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OLGU SUNUMU

Travmatik Sigmoid Kolon Perforasyonu
Traumatic Perforation of the Sigmoid Colon
Nurullah Damburacı, Barış Sevinç, Ömer Karahan
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uşak, Türkiye

ÖZ
Travmatik kolon perforasyonları nadir görülmesine rağmen acil cerrahi gerektiren bir durumdur. Özellikle cinsel istismar olgularında hastaların
hikayeyi gizleme çabası nedeniyle tanı ve tedavide olan gecikmeler mortalite ve morbiditeyi arttırmaktadır. Bu yazımızda akut karın sendromu ile acil
servise başvuran, ameliyat esnasında kolon perforasyonu tespit edilen bir olguyu sunmayı amaçladık. Gastrointestinal sistem perforasyonu düşünülen
olgularda kolonik yaralanmalarda akılda tutularak bu hastalar travma yönünden de sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kolon perforasyonu, travma, akut batın

ABSTRACT
Although it is a rare condition, traumatic colonic perforation has a significant morbidity and mortality rate. Especially in cases with sexual abuse,
the patient may not give detailed information and this may cause delays in diagnosis and treatment. Here, we present a patient with acute abdominal
findings who was diagnosed with traumatic colonic perforation intraoperatively. In cases with gastrointestinal perforation, traumatic colonic
perforation should be kept in mind and patients must be asked about trauma.
Keywords: Colonic perforation, trauma, acute abdomen

Giriş

Olgu Sunumu

Anal kanaldan uygulanılan yabancı cisimler, rektum ve

Kırk beş yaşında erkek hasta son 2 gündür olan karın ağrısı

sigmoid

şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın öz geçmişinde

nedeniyle

kolonda
acil

oluşturabilecekleri

girişim

komplikasyonlar
Rektal

kronik kabızlık ve kronik hemoroid şikayeti mevcuttu.

yabancı cisimler; kabızlık ve anorektal hastalıklarda kendi

Acil serviste yapılan fizik muayenesinde batında yaygın

kendini tedavi, cinsel istismar nedenli olarak, psikiyatrik

hassasiyet, defans ve rebound mevcuttu. Laboratuvar

olgularda, kaza yoluyla ve sıklıkla da seksüel amaçlı olarak

değerlendirmesinde C-reaktif protein: 214 mg/L, beyaz kan

görülebilmektedirler.

Rektal yabancı cisim nedeniyle

hücresi: 4800 olarak ölçüldü. Hastaya çekilen ayakta direkt

oluşan patolojiler; hasta ve hasta yakınlarının çelişkili

batın grafisinde pnömoperitoneum mevcuttu (Resim 1).

beyanları ve fizik muayenedeki uyuşmazlıklar nedeniyle geç

Çekilen bilgisayarlı tomografide yine batın içinde yaygın

tanı alabilmektedir. Mevcut olgu takdiminde, akut batın

serbest hava görünümü tespit edildi, ancak perforasyon alanı

nedeniyle acil cerrahi girişim yapılan bir hastada tespit edilen

tespit edilemedi (Resim 2). Bunun üzerine hasta içi boş organ

sigmoid kolon perforasyonunu sunmayı amaçladık.

perforasyonu ön tanısı ile acil operasyona alındı. Operasyon

1,2

gerektirebilmektedirler.
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sırasında batın ileri derecede pürülan içerik ile kirli, ince

kabızlığını gidermek amacıyla anal kanaldan soktuğu bahçe

barsaklar

Eksplorasyonda

hortumu ile kendisine lavman yaptığı öğrenildi. Mevcut

sigmoid kolonda mezo kenarında yaklaşık 1 cm çapında

perforasyonun hortum nedeniyle oluştuğuna karar verildi.

perfore

değerlendirildi,

Postoperatif 2. gününde ostomisi çalıştıktan sonra oral

divertikülit lehine bulgu saptanmadı. Lezyonun distali

alımı tolere etmesi ile hasta postoperatif 5. günde şifa ile

ve tüm kolon incelendiğinde başka herhangi bir patolojik

taburcu edildi. Mevcut olgu sunumu için hastadan yazılı

bulgu saptanmadı. Batının ileri derecede kirli olması

bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

distandü
alan

olarak

izlendi.

