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irminci yüzy›l›n baﬂlar›nda Kelling ve Jacobaeus’un laparoskopiyi ilk tan›mlamas›ndan
sonra, bu iﬂlem uzun y›llar sadece tan›sal amaçla kullan›lm›ﬂt›r (1). Bu dönemde jinekologlar
daha çok tan›sal, bazen de tedavi amaçl› laparoskopik giriﬂimleri yayg›n bir ﬂekilde uygulam›ﬂlard›r. Baz› istisnalar d›ﬂ›nda genel cerrahlar
1980’li y›llar›n sonlar›na kadar laparoskopiyi kullanmam›ﬂlard›r. Laparoskopik kolesistektominin
tan›mlanmas› ve k›sa sürede yayg›nlaﬂmas› ile
genel cerrahide adeta bir devrim yaﬂanm›ﬂt›r.
Günümüzde tan›sal ve tedavi amaçl› birçok laparoskopik giriﬂim cerrahlar taraf›ndan yap›lmakta
ve tercih edilmektedir. Öyle ki f›t›k cerrahisi gibi, cerrahinin en eski ve köklü ameliyatlar›na bile önemli bir alternatif olmuﬂtur (2,3).

Y

Kar›n içindeki akut ve kronik inflamatuvar
hastal›klarda laparoskopinin hem tan›sal hem
de tedavi edici yeri vard›r. Örne¤in önemli bir
k›sm› infeksiyöz patolojilere ba¤l› ortaya ç›kan
akut kar›n tablosunun nedeninin ayd›nlat›lmas›nda laparoskopinin art›k önemli bir yeri vard›r.
Akut kolesistit, peptik ülser perforasyonu, akut
apandisit ve kolon divertiküliti gibi birçok hasta152

l›kta laparoskopik tan› ve tedavi giriﬂimleri klasik cerrahi yaklaﬂ›mlara önemli bir alternatif olmuﬂtur (4). Tüberküloz peritonit benzeri kronik
inflamasyonlarda da yine laparoskopi yol gösterici olabilir (5). Öte yandan laparoskopi s›ras›nda
intraabdominal bas›nc›n artt›r›lmas›n›n, bakteremi s›kl›¤›n› ve sistemik inflamatuvar cevab› artt›rd›¤› yönünde ﬂüpheler de vard›r (6,7).
Bu araﬂt›rma yaz›s›nda kar›n içi infeksiyöz patolojilerde laparoskopinin tan› ve tedavideki yeri ve organizmaya olan etkilerinden bahsedilecektir.
Kar›n ‹çi ‹nfeksiyöz Patolojilerde Tan›sal
Laparoskopi
Kar›n içindeki organlara ait inflamatuvar hastal›klar ve buna ba¤l› ortaya ç›kan akut kar›n tablosunun nedeninin ayd›nlat›lmas› her zaman kolay olmamaktad›r (1). ﬁüphede kal›nan olgularda
hastay› bir süre izlemek, var olan infeksiyonun
daha yayg›n hale gelmesine, tedavinin zorlaﬂmas›na bazen de hastan›n kayb›na neden olabilir.
Tam aksi durumlarda, tan›da gecikmeyi önlemek
amac›yla yap›lan erken laparotomi, kar›n içinde
bir patoloji yoksa, gereksiz olabilir ve hastaya
boﬂ yere ameliyat riski yükler. Bu noktada laparoskopi, hastaya ve onu takip eden hekime
önemli bir avantaj sa¤layabilir. ﬁüpheli olgularda yap›lacak tan›sal laparoskopi, düﬂük morbidite ve maliyet ile hastada var olan patolojinin erken dönemde ayd›nlat›lmas›n› sa¤lar ve dolay›s›yla tedavideki gecikmeyi önler. Öte yandan kar›n içinde bir patoloji yoksa hastaya gereksiz la-
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parotominin getirece¤i ve %22’lere varan morbidite art›ﬂ› önlenmiﬂ olur (8).
