, kanlanmanın bozulması ve/veya pankreas salgısının stazına
kadar değişen operatif travma ile ilgili bir dizi olay, POAP etiyolojisinde rol
oynuyor gibi görünmektedir. Bu patofizyolojik olaylar, asiner hücrelerin
hasarına, proteolitik enzimlerin hücre içi aktivasyonuna, pankreas parankiminin
ödemine ve peripankreatik inflamasyona neden olarak lokal ve/veya sistemik
etkilere yol açan bir dizi ardışık olayı tetikleyebilir.(45) Bu hipoteze göre,
POAP %1 ile %67 arasında değişen bir insidansla çok erken perioperatif
dönemde ortaya çıkmaktadır.(46) ISGPS, POAP’ti, kısmi pankreas rezeksiyonu
sonrasında ortaya çıkan ve postoperatif ilk 3 gün içinde erken başlayan geriye
kalan pankreas dokusunun akut inflamatuar durumu olarak tanımlar. Serum
amilaz düzeyinin, normalin üst sınırından daha büyük ve postoperatif en az ilk
48 saat içinde devam eden sürekli bir artışı tanı için gereklidir. Ancak POAP
olarak tanımlanabilmesi için bu durumun batın tomografi ile doğrulanması
ve diğer ISGPS tanımlarında olduğu gibi hastanın kliniği ile uyumlu olması
gerekir. Hastanın klinik iyileşmesini olumsuz yönde etkilemeyen, postoperatif
hiperamilazemi varlığında, POAP şeklinde değerlendirme yapılmamalıdır. POPF
sınıflandırılmasındaki biyokimyasal kaçağa benzer şekilde düşünülebilir. Serum
amilaz aktivitesinde, normalin kurumsal üst sınırından daha büyük, postoperatif
en az ilk 48 saat içinde devam eden sürekli bir artış, hastanın durumunda klinik
olarak anlamlı bir gerileme ile ilişki ve radyolojik anormallikler Grade B POAP
ile uyumludur. Orta şiddette lokal ve sistemik bütün komplikasyonlar Grade
B POAP şeklinde değerlendirilir.(5) Derece B POAP, spesifik farmakolojik
(örn., antibiyotikler, ek beslenme desteği), endoskopik veya girişimsel
radyolojik tedaviler dahil olmak üzere beklenen postoperatif iyileşme sürecinin
yönetiminde bir değişiklik gerektiren durumları kapsar. Grade B POAP kalıcı
organ yetmezliğine yol açtığında (en az 48 saat boyunca tek veya çoklu organ
yetmezliği) POAP şiddeti Grade C’ye yükselmiş olur. POAP nedeniyle PSK,
POPF ve herhangi bir nedenle reoperasyon durumu Grade C POAP olarak
değerlendirilir.(47) POAP postoperatif dönemde erken karşılaşılan bir olay
olduğundan, hızlı tanı ve tedavi, lokal ve sistemik komplikasyonlar dahil
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olmak üzere müteakip morbidite oluşumunu veya yükünü azaltabilir. POAP
için herhangi bir spesifik tedavi veya azaltma stratejisi henüz hiçbir çalışmada
tanımlamamıştır. Erken tanı ve şüphe halinde kontrastlı BT çekilmesi ve tanı
konulduktan sonra klinik takibinin yapılması önerilir. Komplikasyon gelişmesi
halinde uygun müdahale yapılması uygun olacaktır.
7.

Sonuç

Cerrah deneyimi, ameliyat sonrası komplikasyonları öngörmede, azaltmada
ve mümkün olduğunca komplikasyonlardan kaçınmada kesinlikle önemli bir
rolü vardır. Ancak pankreas cerrahisi gibi yüksek riskli cerrahilerde hastanın
ameliyat sonrası yönetimine katılan tüm tıbbi hizmetlerin daha da önemli
olduğu bilinmektedir. Pankreas rezeksiyonu uygulanan hastaların yönetiminde
geniş deneyime sahip olan radyoloji, girişimsel radyoloji, gastroenteroloji ve
diyetisyenler postoperatif komplikasyonların tedavisinin temel taşını temsil eder.
Bu nedenle pankreas cerrahisinin özel, yüksek hacimli merkezler de yapılması
önem arz etmektedir. Pankreas rezeksiyonunu takiben komplikasyon insidansı
hala yüksektir. ISGPS, POPF, PPK, GMB ve biliyer ve lenfatik kaçak için
standartlaştırılmış tanımlar ve klinik derecelendirme sistemleri oluşturmuştur.
Bu sınıflandırma sistemleri, intraoperatif tekniklerin ve klinik yönetim
kararlarının tarafsız bir şekilde karşılaştırılmasına olanak sağlamıştır. Bununla
birlikte, bu komplikasyonların yönetim politikaları çoğunlukla hastanın durumu
ve cerrahi tecrübe ile yönlendirilir ve her zaman mevcut sağlam kanıtlara
dayanmaz. Uygun kaynaklara ve komplikasyon yönetiminde multidisipliner
deneyime sahip yüksek hacimli ve tecrübeli birimlerin geliştirilmesi, kanıtları
ve sonuçları daha da iyileştirebilir.
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1.

Giriş

Ö

zofagusun akalazya gibi benign hastalıklarından kanserlerine kadar
birçok hastalığı cerrahi olarak tedavi edilebilir. Bu cerrahi müdahaleler
sonrasında yapılan operasyona spesifik komplikasyonlar ve her
operasyonda oluşabilecek non-spesifik komplikasyonlar görülebilir. Özofagus
cerrahisi komplikasyonlarını bilmek erken tanı ile erken müdahale imkanı
sağlayacağından morbidite ve mortalite oranlarında düşme sağlayacaktır.
2.

Özofagus Rezeksiyonu Komplikasyonları

2.1 İnsidans
Özofagus rezeksiyonları sonrasında komplikasyon görülme oranları %20-80
arasında değişmektedir. (1-3) Yapılan çalışmalara göre özofagus rezeksiyonundan
sonra en sık görülen komplikasyon pulmoner komplikasyonlarken (4,7-9) en
korkulan komplikasyon ise anastomoz kaçağıdır. (10,11)
2.2 Risk faktörleri
Özofagusun rezeke edildiği ameliyatlarda görülen komplikasyonlar tercih edilen
operasyon türü ve hastanın eşlik eden komorbiditeleri gibi pek çok nedenle
485
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ilişkilidir. Özofagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu sonrasında komplikasyon
gelişmesine zemin hazırlayan faktörler arasında ileri yaş, malnutrisyon, böbrek
yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi
pulmoner fonksiyonlarının bozulduğu sistemik hastalıklar ve acil operasyonlar
sayılabilir. (2) Rezeksiyonun benign ya da malign nedenlerle yapılıyor olmasının
ise komplikasyonlarla herhangi bir ilişkisi bulunamamıştır.
2.3 Mortalite
Özofagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu sonrası mortalite oranları %0-22
arasında değişirken 30 günlük mortalite oranları ise %1-6 olarak bildirilmiştir.
(15-20) Özofajektomi sonrası mortalite ile ilişkilendirilen faktörler arasında
ileri yaş, diabetes mellitus, neoadjuvan tedavi almış olmak, böbrek yetmezliği,
karaciğer yetmezliği ve fazla miktarda alkol alımı sayılabilir. (2) Eşlik eden
hastalıkların özofajektomi sonrasında görülen komplikasyonlarla birlikte ölüm
oranlarını da artırdığı gösterilmiştir. (5,12,13)
Operasyon sonrasında komplikasyon gelişmesinin uzun dönem sağkalımı
etkilediği gösterilmiştir. (22) Fakat özofajektomi sonrasında mortalite görülen
hastalarda genellikle çok sayıda ciddi komplikasyon görüldüğü belirtilmiştir.
(8) Eskiden anastomotik komplikasyonlar %50 gibi yüksek mortalite oranları
ile ilişkilendirilmekteyken günümüzde uygulanan agresif tedaviler sonucu
mortalite ile anastomotik komplikasyonlar arasında artık ilişki bulunmamaktadır.
(21) Günümüzde operasyon sonrası mortalite ile en çok ilişkilendirilen
komplikasyonlar pulmoner komplikasyonlardır. (14)
Tablo 1: Uzun Dönem Sağkalımı Etkileyen Komplikasyonlar (22)
Akut respiratuar
distress sendromu
Kanama, şilotoraks ve
anastomoz kaçağı için
reoperasyon

Operasyon sonrası
Akut gelişen
Santral nörolojik
re-entübasyon
böbrek yetmezliği durumlar
Myokard infarktüsü Ventriküler ve
Sepsis
atrial aritmiler

2.4 Operasyona spesifik komplikasyonlar
Özofagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonuna spesifik komplikasyonlar: kondüit
komplikasyonları (anastomoz kaçağı, anastomoz darlığı, kondüit iskemisi), sinir
hasarı, lenfatik kaçak, diyafragma hernisi, fonksiyonel bozukluklar (disfaji,
reflü, dumping sendromu ve gecikmiş gastrik boşalma), havayolu zedelenmesi,
transözofageal zedelenme ve splenik zedelenme olarak sınıflandırılabilir.
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2.4.a Anastomoz kaçağı
İnsidans ve mortalite: Özofagus rezeksiyon ve anastomozunu takiben
anastomoz kaçağı görülme olasılığı %5-40 arasında değişmekte olup, kaçak
ilişkili mortalite oranları ise %2-12 arasında bildirilmiştir. (26-34)
Anastomoz kaçağı görülme olasılığını etkileyen faktörler:
•
•
•
•
•

Anastomoz tekniği (elle / staplerle / hibrit)
Kondüit tipi (mide / kolon / ince bağırsak)
Kondüit yeri (ortotopik / heterotopik)
Kondüitin oluşturulması (devaskülarizasyon / tubularizasyon derecesi)
Anastomoz yeri (boyun / göğüs): Torasik anastomozlarda, daha kısa
kondüit uzunluğu ile kondüitte daha az gerginlik oluşturarak proksimal
kondüitin daha iyi perfüzyonuna olanak sağladığı için kaçak görülme riski
servikal anastomozlara göre daha azdır. (4,34)

Risk faktörleri: Anastomoz kaçağı risk faktörleri arasında kondüit iskemisi,
neoadjuvan tedavi almış olma, komorbid hastalıklar (kalp yetmezliği,
hipertansiyon, böbrek yetmezliği vb) ve operasyon tipi sayılabilir. (31)
Ayırıcı tanı: Perianastomotik kaçaklar mide stapler hattındaki kusurlardan
ya da mide ucu nekrozundan kaynaklanabilir, radyolojik ya da endoskopik
görüntülemelerle anastomoz kaçaklarından ayırt edilebilir.
Tedavi:
Anastomoz kaçağı tedavisindeki temel noktalar:
•

•

•
•
•

Özofageal kondüite olan kan akımı hipotansiyona duyarlıdır. Bu yüzden
monitorizasyonla övoleminin sağlanması ve mümkünse vazopressörlerden
kaçınılması önemlidir.
İnsizyonla ya da perkutan drenajla tüm kaçaklar ve kirlenen tüm bölgeler
uygun şekilde drene edilmelidir. Anastomoz kaçağından şüpheleniliyorsa
lümen dışı koleksiyonları saptamak için tomografi çekilmelidir.
Çevre dokuların kontamine olmasını engellemek için oral alım kesilip
nazogastrik tüp takılabilir.
Progresif hipotansiyon, oligüri ve asidoz durumunda kondüitin durumunu
kontrol etmek için endoskopi yapılabilir.
Kaçak şüphesi oluştuğu anda intravenöz geniş spektrumlu sistemik
antibiyotikler başlanmalıdır.
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•

Bu hastaların çoğunda kronik gastroözofageal reflü hastalığı olduğu ve
anti-asit tedavisi aldıkları için antifungal tedavi başlanabilir.

