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needed surgical intervention.
Intestinal perforation due to radiotherapy is rare.
The signs of acute peritonitis are delayed and
cause diagnostic difficulties. We are presenting a
patient with late signs of acute abdomen after his
admission. He was operated due to intestinal
perforation after radiotherapy.
Key words: Radiotherapy, complication, intestinal perforation

ÖZET
Pelvik radyoterapi, birçok malignite tedavisinde
s›kl›kla uygulanmaktad›r. Radyoterapinin erken
ve geç dönemde gastrointestinal sistem üzerinde
etkileri iyi bilinmektedir. Erken dönemde meydana gelen enterit ço¤u zaman konservatif yöntemler ile tedavi edilir. Geç dönemde görülen barsak
yap›ﬂ›kl›klar›, obstrüksiyon, perforasyon ve fistül
oluﬂumu gibi kompikasyonlar cerrahi müdahale
gerektirir. Radyoterapiye ba¤l› barsak perforasyonu nadirdir. Akut peritonit bulgular› geç dönemde ortaya ç›kar ve tan› zorluklar›na sebep olur.
Hastane yat›ﬂ› sonras› akut bat›n bulgular› geliﬂen ve radyoterapiye ba¤l› ince barsak perforasyonu nedeni ile opere etti¤imiz hastay› sunuyoruz.
Anahtar sözcükler: Radyoterapi, komplikasyon,
barsak perforasyonu

G‹R‹ﬁ
Radyoterapi, pelvis kaynakl› birçok malignitenin
tedavisinde s›kl›kla uygulanmaktad›r. Kanserli
hücrelerin yok edilmesi için uygulanan pelvik radyasyon, çevre dokulara zarar verebilir. Radyasyona ba¤l› enterit geliﬂimi 1897 y›l›nda ilk kez
Walsh1 taraf›ndan gündeme getirilmiﬂ, daha sonraki y›llarda iyi bilinen bir patoloji haline gelmiﬂtir.
‹nce barsaklar, rektum ve mesane pelvik radyasyondan en s›k etkilenen organlard›r2. Pelvis organlar›ndaki yak›n anatomik komﬂuluk radyoterapi sonras› di¤er yap›lar›n etkilenmesini kaç›n›lmaz k›lar. Radyasyon enteriti genellikle akut ve
kronik olmak üzere iki farkl› biçimde görülür. Akut
olgular, ishal, bulant› ve kusma ile karakterizedir.
Konservatif yöntemler ço¤u zaman akut radyasyon enteritini tedavide yeterlidir. Di¤er taraftan
kronik radyasyon enteriti, radyoterapiden 6 ay2 y›l sonra ortaya ç›kabilir. Striktür geliﬂimi, bar-
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Pelvic radiotherapy is commonly used in treatment of many malignities. The early and late
term effects of radiotherapy on gastrointestinal
system are well known. Enteritis in early period is
usually treated with conservative measures.
Complications such as intestinal adhesion, obstruction, perforation and fistula formation are
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runda tümörün orta derecede differansiye, ülserovejetan tip adenokarsinom oldu¤u belirtiliyordu. Cerrahi sonras› dönemde hastaya pelvik radyoterapi ve kemoterapi uygulanm›ﬂt›. Hastan›n ilk de¤erlendirilmesinde; aksiller ateﬂ 37.9 santigrat derece, tansiyon arteriyal:120-80 mm/Hg idi. Bat›n muayenesinde distansiyon ve hassasiyet mevcuttu. Belirgin rebound ve
defans tespit edilmedi. Barsak sesleri hipoaktif, rektal tuﬂede ampulla
boﬂtu. Laboratuar tetkiklerinde; Lökosit say›m›: 2000 μL, üre- 84
mg/dl ,kreatinin 1.24 mg/dl ,AST-49
U/L , ALT 24 U/L, amilaz 97 U/L olarak tespit edildi. Ayakta direk bat›n
grafisi (ADBG)’nde yayg›n ince
barsak tipi hava-s›v› seviyeleri
mevcuttu (Resim 1). Hasta adezyona ba¤l› intestinal obstrüksiyon ön
tan›s› ile cerrahi servisine yat›r›ld›.
Nazogastrik sonda tak›lan ve intravenöz s›v› tedavisi uygulanan hastan›n takiplerinde kar›n bulgular›
ilerledi. Muayenede yayg›n hassasiyet ve rebound geliﬂen hastada
yap›lan bat›n tomografisi (BT) ‘nde
ince barsaklarda yayg›n geniﬂleme
tespit edildi (Resim 2). Laparotomi
karar› al›nd›.
Yap›lan eksplorasyonda, bat›n içerisinde yaklaﬂ›k 1000 cc safral› barsak içeri¤i görüldü. Bat›n
içerisi aspire edildi.. ‹leoçekal valv’den yaklaﬂ›k
50-60 cm proksimalde ileum anslar›n›n gato yapt›¤› ve bu gatonun hemen baﬂlang›c›ndaki ileum
segmentinde yaklaﬂ›k 0.5 cm perforasyon oldu¤u görüldü. Perfore k›sm› içine alacak ﬂekilde ince barsak rezeksiyonu yap›ld›. Distal kapat›larak
ileostomi aç›ld›. Open abdomen prosedürü uygulanarak ameliyat sonland›r›ld›. Postoperatif dönemde yo¤un bak›m ünitesinde takip edilen hastan›n bat›n drenlerinden ve aç›k bat›ndan safral›
mayi gelmesi üzerine ikinci kez eksplore edildi.
Eksplorasyonda ileostominin yaklaﬂ›k 20-30 cm