Sugerbaker ve arkadaﬂlar›, akut kar›nl› hastalarda tan›sal laparoskopiyi ilk kullanan ve sonuçlar›n› yay›nlayan ekiplerden biridir (9). Araﬂt›rmac›lar laparoskopinin tan›sal do¤rulu¤unu %96
olarak bildirmiﬂlerdir. Ameliyat öncesi akut kar›n
nedeni belirlenmiﬂ ve laparotomi yap›lm›ﬂ hastalarda negatif laparotomi oran›n›n %22’lere
ulaﬂt›¤› düﬂünülürse akut kar›nl› hastalarda tan›sal laparoskopinin önemi daha iyi anlaﬂ›lacakt›r
(8). Nord’un yapt›¤› meta-analiz akut kar›nl› hastalarda tan›sal laparoskopinin etkinli¤ini aç›kca
ortaya koymaktad›r. Bu çal›ﬂmada toplam 23 serideki 200.000’nin üzerinde hastaya ait veriler incelenmiﬂ ve tan›sal laparoskopinin kabul edilebilir bir morbidite ile güvenilir bir yöntem oldu¤u ortaya konmuﬂtur (10).
Akut kar›n› olan hastalarda laparoskopinin en
önemli rölatif kontrendikasyonu h›zl› kan kayb›
olan ve karn›nda distansiyonu olan hastalard›r
(1). Halen sahip oldu¤umuz laparoskopi deneyimi ve cihazlar› ile h›zl› bir kanaman›n kontrolünü
yapmak pek mümkün de¤ildir. Ayr›ca kar›nda
var olan distansiyon laparoskopik iﬂlemin yap›lmas›n› zorlaﬂt›raca¤› gibi laparoskopik görüntünün de yetersiz olmas›na neden olur. Ancak buna ra¤men intestinal obstrüksiyonu olan olgularda tan›sal ve tedavi edici laparoskopik giriﬂimlerin uyguland›¤›n› belirtmek gerekir (11).
Abdominal tüberküloz: Bat› toplumlar›nda,
“Human Immunodeficiency Virus (HIV)” sendromlar›nda art›ﬂa paralel olarak tüberküloz s›kl›¤›nda art›ﬂ dikkati çekmektedir (12). Abdominal
tüberküloz tan›s›nda abdominal s›v› kültürleri,
mikrobiyolojik boyamalar ve sitoloji ço¤u zaman
yard›mc› olamamaktad›r. Klinik olarak abdominal tüberkülozdan ﬂüphelenildi¤inde periton s›v›s›nda adenozin deaminaz aktivitesinin pozitif
olmas› bazen yol gösterici olabilir (13). Klinik
bulgular genellikle akut ortaya ç›kan komplikasyonlar d›ﬂ›nda çok de¤iﬂkendir ve abdominal tüberküloza özgü de¤ildir. Perforasyon, obstrüksiyon ve kanama bulgular› da çok s›k ortaya ç›kmaz. Abdominal tüberkülozun ay›r›c› tan›s›nda
peritoneal karsinomatozis önemli bir yer tutmaktad›r. Laparoskopinin tan›sal de¤eri bu gibi
durumlarda abdominal tüberkülozu peritoneal
karsinomatozisten ay›rmakt›r. Laparoskopide
granülomlar›n görünmesi, kar›n içi organlar aras›nda fibrozis ve adezyonlar tüberküloz lehine
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yorumlanmal›d›r. Tan›sal laparoskopi bulgular›
tan› için genellikle yeterli olsa da sitopatolojik
ve mikrobiyolojik inceleme için birden çok biyopsinin al›nmas› önerilmektedir. Asiti olan ve
abdominal tüberkülozdan ﬂüphelenilen olgularda laparoskopi %85’in üzerinde kesin tan› koydurucudur (5,14-17).