Servikal anastomoz kaçakları drenaj ve pansuman ile tedavi edilebilir. (9) Seçili
vakalarda endoskopik stentleme ya da transluminal vakum tedavisi kullanılabilse
de torasik anastomoz kaçaklarında kaçağın kontrolü için genellikle cerrahi
re-eksplorasyon gerekir. (36,37)
2.4.b Anastomoz darlığı
İnsidans: Özofagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonunu takiben hastaların
%9-40’ında anastomoz darlıkları gözlenir. (38-40) Bu darlık kondüit iskemisine
ya da anastomozda rekürren hastalığın geç prezentasyonuna bağlı olabilir.
Risk faktörleri: Anastomoz darlığı genellikle kondüit malperfüzyonu/iskemisi
ile ya da cerrahi teknikle yakından ilişkilidir. Yapılan bir çalışmaya göre
anastomoz kaçağı gelişen hastalarda anastomoz darlığı gelişme riski diğerlerine
göre daha yüksektir. (31) Darlık gelişen, kaçak ve kondüit iskemisi görülmeyen
hastaların ise genellikle kolonik interpozisyon grefti yerine gastrik pull-up
operasyonu geçirdiği saptanmıştır. (31) Anastomoz teknikleri karşılaştırıldığında
stapler tekniklerinin elle anastomoz tekniklerine göre daha az anastomoz darlığı
riski taşıdığı bulunmuştur. (35,41)
Klinik prezentasyon ve tanı: Anastomoz darlıkları disfaji, odinofaji,
aspirasyon gibi uzun dönemde oral alım azlığı ve malnutrisyona yol açabilecek
semptomlarla prezente olabilir. Postop darlık düşündüren semptomları olan
hastalara endoskopi yapılmalıdır.
Tedavi:
Benign darlıklar endoskopik dilatasyon ile (balon dilatasyon ya da Savary
dilatatörleri) efektif bir şekilde tedavi edilebilir. Dilatasyon işlemi, hasta disfaji
ile prezente olur olmaz uygulanmalıdır ve semptomları kontrol altına alabilmek
için gerektikçe tekrar edilebilir.
Anastomozun cerrahi revizyonu nadiren gerekir, rezeksiyon ve
diversiyon gerektirebilir. Lokal rekürren özofageal hastalık durumunda cerrahi
müdahaleyi tolere edebilecek hastalarda cerrahi rezeksiyon seçenekler arasında
düşünülmelidir. Küçük bir alanı kapsayan rekürren lezyonlarda lokal rezeksiyon
ve reanastomoz yapılabilir ama genellikle komplet özofagogastrektomi ve
kolonik/jejunal interpozisyon gerekmektedir. Lokal rekürrensler için kemoterapi
ve radyoterapi de uygulanabilir.
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2.4.c Kondüit iskemisi
İnsidans: Özofajektomi sonrası gastrik ya da kolon kondüit iskemisi hastaların
yaklaşık %9’unda görülür. (31) Bu iskemi, minör anastomoz bozuklukları ile
sonuçlanabileceği gibi nadiren de kondüitin tamamen kaybıyla sonuçlanabilir.
Risk faktörleri: Eşlik eden komorbid hastalık olması durumunda kondüit
iskemisi görülme riski 2 katına çıkar. (31)
Klinik prezentasyon ve tanı: Total kondüit iskemisi, septik şok ile hızla
kötüleşen bir klinik seyirle ortaya çıkabilir. Klinik durumu hızla kötüleşen
hastalarda proksimal özofagus diversiyonu ve cerrahi rezeksiyonu gerektiren
total kondüit iskemisini değerlendirmek ve tedavi etmek için endoskopi
yapılabilir.
Tedavi: Gastrik kondüit iskemisinin tedavisinde yeterli miktarda distal mide
varsa gastrostomi tüpü yerleştirilebilir, yoksa total gastrektomi yapılmalıdır. Bu
operasyonlarla birlikte etkilenen bölgelerin yeterli drenajı, agresif resüsitasyon,
geniş spektrumlu antibiyoterapi ve herniasyonu önlemek için hiatal açıklıkların
kapatılması da yapılması gereken işlemlerdir.
2.4.d Rekürren laringeal sinir hasarı
Risk faktörleri: Servikal anastomoz yapılan hastalarda n. laryngeus recurrens
(RLN) hasarı riskinin daha fazla olduğu gösterilmiştir. (4) Ayrıca üç alanlı
lenfadenektomi de daha yüksek sinir hasarı riski ile ilişkilendirilmiştir. (43)
Klinik prezentasyon ve tanı: RLN hasarı ses kısıklığı, dispne ve/veya
aspirasyon pnömonisi ile prezente olabilir. RLN hasarından şüphelenildiğinde
hızlıca laringoskopi ve özofagus yutkunma değerlendirmeleri yapılmalıdır.
Tedavi: Lateral paralize kord tedavisinde geçici vokal kord medializasyonu
için vokal kort enjeksiyonu yapılır. Bu sayede öksürebilme sağlanır ve hem
aspirasyon önlenir hem de ses kalitesi artar. Buna rağmen vokal kord paralizisi
devam ederse kalıcı vokal kord medializasyonu yapılmalıdır. (44)
2.4.e Şilotoraks
Risk faktörleri: Duktus torasikusun özofagusa yakınlığı, diğer torasik
operasyonlarla karşılaştırıldığında daha yüksek oranda lenfatik kaçak
olasılığına yol açar. Bu komplikasyonu önlemek için profilaktik olarak torasik
duktusu bağlamak düşünülebilir, fakat yapılan bir çalışma ductus toracicusun
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bağlanmasının postop şilotoraks riskini azaltmadığını aksine belirgin derecede
daha kötü sağkalımla ilişkili olduğunu göstermiştir. (45)
Tanı: Lenfatik kaçak tanısı enteral beslenme sırasında göğüs tüpü gelen
miktarında artma ve gelen içeriğinin serözden şilöz görünüme dönmesi ile
konur. Plevral sıvıda trigliserit seviyesinin >110 mg/dL olması ya da sıvıda
şilomikronların görünmesi lenfatik kaçak için tanısaldır. (46)
Tedavi: Tanı doğrulandıktan sonra oral alım stoplanır, parenteral beslenmeye
geçilir, göğüs tüpü geleni yakın takip edilir, octreotide ve sıvı resüstasyonu
verilir. Lenfatik kaçak 5 gün boyunca >10 mL/kg devam etmesi koruyucu
yaklaşımların muhtemelen başarısız olduğunu gösterir. (47)
Erken (tanıdan sonraki 14 gün içinde) cerrahi müdahale, halihazırda risk
altındaki hasta popülasyonunda oluşabilecek immünolojik ve malnutrisyon ile
ilişkili yüksek ölüm oranı nedeniyle birçok cerrah tarafından tercih edilmektedir.
(48,49)
Standart cerrahi yaklaşım, sağ torakotomi ile duktus torasikus ligasyonu
yapılmasıdır. Duktus torasikus anatomisini daha iyi gözlemleyebilmek için
operasyondan önce lenfanjiyogram yapılabilir. (50)
Sızıntının kaynağı operasyondan altı saat önce beslenme tüpünden
enteral olarak 25 cc/saat hızda krema veya bitkisel yağ verilerek belirlenmeye
çalışılabilir. Yüksek yağlı diyet, lenfatik sistemdeki akışı artırır. Sızıntının
yeri tespit edilirse, bağ veya klips kullanılarak kanal proksimal ve distalden
bağlanmalıdır. Sızıntının yeri belirlenemezse, sağ hemitoraksta omurga ve aort
arasındaki tüm dokuların mümkün olduğunca kaudal olarak ligasyonu yapılır.
(48) Vena Azygos, cerrahın tercihine göre bloke edilebilir veya korunabilir.
Tekrar plevral efüzyon olmasını önlemek için operasyon sırasında plöredez de
yapılabilir.
2.4.f Hiatal Herni
Risk fakötleri: Minimal invaziv özofajektomiden (MIE) sonra hiatal herni
riskinin açık özofajektomiye göre daha fazla olduğu öne sürülmüştür. MIE’de,
özellikle Ivor Lewis MIE’de hiatusu kapatmak daha zordur. Ayrıca MIE’ den
sonra daha az adezyon görülür, bu da abdominal içeriğin daha fazla hareket
etmesine ve potansiyel herniasyonuna olanak sağlar. (64)
Klinik prezentasyon: Semptomatik hiatal herniler bulantı-kusma, progresif
göğüs ağrısı ve açıklanamayan kilo kaybıyla prezente olabilir.
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Tedavi: Herni çok küçük ya da asemptomatik değilse ya da hastanın opere
olmasında sakınca yoksa ilk seçenek olarak cerrahi onarım düşünülmelidir.
(63) Onarım, fıtık içeriğinin (kolon, ince bağırsak vb) batına çekilmesi, fıtık
defektinin primer onarımı ve neoözofagus kanalının vaskülarizasyonunun
(gastroepiploik arter vb) zarar görmemesi için laparotomi veya torakotomi ile
gerçekleştirilebilir. Laparoskopik onarım ise deneyimli özofagus cerrahları
tarafından yapıldığında elektif durumlarda uygulanabilir. (65)
2.4.g Disfaji
İnsidans: Özofajektomi sonrasında hastaların yaklaşık %65’inde disfaji
gözlenir, fakat bunların sadece %34’ ü ciddidir. (42,52)
Özofajektomi sonrası oluşan disfaji genellikle anastomoz darlığından
(iskemi ya da lokal rekürrens) kaynaklanır fakat fonksiyonel de olabilir.
2.4.h Reflü
İnsidans: Özofajektomi sonrasında hastaların yaklaşık %20-80’inde reflü
gelişir. (39,40,56-58)
Özofagus rekonstrükisyonu sonrasında reflü gelişimine katkıda bulunan
faktörler:
•
•
•
•
•

Gastrik kondüit uygulandığında normal antireflü mekanizmalarının
bozulması ve/veya kaybı
Anastomozun proksimalinde reflüyü teşvik eden pozitif intraabdominal
basınç
Negatif intratorasik basınç
Bozulmuş kondüit motilitesi
Muhtemelen denervasyona bağlı gelişen bozulmuş remnant özofagus
motilitesi

Ayırıcı tanı: Rekürren enfeksiyon gibi pulmoner problemlere yol açan
inatçı semptomları olan hastalarda obstrüksiyon olasılığını ekarte etmek için
endoskopik değerlendirme yapılmalıdır.
Tedavi: Reflünün diğer nedenlerinde de olduğu gibi özofajektomi sonrasında
gelişen semptomatik reflü proton pompa inhibitörleri ve motilite ajanlarıyla
tedavi edilebilir.
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2.4.i Dumping sendromu
İnsidans: Vagatomiye sekonder gelişen dumping sendromu, özofajektomi
sonrasında hastaların yaklaşık %50’sinde görülebilir ve %1-5’inde yaşam
kalitesi ciddi derecede etkilenir. (52)
Oluşum mekanizmaları: Hastaların çoğunda, erken başlangıçlı (yemekten
sonra 10-30 dakika içinde) dumping sendromu görülür ve bu hiperozmolar
mide içeriğinin ince bağırsağa hızlı geçişiyle ilişkilendirilmiştir. Geç başlangıçlı
dumping sendromu (yemeklerden 1-3 saat sonra) ise hastaların yüzde 25’inde
görülür ve karbonhidrat yüklemesi sonrası insülin pikine sekonder gelişen
hipoglisemi ile ilişkilendirilmiştir. (59)
Profilaksi: Barrett özofagus ve intramukozal karsinom gibi uygun durumlarda
vagus koruyucu prosedürler, dumping oranını azaltabilir. (62)
Tedavi: Tedaviye genellikle öğünlerin sıklığının artırılıp boyutunun azaltılması
ve mide geçişini yavaşlatmak için öğünler arasında sıvı kısıtlaması gibi
yaşam tarzı değişiklikleriyle başlanır. Bunlara dirençli hastalarda oktreotid
düşünülebilir. (60,61)
2.4.j Gecikmiş gastrik boşalma
İnsidans ve oluşum mekanizması: Özofagus rezeksiyonunu takiben, yapılan
trunkal vagotomi ve mide pull-up işlemi ile gastrointestinal devamlılığın
restorasyonunun ortotopik yolunun doğasında bulunan midenin anatomik
kompresyonu nedeniyle, hastaların yaklaşık %50’ sinde gecikmiş mide
boşalması görülür. (52)
Profilaksi: Gastrik boşalmayı kolaylaştırmak için, özofajektomi sırasında bir
gastrik drenaj prosedürü (piloromyotomi, piloroplasti vb) kullanılabilir. Bu
işlemlerin avantajları arasında işlemin düşük morbiditesi ve erken pulmoner
komplikasyonları azaltma ve anastomoz iyileşmesini tehlikeye atabilecek
erken konduit genişlemesini önleme gibi potansiyel faydaları sayılabilir.
Dezavantajları arasında ise sağlam bir pilorun uzun vadeli faydaları olan
azalmış safra reflüsü, azalmış dumping sayılabilir. Alternatif olarak botilinum
toksin enjeksiyonu da tercih edilebilir, bu sayede hem gastrik çıkım işlemlerinin
avantajlarından faydalanılıp hem de uzun vadedeki komplikasyonlarından
kaçınılabilir. (53,54)
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Tedavi: Pilor stenozu, konduit genişlemesi ve zayıf boşalma ile sonuçlanabilen
bir gastrik çıkış prosedürünün gecikmiş bir komplikasyonudur. Balon dilatasyon,
botoks veya peroral endoskopik miyotomi (POEM) ile endoskopik olarak tedavi
edilebilir. (91) Konduit malpozisyonu, dilatasyon ve/veya torsiyonu cerrahi
revizyon gerektirebilir.
2.5 Non-spesifik Sistemik Komplikasyonlar
2.5.a Pulmoner komplikasyonlar
İnsidans ve mortalite: Pulmoner komplikasyonlar özofageal rezeksiyon ve
rekonstrüksiyon sonrasında en sık görülen ve postoperatif mortalite ile en çok
(2/3) ilişkilendirilen komplikasyonlardır. (2,4)
Profilaksi: Sigaranın bırakılması, solunum egzersizi, aspirasyondan kaçınılması,
uygun analjezi sağlanması gibi önlemler postoperatif pulmoner komplikasyon
riskini azaltabilir.
2.5.b Kardiyak Komplikasyonlar
Özofajektomi sonrasında hastaların yaklaşık %20’sinde atrial fibrilasyon görülür.
Atrial fibrilasyon postoperatif daha yüksek morbidite ve mortalite oranlarıyla
ilişkilendirilmiştir. (24,25) Postoperatif miyokard infarktüsü görülme oranları
%1.1-3.8 arasında değişmektedir. (2,3,14)
3.