Resim 1. ADBG ‘de ince barsak tipi hava-s›v› seviyeleri

sak perforasyonu ve fistül oluﬂumu gibi komplikasyonlar cerrahi müdahale gerektirir.
Bu çal›ﬂmam›zda, rektum tümörü nedeni ile radyoterapi alan ve tedaviden yaklaﬂ›k 1 y›l sonra
ince barsak perforasyonu geliﬂen olguyu sunmak
istedik. Radyoterapinin sebep oldu¤u ciddi bir
patolojiyi gündeme getirmeyi amaçlad›k.
OLGU
Elli üç yaﬂ›nda erkek hasta acil cerrahi poliklini¤ine kar›n a¤r›s›, bulant› ve kusma ﬂikayetleri ile
baﬂvurdu. Anamnezinden hastaya yaklaﬂ›k 2 y›l
önce rektum tümörü nedeni ile abdominoperineal rezeksiyon yap›ld›¤› ö¤renildi. Patoloji rapo-
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proksimalinde perforasyon
tespit edildi. 30 cm ileal rezeksiyon sonras› ileostomi
yap›ld›. Hasta postoperatif
dönemde takibe al›nd›.

TARTIﬁMA
Radyasyona ba¤l› oluﬂan
serbest radikaller, hücre içi
birçok fonksiyonu olumsuz
olarak etkiler. H›zl› hücre
döngüsüne sahip barsak ve
kemik ili¤i gibi organlar radyasyondan daha fazla etkilenir. Radyoterapiye ba¤l›
erken dönemde barsak mukoza hücreleri özellikle polimorfonüklear hücreler taraf›ndan infiltre edilirler3.
Uzun dönemde oluﬂan de¤iﬂiklikler; Barsak duvar›nda küçük damarlar› etkileyen endarterit, submukozal
fibrosiz ve lenfatik dilatasResim 2. BT’de geniﬂlemiﬂ barsak segmentleri
yondur. Radyoterapi gören
hastalarda barsak mukozaRadyoterapiye ba¤l› komplikasyonlar birkaç ay
s›n›n inflame oldu¤u bu dönemde enterit tablosu
sonra görülebilece¤i gibi, tedaviden 20 y›l sonra
ile karﬂ›laﬂ›l›r. Uzun dönemde ise barsak lümenimeydana gelen komplikasyonlar da bildirilmiﬂni daraltan fibroz, barsak anslar› aras›nda yap›tir8,9. ‹ntestinal perforasyon radyoterapinin sebep
ﬂ›kl›k, perforasyon ve fistül oluﬂumu görülebilir.
oldu¤u di¤er cerrahi gerektiren komplikasyonlar
Pelvik bölge radyoterapisi serviks, uterus, meile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha nadir görülür. Gidwasane, prostat ve rektum kanserlerinin tedavisinni AL ve ark.10 sundu¤u bir çal›ﬂmada hastalara
de uygulan›r. Radyoterapi alan hastalar›n % 5-15
radyoterapi sonras› en s›k barsak obstrüksiyonu
‘inde bu bölgede bulunan rektum ve ince barsaknedeni ile cerrahi uygulanm›ﬂt›r. Iraha S ve ark.11
lar radyasyondan etkilenir4,5,6. ‹nce barsaklar içeradyasyon enteritine ba¤l› cerrahi uygulanan 48