Kar›n ‹çi ‹nfeksiyöz Patolojilerde
Laparoskopik Tedavi
Laparoskopinin genel cerrahide k›sa sürede
yayg›nlaﬂmas› ile birçok hastal›¤›n tedavisi bu
yolla gerçekleﬂtirilebilir hale gelmiﬂtir. Ancak kar›n içi inflamatuvar hastal›klarda laparoskopik
tedavi endikasyonlar›, kontrendikasyonlar› ve
komplikasyonlar› klasik cerrahi tedavilerle baz›
farkl›l›klar gösterir. Aﬂa¤›da kar›n içi infeksiyöz
hastal›klar›n laparoskopik tedavisi ile ilgili bilgiler verilmiﬂtir.
Akut kolesistit: Günümüzde kolelitiazisin rutin tedavisi laparoskopik kolesistektomidir. Hatta safra kesesine ait anomalilerin varl›¤›nda dahi
laparoskopik cerrahi tedavi mümkündür (18).
Ancak akut kolesistit varl›¤›nda safra kesesinin
ödemli ve inflame olmas›, biliyer ve vasküler
anatominin ayr›m›n› zorlaﬂt›rmakta ve laparoskopik giriﬂimin baﬂar› ﬂans›n› azaltmaktad›r (19).
Ancak yak›n zamanda yay›nlanan çal›ﬂmalarda
akut kolesistitin erken döneminde yap›lacak laparoskopik kolesistektominin güvenli ve etkin
bir cerrahi tedavi seçene¤i oldu¤u yolunda çal›ﬂmalar vard›r ve bunlardan baz›lar› gebe hastalar› da içermektedir (20,21). Ancak bu tür cerrahi
giriﬂimlerde cerrah›n deneyimi çok önemlidir.
Zucker, akut kolesistitte laparoskopik giriﬂim yapabilecek cerrah›n en az 100 elektif laparoskopik kolesistektomi yapmas› gerekti¤ini önermektedir (19). Laparoskopik cerrahi s›ras›nda
önerilen farkl› baz› yöntemler de vard›r (19).
Bunlar; gerekli oldu¤u durumlarda ek trokarlar›n
kullan›lmas›, yan görüﬂlü veya semi-fleksibl laparoskoplar›n kullan›lmas›, retraksiyon ve laparoskopik görüntünün daha iyi olmas› için erken
dönemde safra kesesinin dekompresyonu, duktal ve vasküler yap›lar›n titiz diseksiyonu, rutin
kolanjiyografi, sistik kanal ve arterin güvenli bir
ﬂekilde oblitere edilmesi için dikiﬂ kullan›lmas›,
safra kesesinin ç›kar›lmas› için spesimen torbas›n›n kullan›lmas› ve gerekti¤inde kapal› aspirasyon drenlerinin konulmas›d›r.
Akut kolesistitli hastalarda ameliyata laparoskopik baﬂlansa da %33’e varan oranlarda la153

Yorganc› K.

parotomiye geçiﬂ sözkonusudur (19). Bu oran
elektif laparoskopik kolesistitlerde %5’in alt›ndad›r. Ameliyat sonras› hastanede kal›ﬂ süresi
ortalama olarak 4 güne kadar uzayabilmekte ve
morbidite %14’lere ulaﬂabilmektedir (22,23).
Scott ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› meta-analizde
12.000’nin üzerinde gerçekleﬂtirilen laparoskopik kolesistektominin ancak %8’inin akut kolesistitli olgular› içerdi¤i görülmektedir (24). Yap›lan
çal›ﬂmalarda akut kolesistit nedeniyle yap›lan
laparoskopik kolesistektomilerde safra yolu yaralanma oran›n›n daha yüksek oldu¤u gösterilmemiﬂtir. Bunun olas› nedeni cerrahlar›n zor olgularda uygun zamanda aç›¤a geçiﬂleridir.
Akut apandisit: Aç›k apendektominin ufak
bir insizyonla ve düﬂük morbidite ile yap›labilir
olmas› nedeniyle laparoskopik apendektomi
baﬂlang›çta cerrahlar taraf›ndan çok fazla kabul
görmemiﬂtir. Ancak akut apandisitin ﬂüpheli oldu¤u durumlarda ameliyata laparoskopik olarak
baﬂlaman›n önemli avantajlar› vard›r. Laparoskopide akut apandisit hali yoksa kar›n›n di¤er
bölgeleri daha kolay ve etkin bir ﬂekilde eksplore edilebilir.