Endoskopik Dilatasyon Komplikasyonları

Endoskopik ekipmanlardaki gelişmeler sayesinde özofagus dilatasyonunun
güvenliği artmış olsada dilatasyon sonrasında komplikasyonlar görülebilir. (66)
3.1 Endoskopi spesifik komplikasyonlar
Endoskopik her işlemde görülebilecek olan perforasyon, aspirasyon pnömonisi,
solunum yetmezliği ve aritmiler endoskopik dilatasyon sonrasında da görülebilir.
3.1.a Özofagus perforasyonu
İnsidans ve mortalite: Endoskopik özofagus dilatasyonun en önemli
komplikasyonlarından biridir. Mortalite oranı yaklaşık %20’dir. (67) Yapılan
çalışmalarda benign darlıklar için yapılan dilatasyonlarda perforasyon oranı
%0.1-0.3 arasında bulunmuştur. (69-73)
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Tablo 2: Özofagus Perforasyonu Risk Faktörleri (74-77)
Malignite nedenli darlıklar
İleri düzeyde özofajit
Radyoterapi öyküsü
Kostik madde maruziyeti
Kompleks darlıklar
Eşlik eden özofagus divertükülü
Geçirilmiş özofagus cerrahisi
Balon dilatasyonda yüksek şişirme basıncı kullanılması

Prognoz: Erken tanı konmuş olan hastaların prognozu daha iyidir ve nonoperatif
tedavi edilebilirler. Bunun aksine geç (özellikle >24 saat) tanı konmuş olan
hastalarda genellikle cerrahi müdahale gerekir ve mortalite oranları daha
yüksektir. (88,92)
Klinik prezentasyon: Özofagus perforasyonunda semptomlar genellikle ilk 24
saatte ortaya çıkar. Semptomlar perforasyonun yerine (servikal / intratorasik /
intraabdominal), kaçak miktarına ve perforasyondan itibaren geçen süreye göre
değişebilir. Servikal perforasyonlarda semptomların şiddeti intratorasik ya da
intraabdominal olanlara göre genellikle daha azdır. (67)
En sık görülen semptom ağrı olup intratorasik perforasyonda hastaların
%70’inden fazlasında görülür. (78) Taşikardi, takipne ve ateş gelişebilir ve
klinik hızla sepsis ve şoka ilerleyebilir. Mediastinal amfizemi (pnömomediasten)
olan hastalarda oskültasyonda çıtırtı sesleri duyulabilir (Hamman’s bulgusu).
Perforasyonun lokasyonuna göre görülebilecek diğer semptomlar:
•
•

Servikal perforasyon: boyun ağrısı, hassasiyet, dispne, ses kısıklığı,
servikal disfaji ve servikal subkutanöz amfizem
İntratorasik perforasyon: Perforasyon mediastenin kontaminasyonuyla
sonuçlanır. Kontaminasyon genellikle sola olmak üzere plevral kaviteye
de ulaşabilir. İnspirasyon ve yutkunma ile artan göğüs, sırt ya da epigastrik
ağrı görülebilir. Aynı zamanda disfaji, odinofaji, dispne, hematemez,
siyanoz ve nadir de olsa perforasyon posterior perikardı da içine alıyorsa
perikardial tamponad da görülebilir. Negatif intratorasik basınç sonucu
mide içeriği ve bakteriler plevral alana geçebilir, saatler içerisinde sepsis
ve şok semptomları gelişebilir.
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•

İntraabdominal perforasyon: Peritoneal kavitenin kontaminasyonuyla
sonuçlanır. Hastalar sırt ağrısından ya da sırt üstü yatamamaktan şikayetçi
olabilir. Ayrıca omuza vuran epigastrik ağrı gelişebilir. Akut karına sebep
olabilir.

Tam kanda lökositoz gözlenebilir. Tanısal olmasa da torasentez ile toplanan
sıvıda sindirilmemiş gıdalar olması, sıvının pH’ının <6 olması ya da artmış
tükürük amilaz seviyesi de özofagus perforasyonu tanısında kullanılabilir. (7980)
Ayırıcı tanı: Göğüs ya da karın ağrısı görülen miyokard infarktüsü, pankreatit,
peptik ülser perforasyonu, aort diseksiyonu, spontan pnömotoraks ya da
pnömoni gibi hastalıklar ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Yine de yakın zamanda
özofagus dilatasyonu öyküsü olması perforasyonu daha olası kılar.
Tanı: Tanıda gecikme yüksek komplikasyon ve mortalite ile ilişkili olduğundan
erken tanı önemlidir. (81-83) Endoskopi sonrasında boyun, göğüs ya da
karın ağrısı gelişen hastalarda özofagus perforasyonu akla gelmelidir. Fizik
muayeneden sonra servikal ve torakal grafiler çekilmelidir. Gerekirse tanıyı
doğrulayabilmek için kontrastlı özofagografi ya da tomografi çekilebilir.
Torasik ve servikal grafiler: Perforasyondan şüphelenilen hastalarda
posteroanterior ve lateral akciğer ve servikal grafiler görülmelidir. İntraabdominal
perforasyondan şüpheleniliyorsa ayakta direk batın grafisi de çekilebilir. Servikal
perforasyon olan hastaların %95’inde boyunda, intratorasik perforasyon olan
hastaların %40’ında mediastende subkutanöz amfizem görülebilir. (84) Grafide
özofagus perforasyonunu düşündürebilecek diğer bulgular plevral effüzyon,
mediastinel genişleme, hidrotoraks, hidropnömotoraks ve subdiafragmatik
havadır. Mediastinel amfizem ilk 1 saat boyunca, plevral effüzyon ve mediastinel
genişleme ise birkaç saat boyunca grafiklerde gözükmeyebilir. (85)
Kontrast özofagografi (Gastrofin / Baryum): Kontrast özofagografi genellikle
tanıyı doğrulama amaçlı kullanılır. Hasta lateral dekübit pozisyondayken
çekilmelidir. (86) Servikal perforasyonu olan hastaların %50’sinde, torasik
perforasyonu olan hastalarınsa %75-80’inde suda çözünen kontrast maddenin
ekstravazasyonu gözlenir (87). Kontrast maddeler aspirasyon riski olan
hastalarda ciddi mediastinite yol açabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca
solunum yolu perforasyonudan şüphelenilen ya da özofagus ile solunum yolu
arasında fistül olma ihtimali olan hastalarda suda çözünebilen kontrast maddeler
kullanılmamalıdır.
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Suda çözünebilen kontrast maddelerle yapılan görüntülemeler sonuç
vermezse Baryumlu görüntüleme yapılmalıdır. Baryumlu görüntüleme servikal
perforasyonların %60’ını, torasik perforasyonların ise %90’ını saptayabilir.
(87) Baryumlu görüntüleme küçük perforasyonların saptanmasında suda
çözünebilen kontrastlı grafilere üstün olsa da mediastinel ya da plevral
kavitelerde inflamasyona neden olabileceğinden ilk seçenek olarak
kullanılmazlar. (89)
Bilgisayarlı Tomografi: Özofagusa komşu organlardaki ve mediastendeki
yumuşak dokulara ekstravaze olmuş havayı saptamada sensitiftir. Tomografide
perforasyon düşündürebilecek diğer bulgular; özofagus duvarında kalınlaşma,
plevral effüzyon ve periözofageal sıvıdır. (90) Özofagus perforasyonu olan
tüm hastalarda drenaj gerektirebilecek intratorasik ya da intraabdominal sıvı
koleksiyonu olup olmadığını saptamak için tomografi çekilmelidir. (91)
Fleksible üst GİS endoskopisi: Endoskopi perforasyon tedavisinin bir parçası
olarak kullanılabilir. Endoskopi sorasında perforasyon açıkça görünüyor olsa
bile perforasyon ya da kaçağın boyutunu değerlendirmek için yine de radyolojik
görüntülemeler yapılmalıdır.
Tedavi: Tercih edilecek tedavi yöntemi perforasyonun boyutuna ve tanı ile
perforasyon arasında geçen zamana göre değişir. Tedavi seçenekleri tıbbi,
endoskopik ve cerrahi olarak sınıflandırılabilir.
Tedavinin amaçları; kontaminasyonun ilerlemesini önlemek, enfeksiyonu
tedavi etmek, gastrointestinal yolun devamlılığını sağlamak ve nutrisyon desteği
sağlamaktır.
Özofagus perforasyonu saptanan tüm hastalarda:
•
•
•

Oral alım stoplanıp parenteral besin desteği verilmeli
İntravenöz geniş spektrumlu antibiyotikler ve proton pompa inhitibitörleri
başlanmalı
Varsa sıvı koleksiyonları drene edilmeli

Medikal tedavi: Uygun hastalarda verilebilecek tedaviler:
•
En az 7 gün oral alımın stoplanması
•
Parenteral beslenme
•
7-14 gün IV geniş spektrumlu antibiyotikler
•
Sıvı koleksiyonlarının drenajı
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Mide içeriğinin reflüsüne neden olabileceği için perforasyon varlığında
nazogastrik tüp yerleştirmek tehlikeli olabilse de oral sekresyonların
ekstravazayonunu minimalize edebileceği için faydalı olabilir. Nazogastrik
sonda takılmasına karar verilirse endoskopi eşliğinde yapılmalıdır. (92)
Aşağıdaki durumların hepsi mevcutsa medikal tedavi düşünülebilir: (93)
•
•
•
•
•
•

Kaçak erken saptanmışsa / geç saptanmasına rağmen kontrol altındaysa
Kaçak boyun ya da mediastende sınırlıysa
Kontrast madde perforasyonu çevreleyen boşluklardan özofagusa geri
akabiliyorsa
Semptomlar hafifse
Sepsis semptom ve bulguları yoksa
Hastanın durumu kötüleştiğinde cerrahi müdahale yapılabilecekse
Tablo 3: Medikal Tedaviye Yanıt (91)

Medikal tedaviye iyi yanıt ile
ilişkilendirilen durumlar

Medikal tedaviye kötü yanıt ile
ilişkilendirilen durumlar

Servikal perforasyonlar

İntraabdominal perforasyonlar

Lokal, sınırlı kontrast ekstravazasyonu olan Çoklu perforasyon
küçük transmural torasik perforasyonlar
İatrojenik perforasyonlar (İşlem öncesinde
oral alım stoplandığı için mide içeriğinin
daha az olması nedeniyle)

Yaygın kontaminasyon gösteren geniş
perforasyonlar

Klinik olarak stabil genç ve sağlıklı
hastalar

Plevral kaviteleri içeren perforasyonlar
ya da neoplastik dokuların
perforasyonu

24 saat içinde tanı konan ya da daha geç
Yabancı cisimlerden kaynaklanan
tanı konmasına rağmen sepsis semptomları perforasyonlar
olmayan hemodinamik olarak stabil
hastalar
Mediasten veya plevraya devam eden
ekstravazasyonun olmaması ve kontrast
özofagografi sırasında perforasyon
bölgesinden distal özofagus ve mideye
kontrast akışı olması

Sepsis, solunum yetmezliği ve şok
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Klinik düzeliyorsa 7 günün sonunda baryumlu grafi çekilmelidir. Grafide;
•
•

•

Kontrast ekstravazayonu görülmüyorsa oral alım sıvılarla başlatılabilir ve
tolere edildikçe artırılabilir.
Hala perforasyon görülüyorsa ama küçülmüşse 7 gün daha beklenip grafi
tekrarlanır. Bu sürenin sonunda da hala perforasyon görülüyorsa metal
kaplı stent yerleştirilebilir.
Perforasyonun boyutu değişmediyse / büyüdüyse metal kaplı stent
yerleştirilebilir.