risinde en s›k etkilenen bölge terminal ileumdur.
hastan›n 37’sinde barsak t›kan›kl›¤›, 10’unda ise
‹nce barsak serozas›nda meydana gelen kal›nfistül tespit etmiﬂlerdir. Cheung CP ve ark.12, radlaﬂmalar barsak anslar› aras›nda yap›ﬂ›kl›klar ve
yoterapi sonras› ince barsak perforasyonu geliﬂigato yapma hali ile sonuçlan›r. Bu durum intestiminde risk faktörlerini gündeme getirmiﬂlerdir.
nal obstrüksiyonun geliﬂim mekanizmas›n› aç›kRadyoterapinin dozu ve tipi, daha önce geçirilmiﬂ
lar. ‹leumda oluﬂan ülserler perforasyon ile soabdominal cerrahi, kardiovasküler hastal›klar risk
nuçlanabilir. Rektum seviyesinde meydana gelen
faktörleri olarak ifade edilmiﬂtir.
ülsere lezyonlar kanser ile kar›ﬂabilir. NeoadjuRadyoterapiye ba¤l› barsak perforasyonlar› klinik
van radyoterapi s›ras›nda geliﬂen rektum kanser
olarak sinsidir. Ramirez ve ark.13 radyoterapiye
perforasyonlar› literatürde bildirilmiﬂtir7.
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ba¤l› parsak perforasyonu olan hastalar›n yaln›zca %19’unda akut peritonit bulgular›n›n tespit
edildi¤ini belirtmiﬂlerdir. Perfore olan bölgenin
yap›ﬂ›kl›klar ve fibrin kapsüller taraf›ndan sar›lmas› nadir de¤ildir. Bu durum peritonit tablosunun daha geç geliﬂmesine sebep olur. Hastam›z
kar›n a¤r›s› ﬂikayeti ile acil servise baﬂvurdu.
ADBG’de ince barsak tipi seviyelenmeler mevcuttu. Kar›n muayenesinde ilk baﬂvuruda periton
irritasyon bulgular› yoktu. Akut bat›n tan›s›, hastaneye yat›ﬂ›ndan ancak 5 gün sonra konarak laparotomi uyguland›. Tan› koymada yaﬂanan gecikme, intraabdominal sepsis ile sonuçland›.
Hastan›n takipleri esnas›nda meydana gelen
ikinci intestinal perforasyon morbiditeyi ciddi olarak artt›rm›ﬂt›r. Radyasyon enteriti, tüm barsaklar› etkilemekte ve bu hastalar›n takiplerinde ek
cerrahi problemler her dönem görülebilmektedir.
Sonuç olarak radyoterapiye ba¤l› ince barsak
perforasyonu nadir olmakla beraber uzun dönemde görülebilen mortalitesi yüksek bir komplikasyondur. Olgular›n önemli bir bölümünde peritonit bulgular› perforasyona ra¤men tespit edilmeyebilir. Pelvik bölgeye radyoterapi alm›ﬂ ve
kar›n a¤r›s› nedeni ile de¤erlendirilen hastalarda
ince barsak perforasyonu ay›r›c› tan›da daima
bulundurulmal›d›r.
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