Laparoskopik apendektomi ile aç›k apendektominin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› birçok çal›ﬂma vard›r.
Günümüzde akut apandisit laparoskopik olarak
etkin ve güvenli bir ﬂekilde tedavi edilebilir
(25). Ancak aç›k ameliyat›n mortalitesinin neredeyse olmamas›, morbiditesinin de çok düﬂük
olmas› nedeniyle laparoskopik tedavi aç›k tedavinin yerini alamam›ﬂt›r. Golub ve arkadaﬂlar›n›n
1682 hastay› içeren meta-analizinde laparoskopik apendektominin daha az yara infeksiyonuna
neden oldu¤u ve iyileﬂmenin daha h›zl› oldu¤u
gerçe¤i ortaya konmuﬂtur (26).
Laparoskopik apendektominin en önemli
kontrendikasyonu cerrah›n deneyimsiz olmas›d›r. Bunun yan›nda koagülopati ve kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› gibi ciddi yandaﬂ hastal›klar di¤er kontrendikasyonlar›d›r. Perfore akut
apandisit laparoskopik tedavi için bir kontrendikasyon kabul edilmemelidir. Laparoskopik gerçekleﬂtirilen cerrahi iﬂlem daha zor olsa da sonuçta hastanede kal›ﬂ süresi daha k›sa ve toplam
maliyet daha düﬂüktür (27).
Ancak komplike olmayan akut apandisitlerde
maliyet fazlal›¤› ve laparoskopik apendektominin rutin hale getirilmesi ile özellikle e¤itim hastanelerinde asistan e¤itiminin temelini oluﬂtu154
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ran aç›k apendektomilerin azalacak olmas›, bu
giriﬂimin rutin hale gelmesini önleyecek faktörler olmal›d›r.
Peptik ülser perforasyonu: Yayg›n ve rutin
olarak uygulanmamakla birlikte peptik ülser
perforasyonu laparoskopik olarak tedavi edilebilir. Bu konuda geniﬂ seriler yoktur. Lee ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas› yak›n zamanda yay›nlanm›ﬂ en geniﬂ serilerden biridir ve aç›k ve laparoskopik tedavi karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sonuçta hastan›n genel durumunun morbiditeyi belirleyen en
önemli ve tek faktör oldu¤u kan›s›na var›lm›ﬂt›r
(28). Di¤er baz› serilerde de laparoskopinin etkinli¤i gösterilmiﬂtir. ‹ﬂlem s›ras›nda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, perforasyonun
ilk 12 saatte tan›nmas› ve hastan›n yak›n zamanda yemek yememiﬂ olmas›d›r. Bir baﬂka de¤iﬂle
laparoskopik onar›m sadece kimyasal peritonit
varl›¤›nda tercih edilmelidir. Peptik ülser perforasyonunun laparoskopik tedavi etkinli¤i hakk›nda daha geniﬂ çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
Kolonik divertikülit: Kolonik divertikülitlerde de laparoskopik tedavi yayg›n kullan›ma sahip de¤ildir. Ayr›ca akut divertikülitlerde uygulanan laparoskopik tedavilerin türü de farkl›l›k
gösterir. Divertikülit perforasyonuna ba¤l› peritonitte laparoskopik lavaj uygulayan cerrahlar
yan›nda bu tür hastalara iki aﬂamal› laparoskopik
giriﬂim önerenler de vard›r (29,30). Bu tür uygulamalarda ikinci aﬂama peritonit hali geçtikten
sonra gerçekleﬂtirilir ve hastalara laparoskopik
kolon rezeksiyonu uygulan›r. Akut divertikülit
ataklar›nda laparoskopik cerrahinin yeri ve etkinli¤i konusunda bilgi ve deneyim birikiminin
yeterli olmad›¤›n› belirtmemiz gerekir.