Medikal tedavi süresince hastanın klinik durumunda kötüleşme olursa cerrahi
müdahale gerekebilir. Medikal olarak tedavi edilen hastalarda aşağıdakilerden
herhangi biri gelişirse cerrahi müdahale gerekir:
•
•

•
•

Perforasyonun genişlemesi
Klinik durumda kötüleşme, ateş ya da sepsis (perkütan drenaj ile drene
edilebilecek bir koleksiyon mevcutsa, cerrahi müdahaleden önce
koleksiyonun drenajı denenebilir)
Pnömomediasten ya da pnömotoraks gelişmesi
En başta sınırlı olan kontrast ekstravazasyonun serbest diffüz
ekstravazayona ilerlemesi

Endoskopik tedavi: Tamamen kaplı, kendiliğinden genişleyebilen metal veya
plastik stentler ile özofagus perforasyonu endoskopik olarak tedavi edilebilir.
Özofagus neoplazmı zemininde perforasyon gelişen ya da cerrahi müdahaleyi
tolere edemeyecek olan hastalarda endoskopik yaklaşımlar denenebilir. (94,95)
Metal kaplı stentler, stent migrasyonu riski ile ilişkilendirilmiştir. (98)
Migrasyon riskini azaltmak için stentler özofagusa sabitlenebilir. Bu sabitleme
işlemi için klip kullanılabilir. (99)
Özofagus stentlendiyse perforasyonun kapanıp kapanmadığı 2 gün
içerisinde özofagografiyle doğrulanmalıdır. Perforasyon kapandıysa hastanın
oral alımı açılabilir, stent migrasyonu mevcutsa stentin repozisyonu ya da tekrar
stentleme yapılabilir. Stent uzun süre durdukça granülasyon dokusuna bağlı
stentin çıkarılması zorlaştırabilir. Bu nedenle 4-6 hafta sonra stent çıkarılmalıdır.
(95-97)
Ekstraözofageal kontaminasyon bulgusu yoksa terapötik endoskopiye
bağlı akut özofagus perforasyonu gelişen hastalarda endoskopik klipler de
kullanılabilir. (100,101)
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Cerrahi tedavi: Medikal tedavinin başarısız olduğu hastalarda cerrahi
tedaviye geçilmelidir. Uygulanabilecek cerrahi yaklaşımlar: defektin primer
onarımı, rezeksiyonu, diversiyon, koleksiyonların drenajı, özofajektomi (bazı
durumlarda).
3.2 Non-spesifik komplikasyonlar
3.2.a Non-spesifik göğüs ağrısı
Bazen perforasyon gelişmeyen hastalarda bile dilatasyon sonrasında göğüs
ağrısı görülebilir. Bu göğüs ağrısı genellike orta şiddette, kendini sınırlayan
ve tedavi gerektirmeyen tiptedir. Bazı hastalarda analjezikler kullanılabilir.
Mukozal laserasyon ve perforasyona yatkın olan eozinofilik özofajiti olan
hastalarda dilatasyon sonrasında göğüs ağrısı görülmesi sıktır. Aynı zamanda
genişleyebilen stant yerleştirilen dilatasyon işlemlerinden sonra da göğüs
ağrısına sık rastlanır.
Orta-ciddi şiddette, 1-2 saat içerisinde geçmeyen göğüs ağrılarında
özofagus perforasyonu düşünülmelidir. İşlem sonrasında göğüs ağrısı gelişen
hastalarda ağrı düzelene kadar oral alım stoplanmalıdır.
3.2.b Bakteriyemi
Tüm gastrointestinal endoskopik işlemler arasında %45 ile en yüksek
bakteriyemi olasılığı özofagus dilatasyonunda görülür. (102) Bununla birlikte
özofagus dilatasyonu için antibiyotik profilaksisi önerilmemektedir. (103)
3.2.c Hemoraji
Özofagus dilatasyonu sonrasında nadir görülen bir komplikasyondur. Az miktarda
hematemez veya kahve telvesi görünümünde kusması olan hemodinamik olarak
stabil hastalarda endoskopik müdahale gerekli değildir. Fakat devam eden
kanaması olan, hemodinamik olarak unstabil veya hematokrit düşüşü gözlenen
hastalarda endoskopi yapılmalıdır.
4.

Myotomi Komplikasyonları

Morbidite ve mortalite: Heller myotomisi sonrası morbidite oranları %1-10
arasında değişirken 30 günlük mortalite oranı %0.12’ den azdır. (104)
Laparoskopik ya da açık myotomi + fundoplikasyon sonrasında en sık
görülen komplikasyonlar: perforasyon, rekürren disfaji ve gastroözefageal reflü
hastalığıdır.
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4.1 Perforasyon
İnsidans: En sık görülen erken postoperatif komplikasyon mide ya da özofagus
perforasyonudur ve hastaların yaklaşık %1-7’ sinde görülür. (107,110-112) Geç
dönemde görülen perforasyonlar genellikle operasyon sırasında fark edilmeyen
direkt mukoza zedelenmelerine ya da ısı zedelenmelerine bağlıdır. Perforasyon
diffüz peritonite ve mediastinite neden olabilir ve hayatı tehdit edebilir (113).
Tanı: Perforasyondan şüpheleniliyorsa
görüntülemeler çekilmelidir.

suda

çözünebilen

kontrastlı

Tedavi: Geç dönemde prezente olan perforasyon için diversiyonla birlikte
gastrostomi tüpü yerleştirilebilir ya da özofajektomi yapılabilir.
4.2 Rekürren disfaji
İnsidans: Heller myotomi + fundoplikasyonun geç dönem komplikasyonudur.
Operasyondan genellikle 6 ay sonra prezente olmaya başlar ve yaklaşık %3-10’
unda görülür. (109,111,114)
Görülme mekanizması: En sık nedeni gastroözofageal reflü hastalığıdır. İkinci
en sık neden ise inkomplet myotomidir. İnkomplet myotomi özofagustaki
semisirküler liflerin tam olarak ayrılamaması ya da mide üzerindeki liflerin
gastroözofageal bileşkenin en az 3 cm altında bölünmemesi ile ortaya çıkabilir.
Bu duruma torakoskopik myotomi yapılan hastalarda daha sık rastlanır. (108)
Bazı durumlarda, laparoskopik yaklaşımla bile kesi yetersiz kalır; sonuç olarak,
insizyonu mideye daha da genişletmek için bir reoperasyon gerekir. (106,107)
Rekürren disfajinin diğer olası nedenleri:
•
•
•
•

Fundoplikasyon herniasyonu
Perihiatal zedelenme
Peptik darlıklar
Obstrüksiyona neden olan tümörler

Tanı: Tanı için genellikle ilk olarak endoskopi yapılır. Endoskopi yapılamıyorsa
baryumlu grafi de tercih edilebilir. Akalazyadan şüpheleniliyorsa manometri
yapılmalıdır.
Tedavi: Rekürren disfaji görülen hastalarda tedavi yöntemi etyolojiye göre
tercih edilir. Reflü ilişkili disfajinin tedavisinde ilk basamak asit supresyonu ve
darlık mevcutsa endoskopik dilatasyon olmalıdır.
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4.3 Gastroözefageal Reflü Hastalığı (GÖRH)
İnsidans: Myotomi + parsiyel fundoplikasyon geçiren hastalarda postoperatif
reflü görülme olasılığı %2-26 arasında bildirilmiştir. (115-117)
Tanı: Myotomi sonrasında GÖRH gelişen hastalar sıklıkla disfajiyle prezente
olurlar. Asemptomatik GÖRH’ nın saptanması için myotomiden 3-6 hafta
sonra pH monitorizasyonu yapılmalıdır ve GÖRH düşündüren semptomlar
geliştiğinde tekrarlanmalıdır. Anormal özofageal asit maruziyeti olan hastalar
medikal olarak tedavi edilmelidir.
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Sıvı Dengesi Bozuklukları

T

otal vücut sıvısının 2/3’ü intraselüler, 1/3’ü ise ekstraselüler alandadır.
Cerrahi hastalarında en sık görülen sıvı dengesi bozukluğu ekstraselüler
alandaki sıvı kaybıdır. (1)
Akut hacim kaybında kardiyovasküler ve merkezi sinir sistemi bulguları
öne çıkarken kronik kayıplarda cilt turgorunda azalma, kuru cilt ve içe çökük
gözler gibi bulgular izlenir. Laboratuvar bulguları olarak hemokonsantrasyon,
BUN yüksekliği, idrar osmolalitesinin serum osmolalitesinden daha yüksek
oluşu ve idrar sodyumunun düşüklüğü (<20 mEq/L) saptanabilir. (2)
Cerrahi hastalarda hacim kaybının en sık nedeni nazogastrik aspirasyon,
kusma, ishal veya enterokütan fistüle bağlı gastrointestinal sıvıların kaybıdır.
Gastrointestinal sekresyonların dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Ayrıca
yumuşak doku yaralanmaları, yanık, peritonit ve intestinal obstrüksiyon gibi
intraabdominal durumlar veya uzamış cerrahi yoğun hacim kayıplarına yol
açabilir. (3)
Ekstraselüler alan hacim fazlalıkları iyatrojenik ya da renal bozukluk,
konjestif kalp yetmezliği veya siroza sekonder olabilir. Semptomlar genellikle
pulmoner ve kardiyovasküler sisteme aittir. Hacim değişiklikleri osmoreseptörler
ve baroreseptörler sayesinde algılanır. Osmoreseptörler hipotalamusta supraoptik
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nukleusta bulunur ve hacim değişikliklerini algılar. Böbreklerden idrar oluşumunu
ve susama hissini sağlarlar. Plazma osmolalitesi yükseldiğinde susama hissi
uyarılırken, bir yandan da böbreklerden su tutulumunu arttıran vazopressin
(ADH=AVP) salgılanması için hipotalamus uyarılır. Aort arkusunda ve karotid
sinüste bulunan baroreseptörler, sempatatik ve parasempatik sistemlerle hem
nöral uyarı, hem de renin anjiotensin, aldosteron, atrial natriüretik peptid ve
renal prostaglandinlerin salınımıyla hormonal yolakları uyarır. Böbrekler
sodyumun atılımının ve suyun geri emilmesindeki değişikliklerin sonucu olarak
hacmi normale getirmeye çalışırlar. (4)
Tablo 1. Gastrointestinal salgıların kompozisyonu

Elektrolit Dengesi Bozuklukları
Hiponatremi
Serum sodyum değerinin 135 mEq/L’ den daha düşük düzeyde bulunmasıdır.
Semptomatik hastalarda mortalite yüksektir. Bu mortalite yüksekliğinde sadece
hiponatreminin değil, altta yatan hastalığın seyri ve hiponatreminin agresif
tedavi edilmesinin de etkisi vardır. İlaçlar ve uygunsuz ADH salınımı en sık
nedenler arasında sayılabilir. (5)
Hiponatremide görülen semptomlar sadece serum konsantrasyonuna bağlı
olmayıp sodyum değerindeki düşmenin hızına da bağlıdır. Hızlı düşüşlerde
serebral ödem saptanabilir. Semptomlar nonspesifik olup genelde merkezi sinir
sistemi etkilerine bağlıdır. Anoreksi, apati, huzursuzluk, bulantı, letarji, kas
krampları (Na+ : 125-135 mEq/L), ajitasyon, dezoryantasyon, baş ağrısı (120125 mEq/L), konvülziyon, koma, ve ölüm görülür (Na+ < 120 mEq/L). (6)
Yaklaşım ve Tedavi
Hastanın plazma osmolalitesi ve volüm durumu alt gruplara ayrılır (Şekil 1).
Hiperosmolar ve isoosmolar hastalarda hiponatreminin acil düzeltilmesi gerekli
değildir. Bu hastalarda nedene yönelik tedavinin düzenlenmesi gereklidir. (7)
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•

•
•

Hiperosmolar hiponatremi: Ekstraselüler alandaki solütlerden birinin
artmasından ötürü plazma osmolalitesi yükselebilir. En iyi örnek ciddi
hiperglisemidir.
İsoosmolar: Pseudo-hiponatremi (protein ve trigliserit gibi non akuöz
büyük moleküllerin plazmadaki artışı) ve TUR-P sendromu akla gelmelidir.
Hipoosmolar: Plazmadaki serbest sıvı ile solüt oranının net artışıyla oluşur.
Hiponatreminin en sık görülen alt tipidir. Bu hastalar kendi içinde total
vücut sıvısına göre hipovolemik, normovolemik ve hipervolemik olarak
ayrılır.

Hipovolemik hastalarda uygun tedavi yaklaşımı izotonik sıvı ile öncelikle
hastayı normovolemik duruma getirmektir. Böylece vazopressin baskılanır.
Normovolemik ve hipervolemik hastalarda ise sıvı kısıtlaması yapılır. Total
sıvı alımı günlük 800-1000 ml arasında sınırlandırılır. İdrar osmolalitesi fazla
derecede artmış hastalarda loop diüretikleri kullanılabilir. (8)
Serebral ödem, nörolojik defisit potansiyeli ve mortalite riski nedeniyle
akut olgularda agresif tedavi gereklidir. Serebral ödem olanlarda agresif tedavi
gereklidir. Serebral ödem riski, osmotik demyelinizasyon riskinden daha fazla
olan olgularda ilk 3-4 saat, yada klinik bulgular gerileyinceye kadar saatte 1.5-2
mEq/L hızda sodyum konsantrasyonunu yükseltmek için %3 NaCl hipertonik
sıvı kullanılabilir. Serum sodyum konsantrasyonu artış hızı 24 saatte 10 mEq/
L’yi aşmamalıdır (Sodyum konsantrasyonu 120 mEq/L olana kadar). (9)
Hiponatremik hastalarda sodyum konsantrasyonu düzeltilirken seçilen
intravenöz sıvının (İVS) bir litresi ile ne kadar yükseleceği şu formül ile
hesaplanabilir:
•
•

İVS 1 L ile serum Na+ değişikliği: İVS’nın [Na+ ]-serum [Na+ ] / [DF x
ağırlık(kg)] + 1
(DF= düzeltme faktörü: pediatrik 0.6, erişkin erkek 0.6, bayan 0.5, yaşlı
erkek 0.5, bayan 0.45)

Hafif semptomlu (48 saatten fazla sürede hiponatremi gelişen) hiponatremik
hastalarda osmotik demiyelinizasyon sendrom riski serebral ödem riskinden
daha fazla olduğundan bu hastalarda tedavide saatte 0.5 mEq/L düzeltme ile
sınırlandırılmalıdır. 24 saatte 10-12 mEq/L düzeltme yeterlidir. (10)
Kronik asemptomatik hiponatremili hastalarda yada 125 mEq/L üzeri hafif
hiponatremili hastalarda hızlı düzeltme; organik solütlerin hipertonik ekstraselüler
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kompartmana geçişine ve intramiyelinik ödeme, nöronal dejenerasyona neden
olur. Tedavinin 1-6 günlerinde gelişir. Bu hastalarda mental durum değişiklikleri
ve nörolojik defisitler (pseudobulber palsiler, spastik quadriparezi) görülür. (11)
Şekil 1. Sodyum bozukluklarının değerlendirilmesi

Hipernatremi
Serum Na+ konsantrasyonu 145 mEq/L’nin üzerinde olmasıdır. En sık neden,
yetersiz sıvı alımıdır. Total vücut sodyumu düşük, normal yada artmış olabilir.
Uyanık, sıvı alımıyla susama mekanizması normal olan hastalarda ortaya çıkmaz.
Hastanede yatan hastalarda artmış sıvı kaybına yada yetersiz sıvı replasmanı
yapılmasının sonucu oluşur.
Hipernatremideki semptomlar hiponatremi kliniğine benzerdir. Sodyum
değerindeki yükselme hızına ve sıvı eksikliğinin derecesine bağlıdır.
Hipernatreminin ciddiyetine bağlı olarak hastalarda; huzursuzluk, baş ağrısı,
letarji, kas krampları, konfüzyon, dezoryantasyon, stupor, konvülziyon, koma,
reflekslerde azalma ve ölüm görülebilir. (12)
Yaklaşım
Hastanın volüm durumu değerlendirilmelidir. Gönderilecek laboratuar
incelemeler: elektrolit düzeyleri, böbrek fonksiyonları, idrar osmolalitesi,

CERRAHİ SONRASI GÖRÜLEN SIVI - ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ   515

idrar sodyum değeri, ve kreatin kinaz (CK) olmalıdır. Hipernatremi beyin
parenkimiminde, dural venlerde ve venöz sinüslerde mekanik traksiyona
neden olur. Subkortikal, subaraknoidal ve subdural kanamalar, venöz sinüs
trombüslerle sonuçlanabilir. Bu yüzden ciddi hipernatremik hastalarda mutlaka
kranial görüntüleme istenmelidir. (13)
•

•

•

Hipovolemik hipernatremi: Renal ve ekstrarenal olarak sınıflandırılır.
Böbrek dışı kayıplar aşırı terleme, yanıklar, diyare, kusma, aşırı nazogastrik
aspirasyon ile kayıp, üçüncü boşluğa sıvı kaybı, pankreatit ve ileustur.
Böbrek dışı kayıplarda idrar sodyum konsantrasyonu düşüktür (10 mEq/l’
nin altındadır). İdrar osmolalitesi ise 700 meq/L’ nin üzerindedir. Renal sıvı
kayıpları; diüretikler, mannitol sonrası osmotik diürez, diabetik hastalarda
glukozüri, postobstrüktif diürezde idrar sodyum konsantrasyonu artmıştır
(20 mEq/l’ nin üzerinde). İdrar osmolalitesi ise hipotonik yada izotoniktir
(700 mOsm/kg’dan daha az).
Normovolemik: Hastalar su kaybına rağmen normovolemiktir. Bunun
nedeni su kaybının intrasellüler alanda olmasıdır. Böbrek dışı su kaybı;
ölçülemeyen, deriden ve solunum sisteminden kayıplardır. Ölçülemeyen
sıvı kaybı günlük birkaç litreyi bulsa da, çoğunlukla hipernatremi
gelişmeyebilir. Susama merkezinde sorun olduğunda meydana gelir.
İdrar konsantredir (> 700 mOsm/kg üzerinde). Hiperosmolalite ADH
sekresyonunu uyarır.
Diabetes İnsipidus (Dİ): Hipotalamus - hipofizer aks hastalıklarında
(santral Dİ) yada vazopressine renal yanıtın azaldığı durumda (nefrojenik
Dİ) meydana gelir. Eğer susama hissinde ve sıvı alımında sorun yoksa, Dİ’
nin en ciddi şeklinde dahi hipernatremi gelişmez.
Hipervolemik hipernatremi: Nadiren izlenir, iyatrojeniktir. Aşırı sodyum
alımı sonucu oluşur. Hiponatremi tedavisinde kullanılan hipertonik
sıvılarla, hemodiyalizde ve periton diyalizinde kullanılan hipertonik
diyalizatlarla olabilir. İdrar sodyum konsantrasyonu 10 mEq/L’ nin
üzerindedir. (14)

Tedavi
İki hedef vardır: 1. serum osmolalitesini normale getirmek, 2. altta yatan
nedene yönelik tedavi. Volüm durumuna göre tedavi planlanır. Hipovolemik,
hemodinamisi instabil hastalarda sıvı replasmanına izotonik NaCl ile
başlanmalıdır. Hemodinamik açıdan stabil olduktan sonra hipotonik sıvılarla
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(%0.45 NaCl) değiştirilmelidir. Hemodinamisi instabil hastalarda, öncelikle
sıvı açığı yerine konmalıdır. Normovolemide; hipotonik sıvılar yada saf su
replasmanı yeterli olmaktadır. Dekstrozlu sıvılar kullanıldığında şeker takibi
yapılmalıdır. Çünkü hiperglisemi ve osmotik diürez sonucunda sıvı kaybı
yaşanmaktadır. Santral Dİ hastaları ciddi hipernatremikse 5-10 ünite vazopressin
3-4 saatte bir uygulanabilir. Desmopressin (uzun etkili vazopressin analoğu)
tercih edilmelidir. Tedavide artmış idrar dansitesi vazopressine yanıtı gösterir.
Hipervolemik hastalarda fazla sodyum yükünü atmak için; loop diüretikleri
kullanarak natriürezi artırmak ve su replasmanı yapmak hedeflenmelidir. Böbrek
yetmezliği hastalarında sodyum yükünü atabilmek için hemodiyaliz yapılabilir.
Hem hiponatremi, hem de hipernatremi tedavisinde öncelikle sodyum
ve su düzeltme hızına karar verilmelidir. Akut hipernatremiler (birkaç saatte
gelişmiş) kompansasyon (hücre içine osmolit girişi) henüz oluşmadığından
hızla tedavi edilebilir. Ancak 48 saatten uzun süreli olgularda, hipotonik sıvılar
hızlı verilince hücre içine suyun osmotik geçişi serebral ödeme sebep olur. Ciddi
beyin parankim hasarı ve ölüm ile sonuçlanabilir.
Beyin ödemi riski nedeniyle serum sodyum konsantrasyonu 0.5-1
mEq/L/saat hızında düşürülmelidir (10 mEq/L/gün) ve sıvı açığının yarısından
fazlası ilk 24 saatte verilmemelidir. Kalan sıvı miktarı da sonraki 1-2 günde
tamamlanmalıdır. Sıvı açığı (L)= (sodyum düzeyi-135 mEq/L) / 135 mEq/L
X (vücut ağırlığı kg) X 0.3 formülüyle hesaplanır. Hemodinamik instabil
hastalarda (hipovolemik şokta) hızla sıvı replasmanı yapılmalı, izotonik sıvı
kullanılmalıdır. (15)
Hipopotasemi
Serum potasyum konsantrasyonunun 3,5 mEq/L’nin altında olmasıdır. Cerrahi
hastalarında hiperpotasemiye kıyasla daha sık izlenir. Yetersiz alım, böbrekten
artmış atılım, ishal, fistül, kusma ve nazogastrik drenaj gibi kayıplar, insülin
tedavisi veya metabolik alkaloz nedeniyle hücre içine kaçış gibi sebeplere bağlı
olabilir (Tablo 2). Alkolozda pH da her 0,1’lik yükseliş, potasyumda 0,3 mEq/L’
lik düşüşe neden olmaktadır. (16)
Amfoterisin, aminoglikozid, sisplatin ve ifosfamid, magnezyum seviyesini
düşürerek böbreklerden potasyum kaybına neden olurken, potasyum attıran
diüretikler (loop ve tiazid) ve kortikosteroidler de (özellikle mineralokortikoidler)
böbreklerden potasyum kaybettirerek hipopotasemiye yol açarlar. Magnezyum
eksikliğine bağlı hipopotasemilerde öncelikle serum magnezyum düzeyi
düzeltilmelidir. (17)
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Semptomları gastrointestinal, iskelet ve kalp kaslarının kontraktilite
bozukluklarına dayanır. EKG’ de U dalgaları, T dalgasında düzleşme, ST
depresyonu ve aritmiler görülür. Hafif-orta hipokalemide (2,5–3,4 mEq/L)
başlangıç i.v. doz 25–40 mEq/L olabilir. Semptomatik veya ciddi hipokalemide
(2.5-3.4 mEq/L) ise 40-80 mEq/L başlangıç dozu yapılabilir. Böbrek
yetmezliğinde doz yarıya indirilir. İnfüzyon hızı saatte 10 mEq/L’yi aşmamalıdır.
Ciddi durumlarda devamlı EKG monitörizasyonu yapılarak infüzyon hızı saatte
40 mEq/L’ e çıkılabilir.
Replasmandan 2–6 saat sonra serum potasyum düzeyi ölçülerek yeni
seviyeye uygun olarak tedaviye devam edilmelidir. (18)
Tablo 2. Hipokalemi tanı algoritması