‹ntraabdominal sepsiste laparoskopi: Geis
ve Kim’in çal›ﬂmas› 154 intraabdominal sepsisli
hastay› içeren, bu konudaki en geniﬂ serilerden
biridir (31). Araﬂt›rmada sadece bir hastada kar›n
içi apse tan›mlanm›ﬂt›r. Yüzk›rkdokuz hasta
(%96) laparoskopik olarak tedavi edilebilmiﬂtir.
Beﬂ hasta laparotomi gerektirmiﬂtir. Araﬂt›rmac›lar bu yöntem ile ameliyat öncesi detayl› radyolojik incelemeye gerek kalmad›¤›n›, ameliyata
kadar geçen sürenin k›salt›ld›¤›n› ve ameliyat
sonras› yat›ﬂ süresinde de k›salma gözlediklerini
bildirmiﬂlerdir. Ancak giriﬂimsel radyolojik iﬂlemler benzer baﬂar›l› sonuçlara sahip oldu¤undan bu yöntem belki, s›n›rl› radyolojik olanaklara sahip hastanelerde kullan›labilir.
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Kar›n ‹çi ‹nfeksiyon Varl›¤›nda
Laparoskopinin Organizmaya Etkileri
Kar›n içi infeksiyöz patolojilerde laparoskopinin hem tan›sal hem de tedavi amaçl› olarak
kullan›m›n›n giderek yayg›nlaﬂmas› beraberinde
baz› kayg›lar› da gündeme getirmiﬂtir. Bunlar›n
baﬂ›nda karbondioksit pnömoperitoneumun intraabdominal bas›nc› artt›rarak bakteremi ve
sepsis riskini artt›rabilece¤i ﬂüphesi gelmektedir (6,7). Bu konuda yap›lan araﬂt›rmalar›n hemen tamam› deneysel nitelikte olup insanlarda
yap›lm›ﬂ, olumsuz etkileri net olarak ortaya konmuﬂ bir çal›ﬂma yoktur.
Peritonit varl›¤›nda bakterilerin periton yüzeyinden kana nas›l geçtikleri konusunda kesin bir
bilgi yoktur. Periton yüzeyindeki s›v›lar›n, partiküllerin ve hücrelerin diafragmatik yüzeydeki
lenfatik kanallara geçerek peritondan uzaklaﬂt›r›ld›¤› düﬂünülmektedir (6). Bu içerik daha sonra
duktus torasikus yolu ile venöz sisteme geçer.
Kar›n içi bas›nc›n art›ﬂ› diyafragmatik yüzeyden
s›v› emilimini artt›r›r ve böylece kar›n içindeki
birikimler daha h›zl› bir ﬂekilde kana kar›ﬂ›rlar
(32). Ancak deneysel çal›ﬂmalarda bakteriyel peritonit ile birlikte oluﬂturulan karbondioksit pnömoperitoneumunun bakteremi s›kl›¤›n› artt›rmad›¤› gösterilmiﬂtir (6). Bunun olas› nedenleri kar›n içi bas›c›n›n artmas› ile splahnik kan ak›m›ndaki de¤iﬂmeler ve bakteri klerensinde artma
veya karbondioksitin bakteriyostatik veya bakterisidal etkisi olabilir (33,34).
Yap›lan çal›ﬂmalar›n önemli bir k›sm›nda karbondioksit pnömoperitoneumunun bakteremi
ve sepsis s›kl›¤›nda artmaya neden olmad›¤›
gösterilmiﬂse de ‹pek ve arkadaﬂlar›, s›çanlarda
yapt›klar deneysel çal›ﬂmada peritonit oluﬂumunun 6. saatinde bakteremi s›kl›¤›nda önemli bir
art›ﬂ tespit etmiﬂlerdir (35-37).
Sonuç olarak, karbondioksit pnömoperitoneumunun intraabdominal sepsis varl›¤›nda olumsuz sistemik etkileri beklense de deneysel çal›ﬂmalar bunu desteklememektedir. ‹leriki y›llarda
peritonitli hastalarda laparoskopinin daha da
yayg›nlaﬂmas› ile yap›labilecek klinik çal›ﬂmalar
konunun ayd›nlanmas›n› sa¤layacakt›r.
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