Hiperpotasemi
Serum potasyum konsantrasyonunun 5 mEq/L’nin üstünde olmasıdır. 6,5
mEq/L üzeri yaşamı tehdite sokabilir. Potasyumun diyetle fazla alımı, hücreden
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fazla salınımı veya böbrekten atılımının bozulmasıyla meydana gelir. Potasyum
tutucu diüretikler, anjiotensin konverting enzim inhibitörleri ve non-steroidal
antiinflamatuvar ilaçlar hiperpotasemiye neden olmaktadır. (19)
Semptomlar temel olarak gastrointestinal, nöromüsküler ve
kardiyovaskülerdir. EKG bulguları uzun ve sivri T dalgaları, uzamış PR aralığı
(birinci derece blok), genişlemiş QRS kompleksi ve kısalmış QT aralığı, sinüs
dalgası oluşumu ve ventriküler fibrilasyon olarak sayılabilir. (20)
Hiperkaleminin tedavisi total vücut potasyumunu azaltmayı, potasyumun
intrasellüler alana geçirilmesini ve hücrelerin artmış potasyumun yan
etkilerinden korumayı hedefler. Semptomatik ve EKG bulguları olan hastalarda
hiperkaleminin kardiyak yan etkilerini önlemek için i.v. kalsiyum glukonat
verilirken, asemptomatik hastalarda glukoz + insülin, bikarbonat veya albuterol
(10–20 mg nebül) ile potasyum hücre içine kaydırılarak önlem alınır. Bunların
hepsi geçici etkilidir (1–4 saat). Ciddi hiperkalemide ise diyaliz yapılmalıdır. (21)
Hipokalsemi
Serum kalsiyum seviyesinin 8,5 mg/dL’nin yada iyonize kalsiyum değerinin
4,2 mg/dL’ nin (1,1 mmol/L’nin) altına düşmesidir. Pankreatit ve nekrotizan
fasit gibi geniş yumuşak doku infeksiyonları, böbrek yetmezliği, ince bağırsak
fistülleri, hipoparatiroidizm, toksik şok sendromu, hipomagnezemi ve tümör
lizis sendromu hipokalsemiye neden olmaktadır. Paratiroid adenom cerrahisi
sonrası görülen aç kemik sendromuna bağlı geçici hipokalsemi görülebilir.
Artmış osteoblastik aktivite ile birlikte olan meme ve prostat kanseri gibi
maligniteler de hipokalsemiye yol açabilir. Tümör lizis ve rabdomiyoliz
sonucu oluşan hiperfosfatemide kalsiyumun fosfor ile çökelti yapması ve
masif kan transfüzyonunda kalsiyumun sitrat ile bağlanması diğer hipokalsemi
nedenleridir. (22)
Hipoproteinemi ile birlikte normal iyonize kalsiyum seviyeleri gözlenen
hastalardaki total kalsiyum değerindeki düşüklük asemptomatiktir. Aksine
total kalsiyum değeri normal iken alkoloza bağlı iyonize kalsiyum seviyesinin
düşmesi semptomlara sebep olabilir. (23)
Klinikte parestezi, kas krampları, karpopedal spazm, stridor, tetani ve nöbet
görülebilir, hiperrefleksi, Chvostek ve Trousseau bulguları saptanabilir. Kalp
kası kontraktilite bozuklukları ile kalp yetmezliği oluşabilirken EKG’de uzamış
QT aralığı, ters T dalgası, kalp bloğu ve ventriküler fibrilasyon görülebilir. (24)
Kalsiyum glukonat ve kalsiyum klorid akut ve semptomatik hipokalsemide
intravenöz verilir. Ciddi hipokalsemi (<7.5 mg/dL) veya akut semptomatik
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hipokalseminin tedavisinde başlangıç olarak 3 gr kalsiyum glukonat veya 1 gr
kalsiyumun 10 dakikada intravenöz infüzyon şeklinde verilir. Etkisi iki saat
sürdüğünden, tekrarlayan boluslar yerine devamlı infüzyon tercih edilmelidir.
İnfüzyon hızı 1 mEq/dk’yı geçmemelidir. Her 4–6 saatte bir kalsiyum seviyesine
bakılmalıdır. Hipomagnezemi görülen hastalarda öncelikle magnezyum
seviyesinin düzeltilmesi hipokalsemi tedavisini kolaylaştırır. Hipokalseminin
intravenöz akut tedavisi sonrası, kronik veya asemptomatik hipokalsemide oral
kalsiyum ve D vitamini destek preparatları tercih edilir. (25)
Hiperkalsemi
Serum kalsiyum seviyesinin 10,5 mg/dL’nin veya iyonize kalsiyum değerinin
4,8 mg/dL’ nin üzerinde olmasıdır. Ayaktan hastalarda en sık primer
hiperparatiroidizme bağlı olarak görülürken; yatan hastalarda ise kemik
metastazlarına, paraneopastik parathormon ilişkili peptit salınımına bağlı
malignite hastalarında izlenmektedir. Bazı ilaçlar (tiazid grubu diüretikler,
lityum), A ve D vitamini toksisitesi, süt alkali sendromu, adrenal yetmezlik,
immobilizasyon, Paget hastalığı, rabdomiyoliz ve tüberküloz da hiperkalsemiye
yol açmaktadır. (26)
Klinikte anoreksi, bulantı, kusma, karın ağrısı, güçsüzlük, konfüzyon,
koma, kemik ağrısı, hipertansiyon, aritmi, poliüri ve polidipsi görülebilir. EKG
bulguları kısa QT aralığı, PR ve QRS aralıklarının uzaması, QRS voltajında
artma, geniş ve düz T dalgası ile atrioventriküler bloktur. Tam kalp bloğuna ve
kardiyak arreste kadar ilerleyebilir. (27)
Serum kalsiyum düzeyi 12 mg/dL’ i geçtiğinde hastalar semptomatik olur
ve tedavi gerekir. Tedavide öncelikle sıvı açığının normal saline ile kapanması,
sonrasında ise bol diürez hedeflenir. Yaşamı tehdit eden hiperkalsemide veya
böbrek yetmezliğinde diyaliz gerekebilir. (28)
Hipomagnezemi
Magnezyumun normal plazma konsantrasyonu 1.7-2.7 mg/dL’dir. Magnezyum
özellikle hücre içinde bulunur. DNA sentezinde, potasyumun transportunda,
elektrolitlerin stabilizasyonunda görev alır. Hipomagnezemide hücrede enerji
üretimi ve protein metabolizması olumsuz etkilenir. (29)
Diyetle yetersiz magnezyum alımı, gastrointestinal veya renal kayıp
hipomagnezemi nedenlerindendir. Bazı ilaçlar (loop ve tiazid diüretikleri,
sisplatin, aminglikozitler, amfoterisin) böbreklerden magnezyum kaybına
yol açmaktadır. Katekolamin kullananlarda ve akut pankreatit hastalarında
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da hipomagnezemi saptanır. Hipomagnezemik hastaların büyük kısmı
asemptomatiktir. Klinikte daha nöromusküler bulgular görülür. Hipokalemi ve
hipokalsemi gibi elektrolit bozukluklarıyla birliktelik gösterebilir. Magnezyum
replasmanı oral (10-70 mmol/gün) yada parenteral (25-40 mmol/gün) yavaş
infüzyon olarak yapılmalıdır. (30)
Hipermagnezemi
Serum magnezyum düzeyinin 2,5 mg/dL’nin üzerinde olmasıdır. Nadir
görülmekle birlikte ciddi böbrek yetersizliğinde potasyumum atılımındaki
değişikliklere bağlı olarak sık görülür. Böbrek yetmezliğinde magnezyum
içeren antiasitler ve laksatiflerin kullanılması, masif travma, termal hasar
ve ciddi asidoz hipermagnezemiye sebep olabilir. Klinikte bulantı, kusma,
halsizlik, nöromuskuler bozukluklar, hiporefleksi, hipotansiyon ve kardiak
arrest görülebilir. EKG bulguları hiperkalemi ile benzerdir. (31)
Eksojen alımın kesilmesi, sıvı açığının ve varsa asidozun düzeltilmesi,
tedavide temel yaklaşımı oluşturur.
•

•

Hafif hipermagnezemi (2,5–4 mg/dL) genellikle asemptomatiktir. Tedavide
magnezyum kısıtlaması, loop diüretikleri ve gerekirse hemodiyaliz
kullanılır.
Ciddi hipermagnezemi ( >12,5 mg/dL) vakalarında, kardiyovasküler yan
etkileri antagonize etmek için hastada santral venöz katater varsa 500–
1000 mg kalsiyum klorid 5–10 dakikada infüze edilir. Periferik venden
uygulamada ise 1–3 gr kalsiyum glukonat yine 5–10 dakikada infüze
edilir. Tekrarlayan dozlar gerekebilir. (32)
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1.

Giriş

M

eme kanseri, dünyada kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme
sebep olan kanser türüdür.(1,2 ) Gelişmekte olan ülkelerde meme
kanseri insidansı büyük bir hızla artmaktadır.(3)
Meme kanseri tedavisinde tümörün evresine ve biyolojik özelliklerine,
hastanın yaşı ve tercihine göre karar verilip tedavi protokollerinin risk ve
önceliklerine göre değerlendirme yapılır. Multidisipliner yaklaşım sonucunda
cerrahi, neoadjuvan ya da adjuvan kemoterapi, hormonoterapi ve/veya
radyoterapi yöntemlerinden gerekli olanlar uygulanmaktadır.
Meme kanseri tedavisinin en önemli basamağı olan cerrahi tedavide,
meme ve aksilla yaklaşımı ayrı ayrı değerlendirilip ameliyat şekilleri ve buna
bağlı komplikasyonlar planlı olarak yönetilmektedir. Uzun zamandır üzerinde
tartışılıyor olmasına rağmen cerrahi halen primer tedavidir. Uygulanan ilk yöntem
olan radikal mastektomi hastalığın lokal orjinli olduğunu düşündürmekteydi.
Radikal mastektomi yapan cerrahlar bu tedavinin zamanla yetersiz kaldığını
kabul etmişlerdir.(4) Bu tartışmalar ışığında küçük cerrahi yöntemler gelişti ve
bunun yanında radyoterapi gündeme geldi. Mastektomi+aksiller diseksiyona
radyoterapiyi ekleyen Mc Whirten,hastalarında 5 yıllık sağ kalımı radikal
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mastektomiden daha iyi bulduğunu açıklamıştır. Daha sonra modifiye radikal
mastektomi Patey ve Dyson tarafından açıklanmıştır.(5) Burada radikal
mastektomiden farklı olarak pektoralis majör kası bırakılmıştır. Bu döneme
“Fisherian Dönem” adını verenler de vardır. 1990’lı yıllarda meme kanserlerinin
bazılarının lokal ya da lokoregional kalmasının, bazılarının da teşhis anında
uzak metastaz yapmalarının anlaşılmasıyla “Spektrum (Tayf) Hipotezi” ortaya
atılmıştır. Böylece her meme kanserli hastaya özel multidisipliner tedaviler
gündeme gelmiştir.
2.

Meme Kanserinde Memeye Uygulanan Cerrahi Tedaviler

A)

Mastektomi
a) Simple mastektomi
b) Modifiye radikal mastektomi
B) Meme koruyucu cerrahi prosedürleri
a) Lumpektomi/Kadranektomi (Volümün < %20 ‘si çıkartılabilir)
b) Volüm değiştirme teknikleri (displacement) Volümün %20-50’si
çıkartılabilir-Onkoplastik cerrahi
- Glandüler/ Dermoglandüler Flepler
- Batwing insizyonu
- Superior/inferior pedikül teknikleri
- Redüksiyon mastopeksi
- Oblik “S” insizyon
- Raket insizyon
- Grisotti flebi
- Round block tekniği
c) Volüm doldurma teknikleri (replasman)
- Latissimus Dorsi flep
- Tram flep
- Gluteal flep
C) Subkutan mastektomiler
- Cilt koruyucu mastektomi+implant yerleştirilmesi
- Nipple-areola kompleksi koruyucu mastektomi+implant
yerleştirilmesi
2.1. Meme Cerrahisine Bağlı Komplikasyonlar
Meme kanseri cerrahi tedavisinde eş zamanlı majör rekonstrüksiyonlar
olmadıkça, oluşan komplikasyonlar genellikle düşük morbiditelidirler.

MEME KANSERİNDE MEME VE AKSİLLER CERRAHİDE OLUŞAN . . .   525

Gelişmekte olan ülkelerde tedaviye bağlı komplikasyonlar %28.95’ e
ulaşabilmektedir.(6) Meme cerrahisi sonrası postoperatif sonuçların kalitesi
çeşitli faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Bu faktörler arasında;
-

Tümöre bağlı faktörler (tümör boyutu, lenf nodu durumu)
Hastaya bağlı faktörler (yaş, kilo, diabetes mellitus, hipertansiyon, sigara
kullanımı)
Cerrahi faktörler (cerrahi deneyim, operasyon süresi ve flep diseksiyonu
için kullanılan yöntemler) yer alır.(7)

2.1.1. Mastektomiye Bağlı Komplikasyonlar;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Yara infeksiyonu
Seroma
Hematom
Kronik insizyonel ağrı (kronik nöropati)
Yağ nekrozu
Flep nekrozu
Yara ayrılması
Yara iyileşme süreci uzaması
Omuz hareket kısıtlılığı
Mastektomi sonrası azalmış doku hissi
Mondor hastalığı
İnsizyonel köpek kulağı deformitesi
Venöz tromboembolizm
Brakial pleksopati
Psikososyal rahatsızlık

2.1.2. Lumpektomi/Kadranektomiye Bağlı Spesifik Komplikasyonlar
a)
b)
c)
d)
e)

Meme ödemi
Fibrozis
Atrofi/ içeri çekilme
Tekrarlayan kronik meme selülit atakları
Kuş gagası (bird’s beak) deformitesi

Onkoplastik cerrahide görülen komplikasyonlarda mastektomi ve meme
koruyucu cerrahide görülenlerle benzerdir.
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2.1.3. Subkutan Mastektomi ve Eş Zamanlı Silikon İmplant Yerleştirilmesine
Bağlı Komplikasyonlar
Erken komplikasyonlar Geç komplikasyonlar
a) Enfeksiyon
a) Kapsüler kontraksiyon
b) Seroma
b) İmplant rüptürü
c) Hematom
c) Jel kanaması
d) Apse
d) Anaplastik büyük hücreli lenfoma
olarak sınıflandırılmaktadır. (8,9)
2.2.1. Enfeksiyon
Enfeksiyon insidansı %0.1-%12.5 arasında değişmektedir.(10) Genellikle cilt
florasında bulunan stafilokoklar bundan sorumludur. Sigara içenlerde nikotin ve
diğer bileşenleri enfeksiyon riskini yaklaşık 4 kat artırırlar.(11) Meme kanseri
cerrahisinde antimikrobial proflaksi önerilmezken, risk faktörü olan hastalarda
sefazoline önerilir. Bu risk faktörleri; neoadjuvan kemoterapi alanlar, nüks
olanlar ve rekonstrüktif cerrahide implant kullanılan hastalardır.(12) Hafif
cerrahi alan enfeksiyonu oral antibiyotiklerle tedavi edilebilir, ancak yanıt
vermeyen veya yaygın yumuşak doku enfeksiyonunda intravenöz tedavi gerekir.
(Resim 1) Apse gelişimi durumunda aspirasyon ve drenaj yapılmalıdır.
2.2.2. Seroma
En sık görülen erken postoperatif komplikasyonlardan biridir. Hem mastektomi
hem de aksiller girişimlerin bir komplikasyonudur. Literatürde insidansı
dren konulmasındaki uygulama farklılıkları nedeni ile oldukça değişkenlik
göstermektedir.(10) Fibrinolitik aktivitenin kapalı alanda seroma oluşumundan
sorumlu olduğu bilinmektedir.(13) Elektrokoterin seroma oluşumundaki doku
etkileri bilinmektedir. Ama birçok cerrah elektrokoterin sunduğu kolaylık
ve rahatlık için bunu terk etmez. Hastalara ameliyat esnasında uygun drenaj
kateterleri yerleştirilir. Genellikle 1-3 hafta sonra deri flepleri iyileşir ve azalan
drenaj miktarı ile deri flepleri göğüs duvarına yapışır ve drenler çıkartılır.
Drenler çekildikten sonra ısrarcı seromalar gelişebilir, bu da aspirasyon ya
da tekrardan dren yerleştirilmesini gerektirebilir. Bunun içim seroma azaltıcı
önlem olarak hastaların drenleri çıkartılana dek omuz hareketlerini 90 dereceden
fazla olmayacak şekilde abdüksiyonla sınırlamaları ve aktif üst ekstremite
fizyoterapisinin ertelenmesi tavsiye edilir.

MEME KANSERİNDE MEME VE AKSİLLER CERRAHİDE OLUŞAN . . .   527

2.2.3. Hematom
Hematom riski meme hacmine, meme ve çevre dokuların infiltrasyonuna göre
değerlendirilir.(14) Doku diseksiyonlarında elektrokoterin kullanımı ile meme
cerrahisinde kanama ve hematom oluşması büyük oranda azalmıştır. Ancak bu
komplikasyonlar % 2-10 arasında bildirilmektedir.(15) Genellikle düşük hacimli
hematomlar kendini sınırlayıp ekimoz bırakarak absorbe olurlar. (Resim 2)
Mastektomilerden sonra oluşan daha büyük hacimli hematomlar ağrılı olup doku
nekrozuna kadar ilerleyebilir. Bu tip durumlarda yara irrigasyonu ve tekrar kapama
yapılır. Aspirin, Ibuprofen gibi trombosit fonksiyonunu etkileyen non-steroid
antienflamatuar ilaçlar operasyondan 5- 7 gün önce kesilmelidir. Tedavilerine
düşük molekül ağırlıklı heparin ile devam edilebilir. ADP’nin indüklediği
trombosit agregasyon inhibitörü ajanlar stentlenmiş hastalarda kullanılıyor iken
preoperatif 1 ila 2 hafta önceden alımı durdurulmalıdır. Postoperatif dönemde
destekleyici iç çamaşırı kullanımı, hemostazı sürdürme çabalarını destekleyecek
ve memenin ağırlığının cilt kapanmasında yarattığı gerilimi azaltacaktır.
2.2.4. Kronik İnsizyonel Ağrı
Erken postoperatif ağrı (%60), geç postoperatif ağrıdan (%10) daha yaygındır.
(16) Nöropatik olduğu düşünülen, postoperatif birkaç ay ile yıllar süren kronik
ağrılar olabilir, insidansı belirsizdir. Ancak hastalar sorgulanınca %20-30 oranın
da bu semptoma rastlanır. Lumpektomilerde bu oran mastektomilere göre daha
fazladır.(17,18) Daha genç hastalarda, büyük tümörlerde ve kemoradyoterapi
alanlarda daha sık görülür. Tedavisinde amitriptilin ve venlafaksin gibi
antidepresanlar kullanılır.
2.2.5. Flep Nekrozu
Uygulanan ameliyat tekniklerine bağlı olarak; cilt altı yağlı dokunun
değerlendirilmesinden sonra cilt altı yağ ile meme parankimi arasındaki onkolojik
düzlem, fleplerin iyi beslenmesini korumak için kullanılır. Genellikle cilt flep
kalınlığı 6-8 mm arasında olmalıdır.(19) Deri ya da meme başı koruyuculu
mastektomilerde daha sık gözlenir. (Resim 3) Sigara kullanımı flep nekrozu
için bir risk faktörüdür. Tedavide nekrotik bölgenin eksizyonu gereklidir. Cilt
vakanın uygunluğuna göre primer ya da sekonder kapamaya bırakılır.
2.2.6. Yara Ayrışması ve Yara İyileşme Süreci Uzaması
Yaralara bağlı morbidite hemen hemen bütün hastalarda izlenebilmektedir.
(% 5- 40) Yara ayrışması, enfeksiyonlar, parsiyel veya total nekroz ve seroma
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sonrası kavite açılmasıyla adjuvan tedavinin başlamasında önemli gecikmeler
olabilir. (Resim 4) Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği kılavuzları, ideal tedavinin
postoperatif 2-6 hafta içinde başlanması gerektiğini belirtmektedirler.(19)
2.2.7. Meme Fibrozisi, Meme Lenfödemi ve Kronik Tekrarlayan Selülit
Meme kanserinde koruyucu cerrahi ve radyoterapiye bağlı uzun vadeli
komplikasyonlar daha iyi bilinmekte ve daha fazla rapor edilmektedir. Bunlar
meme ödemi, fibrosis ve atrofik retraksiyondur. Meme lenf ödemi; yaygın
selülite benzer fakat hasta sırt üstü yatırıldığında kaybolur. Etyolojisi meme
dokusu kaybına bağlı lenfatik drenajın bozulmasıdır. Tekrarlayan selülit
atakları hastaların %5’inden azını etkilemiştir.(20) Bu durum tekrarlayan meme
görüntülemelerini gerektirebilir ve şüpheli durumlarda hastalara biyopsiler
yapılabilir. Inatçı ağrı ve iltihaplanma nedeniyle bazı hastalar mastektomiyi
talep ederler. (Resim 5) Cilt florasına uygun antibiyotikler, seroma olmadığı
süre basınçlı giysiler, fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilir.
2.2.8. İnsizyonel Köpek Kulağı Deformitesi
Kalın aksiller yağ yastıkcıklarına sahip kilolu hastalarda mastektomi
insizyonunun lateralinde, koni veya üçgen şeklinde fazla deri ve deri altı
yağ dokusu kalabilir. (Resim 6) Bu hoş görünümlü olmayan köpek kulağı
deformitesi hastaya görsel ve fiziksel açıdan rahatsızlık yaratıp, mantar ve
kandidal enfeksiyonlar için ortam hazırlar.(21) Tedavisinde bu fazla kalmış olan
doku çeşitli cerrahi tekniklerle eksize edilir.
2.2.9. Venöz Tromboembolizm
Kanser, hiperkoagulopati için bir risk faktörüdür. Ama meme kanserli hastalarda
venöz tromboemboli için bir yatkınlık yoksa profilaksi hep tartışmalı olmuştur.
Otolog rekonstrüksiyon, nüx vakalar ve obezite durumlarında risk artımı söz
konusudur. Bu gibi durumlarda proflaksi yapılmalıdır.
2.2.10. Radyoterapiye Bağlı Anjiosarkom
Tedaviden 4-10 yıl sonra ortaya çıkan, sık görülmeyen nadir bir durumdur.
(22) Meme veya göğüs duvarında çok sayıda nodül ve büllöz cilt döküntüleri
ile karakterizedir. (Resim 7) Çok geniş sınırlı rezeksiyonlar ve fleple onarım
gerekebilir. Ortalama sağkalım 1-3 yıl arasında bildirilmiştir.
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2.2.11. Diğer Nadir Görülen Komplikasyonlar
Ameliyat masasında hastaya uygun pozisyon verilmemesinden kaynaklanan
brakial pleksopati, tel ile işaretleme sonucu görülebilen pnömotoraks
saptanabilen nadir komplikasyonlardandır.
Mondor hastalığı da nadir görülüp, yüzeyel venlerin (torokoepigastrik)
tromboflebitidir. Etkilenen taraftaki kol yukarı kaldırıldığında derin olmayan
bir oluk görülür. Etkilenen ven kalın, hassas, ağrılı, kordon şeklinde palpe
edilir. Semptomlar; 4-6 hafta içinde kendiliğinden geçebileceği gibi, lokal sıcak
pansumanlar ve antienflamatuar tedavi ile süratle iyileşebilir.
3.

AKSİLLER CERRAHİ

Meme kanserlerinde sağkalım ve adjuvan terapiyi belirlemede en önemli
prognostik faktör aksiller lenf nodlarının durumudur. Geçmişte aksiller evreleme
aksiller diseksiyon ile yapılırken, günümüzde sentinel lenf nodu biyopsisi,
aksiller örnekleme, aksiller klirens, targeted aksiller diseksiyon, endoskopik
aksiller klirens, yalnızca radyoterapi ve gözlem şeklinde olmaktadır.(23,24) Bu
evrim, aksiller diseksiyonun sağ kalımı etkilemediğini ve diseksiyonun erken
evre, sınırlı nodal tutulumu olan hastalarda lokal kontrol için gerekli olmadığını
gösteren çok sayıda klinik çalışmanın tasarımı ile elde edilmiştir.(25)
3.1. Yapılan Aksiller Cerrahi Şekilleri
1)
2)

3)

Aksiller diseksiyon (ALND) Level I-II
Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB)
a) Metilen mavisi /İsosulfan mavisi
b) 99m Tc-labeled sülfür kolloid (Radyonüklid)
c) Süpermanyetik Demir oksit
Aksiller ters haritalama (ARM)

3.2. Aksiller Cerrahi Komplikasyonları
Lenfödem
Omuz hareket kısıtlılığı
Aksiller web sendromu
Yara enfeksiyonu
Seroma
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Nörovasküler yaralanma
Uyuşma (parestezi)
Kronik ağrı
Stewert-Trevers Sendromu
Hematom
Anaflaksi (SLNB’ye bağlı)
Mavi ürtiker (SLNB’ye bağlı) olarak sayılabilir.
3.2.1. Yara enfeksiyonu ve hematom
Enfeksiyon ve kanama aksiller diseksiyon sonrası görülen en yaygın iki
komplikasyondur. (Resim 8) Seromada aksiller diseksiyon sonrası beklenen bir
durumdur. Vakaların hemen tamamında bir miktar seroma oluşur. Ancak uzamış
seromalar enfeksiyon riskini artırıp olası adjuvan terapinin gecikmesine sebep
olabilir. Bu nedenle düşük basınçlı emici drenler günlük getiri 25- 30 ml’nin
altına düşünce çekilmelidir. Uzun süreli dren kalmasının da enfeksiyonları % 10
oranında artırdığı bilinmektedir.(26)
3.2.2. Nörovasküler Yaralanma ve Parestezi
Nöral hasar veya ana damar yaralanması %1’den daha azdır. Bu tür
komplikasyonlardan kaçınmak için operasyon esnasında damar-sinir paketleri
görülmelidir. Aksiller ven, arter ve brakial pleksusa göre daha aşağı ve önde
olduğu için yaralanabilir. Küçük laserasyonlar 4.0-5.0 prolenle primer sütüre
edilebilir, daha büyük yaralanmalarda damar cerrahisi ile beraber farklı
prosedürler uygulanır. Venler kırılgan olduklarından kompresyon ve traksiyona
daha hassastırlar. Torasikus longus sinir hasarında skapula protrüzyonu ve
kanat skapula gelişir, fark edildiğinde onarım yapılmalıdır. Torakodorsal sinir
yaralanmasında omuz abdüksiyonu ve internal rotasyon zayıflar ve latissimus
dorsi kasının rekonstrüksiyonda kullanımı engellenmiş olur. Aksillayı transvers
geçen interkostal brakial siniri diseksiyonda korumak çoğu zaman başarılamaz.
Bunun sonucunda üst kolun iç yarısında keçelenme hissi ve parestezi ortaya çıkar.
Bu durum hayat kalitesini olumsuz etkiler. Medial pektoral sinirin kesilmesi geç
dönemde pektoralis major kası atrofisine yol açıp kozmetik sorun oluşturur.
3.2.3. Omuz-Hareket Kısıtlılığı ve Kronik Ağrı
Aksiller lenf nodu diseksiyonu sonrası hastaların % 35’inde ve SLNB sonrası
hastaların % 16’sında omuz eklem hareket açıklığında kısıtlanma meydana
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gelebilir.(27) Üst ekstremitede % 16-40 güç kaybı görülebilir.(28) Mastektomi
yapılan hastalarda meme koruyucu yöntemlere nazaran daha fazla omuz hareket
kısıtlılığı vardır. Bu nedenle post operatif omuz mobilizasyonu için aşamalı
olarak artan eklem hareket açıklığı egzersiz programı ve erken rehabilitasyon
izlenmelidir.(29)
3.2.4. Aksiller Web Sendromu
Aksilladan kolun ön yüzüne doğru uzanan, damar ve lenfatikleri içeren gergin
ve ele gelen ağrılı yapıdır. Tedavide non-steroidal antienflamatuar ilaçlar ve
fizik tedavi programları uygulanır.
3.2.5. Lenfödem
Lenfödem ameliyat olan tarafta (üst ekstremite, meme dokusu, toraks ve sırt)
şişlik, ağrı ve rahatsızlık hissi olarak tanımlanır. Üst ekstremite lenf ödemi,
aksiller lenf nodu diseksiyonundan sonra en çok endişe yaratan komplikasyondur,
çünkü işlem sonrası yaşam boyu sürecek bir risktir ve oluştuğunda tedaviye
oldukça dirençlidir. (Resim 9) ESMO (Avrupa Medikal Onkoloji Derneği)
2020 konsensusuna göre lenf ödem oranları, aksiller diseksiyonda %25, aksiller
radyoterapide % 15, SLNB’de % 10 olarak bildirilmiştir. Literatürde lenf ödem
sıklığı muhtemelen farklı ölçüm yöntemleri ve aksiller diseksiyon ile lenfödem
ölçümü arasındaki aralıklar nedeniyle büyük ölçüde değişerek %6-43 arasında
bildirilmiştir. (30,31) 30 prospektif kohort çalışmanın incelenmesinde bu oran
%21.4 olarak bulunmuştur.(32) Erken tanı ve tedavi başarısını önemli derecede
artırdığı için yüksek riskli hastalar önceden belirlenebilir. Tanı anında ileri evre
meme kanseri olanlar, vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olanlar, selülit ve
postoperatif 1. ayda kolda şişlik bulunanlar ve radyoterapiye aday olanlar, riskli
hastalardır. Lenfödem insidansı ameliyattan sonraki ilk 2 yıl içinde zamanla
artar.(32) Lenfödemde erken tanı ve tedavi önemlidir. International Society of
Lymphology’ye göre lenfödem 4 gruptan oluşur:
Evre 0 (latent, subklinik) lenfödem,
Evre 1 spontan reversible lenfödem,
Evre 2 irreversible lenfödem,
Evre 3 lenfostatik elefantiyazis
Evre 1 ve evre II tedaviyle geri dönebilirken, evre 2 ve evre 3’e yaşam boyu
tedavi gereklidir. Önleyici tedbir olarak üst ekstremitenin ve üst kadranın
travmadan korunması gereklidir.(33) Kan alma, kan basıncı ölçümleri ve uçak
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yolculuğunun lenfödem gelişimi ile ilgili olduğu gösterilememiştir.(34) Yine de
bu gibi işlemlerin ameliyat olmayan taraftan yapılması önerilir. Lenfödem tanısı
için perometri ve biyo impedens spektroskopi kullanılabilir. Önlemsel cerrahi
girişimler olarak aksiller ters haritalama ve lenfatik mikrocerrahi koruyucu
yaklaşım tercih edilebilir. Tedavisi konservatif ya da cerrahidir. Kompresyon
tedavileri altın standarttır. Kanıt düzeyi olan tedaviler; düşük lazer terapi, manuel
lenf drenajı ve kompresyon bandajlarıdır.(35) Konservatif yöntemlere yanıt
vermeyen hastalarda cerrahi seçenekler düşünülebilir. Lenfatik-venöz anastomoz
(LYA) ve vaskülerize lenf nodu transferi (VLNT), liposuction yapılabilir.
3.2.6. Stewert-Trevers Sendromu
Kronik lenfödemin en çok korkulan uzun vadeli komplikasyonlarından biri üst
ekstremite lenfangiosarkomunun gelişmesidir.(36) Genellikle meme kanseri
tedavisinden 10 yıl sonra gelişir ve genelde radyoterapi görmüş hastalarda
rastlanır. Üst ekstremite derisinde kırmızı mavimsi maküler lezyonlar ve
nodüllerle karakterizedir. Tedavide geniş lokal eksizyon, ampütasyon,
kemoterapi ve/veya radyoterapi yapılır. Hastalar genellikle 2 yıl içerisinde
akciğer ve visseral organ metastazları ile kaybedilir.
3.2.7 Anaflaksi ve Mavi Ürtiker
İsosulfan blue ya da metilen mavisi enjeksiyonundan birkaç dakika ile 1 saat
içerisinde, hastaların% 2 kadarında anaflaktik reaksiyon görülebilir. Gazlı
anesteziklerin kesilip % 100 oksijen verilmesi ve sıvı tedavisi ile düzelir. Bazı
hastalarda bu alerjik durum 24 saate kadar uzayıp blue ürtiker yapabilir ve mavi
boyanın dermal enjeksiyonundan kaynaklanan cilt nekrozu için de dikkatli
olunmalıdır.
3.2.8. Psikososyal Rahatsızlık
Meme kanseri tedavisi sonrası karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de kanser
tanısı ve uygulanan tedavilere bağlı olarak gelişebilen psikolojik bozukluklardır.
Duygu durum bozukluğu, depresyon, anksiyete, kendine güvensizlik bu
durumlardandır. Bunlar hasta yaşam kalitesini bozup, uyumluluğu ortadan
kaldırır ve sağ kalıma etki edebilmektedir. Bu gibi durumların erkenden saptanıp
psikiyatriden yardım almaları ve tedavi görmeleri gereklidir.
4.

Sonuç

Meme kanserinde, meme ve aksilla cerrahisinde ortaya çıkabilecek
komplikasyonlar yapılan cerrahi prosedüre bağlı olarak değişebilmektedir.
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Komplikasyonların yönetimi açısından cerrahi ekiplerin deneyimli olması ve
zamanında gerekli müdahalelerin yapılması gereklidir.
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Resim 1. Memede post-operatif enfeksiyon.

Resim 2. Memede Lumpektomi sonrası gelişen hematom
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Resim 3. Mastektomi sonrası gelişen flep nekrozu.

Resim 4. Mastektomi sonrası yara ayrışması.
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Resim 5. Post-operatif tekrarlayan kronik selülit.

Resim 6. İnsizyonel köpek kulağı deformitesi.
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Resim 7. Radyoterapiye sekonder Angiosarkom.

Resim 8. Aksiller diseksiyon sonrası hematom
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Resim 9. Modifie Radikal Mastektomi sonrası üst ekstremitede lenfödem.
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Tanım

D

eliryum, çeşitli tıbbi durumlar sonucunda aniden ortaya çıkan bilinç,
dikkat, hafıza, düşünme, algı, biliş, davranış ve uyku-uyanıklık
döngülerinde dalgalanmalar ile karakterize bir durumdur.

Teşhis

Postoperatif dönemde klinik sonuçları doğrudan etkileyen önemli bir sorundur.
Operasyonu gerçekleştiren doktorların akut postoperatif dönemde deliryum
gelişen hastaları teşhis etmeleri ve bu tabloyu yönetmeleri için deliryum hakkında
bilgi sahibi olmaları gereklidir. Önemli bir sorun olarak, deliryum postoperatif
dönemde halen yetersiz tanınmakta ve teşhis edilmektedir. Psikiyatri hekimi
dışında diğer hekimlerin ve sağlık çalışanlarının deliryumu tanımasına yardımcı
olmak için bazı tarama araçları vardır. Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders 5(DSM-5) kriterlerine dayalı psikiyatrik değerlendirme,
tanı için altın standarttır. DSM-5 tanı kriterlerine göre görünüş, bilinç düzeyi,
yönelim, dikkat, duygulanım, konuşma, düşünme, bellek, yargı ve davranışın
tümü değerlendirilmelidir.(1)
DSM-5 tanı kriterleri;
A. Dikkat ve çevreye yönelimde azalma. B. Bu bozukluk, kısa bir sure
içinde gelişir ve ağırlığı gün içinde dalgalanmalar gösterir. C. Bilişte ek bir
bozukluk (örn. bellek bozukluğu, yönelim bozukluğu, dil, görsel algı). D. A ve
C tanı ölçütlerinde sözü edilen bozukluk, daha önceden var olan, yerleşik ya da
gelişmekte olan başka bir nörobilişsel bozuklukla daha iyi açıklanamaz ve koma
541
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gibi, ileri derecede azalmış uyanıklık düzeyi bağlamında ortaya çıkmamaktadır.
E. Öykü, fizik muayene ya da laboratuvar bulgularında, bu bozukluğun başka
bir sağlık durumundan kaynaklandığına ya da çoğul nedensel etkenlere bağlı
olduğuna ilişkin kanıtlar vardır.(2)
Patofizyoloji
Deliryumun patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Akut santral kolinerjik
eksiklik en yaygın kabul edilen teoridir; Azalmış GABAerjik aktivite, artmış
noradrenerjik aktivite, inflamasyon diğer olası mekanizmalardır.(3)
Yaygınlık
Hastaların yaşına ve ameliyatın tipine bağlı olarak postoperatif deliryum oranları,
%9 ile %87 arasında değişmektedir.(4) Özellikle beyin, kalp ameliyatları ve
kalça kırığı ameliyatlarında olmak üzere bütün ameliyatlardan sonra görülebilir.
Morbidite ve mortalite riskini arttırdığından takip ve tedavi ekibi tarafından
tanınması ve erken müdahale edilmesi çok önemlidir. (5)
Risk Faktörleri
Posoperatif deliryuma yatkınlık oluşturan predispozan ve tetikleyici presipitan
riskler vardır. Predispozan faktörler; ileri yaş, depresyon, demans, alkol
kullanma, kullanılan psikiyatrik ilaçlar, iyi beslenememe, sıvı kaybı, akciğer
hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, böbrek yetmezliği vb. gibi ameliyat
öncesi hastalara özgü kişisel durumlardır. Presipitan, yani tetikleyici faktörler;
operasyonun tipi, ameliyat esnasında kullanılan anestezi ilaçları, elektrolit
dengesizlikleri, dehidratasyon, ağrı, idrar sondası kullanımı, hipoksi, ağrı kesici
kullanımı, enfeksiyon vb. durumlardır.(6)
Tedavi
Deliryumun asıl tedavisi altta yatan etyolojiye yöneliktir. Durumun ciddiyeti
dolayısıyla yoğun bakım şartlarında takip edilmesi uygundur. Tedavide
kullanılan farmakolojik ajanlar için şu anda kanıta dayalı her hangi bir
rehber bulunmamaktadır. Farmakolojik tedavi, kendileri veya başkaları için
risk oluşturan hastalar için olmalıdır. En çok tercih edilen birinci basamak
farmakolojik ajan, haloperidoldur.(7)
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