Mezo

saptandı.
açılarak

nedeniyle rezeksiyon yapılarak, Hartmann kolostomi
açıldı. Postoperatif hasta bilgilendirildiği sırada hastanın

Tartışma
Anorektal bölgenin yaralanması veya rektumda yabancı
cisim bulunması genellikle travmalar, kaza ve cinsel
istismar sonucu meydana geldiği için adli olgular olarak
bildirilmektedir. Kendini tedavi etmeye çalışan ve bunun
sonucunda rektumda yabancı cisimler bulunan olgular
olduğu bildirilmiştir. Literatürde ayrıca psikiyatrik hastalığı
(Munchausen sendromu) olan bir olgu sunumu mevcuttur.4
J.A.

Berry

1984

yılında

spontan

kolon

perforasyonlarını sterkoral ve idiyopatik perforasyonlar
olarak sınıflandırmıştır. Sterkoral perforasyonlar sertleşen
dışkıya bağlı olarak gelişen iskemi ile rekto-sigmoid köşede
oluşan iskemik nekroz ve perforasyonlardır. İskemiye
bağlı perforasyonlar yuvarlak veya ovoid şekilli iken
idiyopatik olanlarda perforasyonlar doğrusaldır.5 Tüm
kolon perforasyonlarının %3,2’si sterkoraldir.6 İdiyopatik
perforasyonlar

sterkoral

perforasyonlardan

daha

az

sıklıkla bildirilmiştir. Prognoz bakımından idiyopatik
Resim 1. Ayakta direkt batın grafisinde belirgin pnömoperitoneum
görünümü

perforasyonların fekal kontaminasyonu az olması nedeniyle
daha iyidir.7

Resim 2. Bilgisayarlı tomografi görüntülerinde pnömoperitoneum; a) Beyaz ok: Karaciğer üzerinde serbest hava gösterilmiştir. b) Beyaz ok: Sigmoid
kolon etrafında barsak ansları arasındaki lokalize serbest hava görüntüsü
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Rektuma yabancı cisim uygulamaları genç ve orta yaş

acil serviste özellikle mental problemi ve akut karın tablosu

erkeklerde kadınlara oranla daha sık gözlenmektedir. Genç

olan hastada daha ayrıntılı anamnez alınması gerektiğini

ve orta yaş erkeklerde genellikle anal erotizm amacıyla

gösterdi.

yapılırken ileri yaşta kabızlık ve prostat masajı için
uygulanmaktadır.1,8 İncelenen olguda kabızlık ve rektal
prolapsusunu gidermek için uygulanılan bahçe hortumu
kullanılmıştır.
Acil servise başvuran bu tipte hastalar genellikle gerçeği
saklama

eğilimindedirler.

Acil

servis

başvurularında

Etik
Hasta Onayı: Olgu sunumunda bahsi geçen hastadan
bilgilendirilmiş yazılı onam alınmıştır.
Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu tarafından
değerlendirilmiştir.

genellikle karın ağrısı ve kabızlık ile birlikte makatta

Yazarlık Katkıları

ağrı ve hemoroidal şikayetler ile ara ara kanama

Cerrahi ve Medikal Uygulama: N.D., B.S., Konsept: N.D.,

olduğunu belirtirler.

Bizim olgumuzda hastada akut

B.S., Dizayn: N.D., B.S., B.S., Veri Toplama veya İşleme: N.D.,

karın sendromu kliniği dışında herhangi bir bulgu mevcut

Ö.K., Analiz veya Yorumlama: N.D., Ö.K., Literatür

değildi.

Arama: N.D., B.S., Yazan: N.D., B.S.

Literatürde rektal kanama, rektum mukozasında abrazyon

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak

ve yırtık, rektum iltihaplanması, pararektal apse ve komşu

herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir.

organlara fistülizasyon, rektum perforasyonu ve peritonit gibi

Finansal Destek: Çalışmamız için hiçbir kurum ya da

rektal yabancı cisme bağlı olarak gelişen komplikasyonların

kişiden finansal destek alınmamıştır.

1,8,9

görüldüğü bildirilmiştir.

10

Bizim olgumuzda özellikle anal

kanal ve rektal alanda yaralanma saptanmayıp peritonite
neden olan sigmoid kolon yaralanmasına rastlandı.
Kolon perforasyonu olan olgularda klinik prezantasyonu
etkilenen bölge ve peritoneal irritasyon açısından farklılık
göstermektedir. Karın ağrısı ve distansiyon en sık
semptomdur. Bu hastaların tanısında kullanılan direkt
grafilerin %10’dan azında pnömoperitoneum saptanabilir.
Bu da özellikle havanın retroperitonda veya deri altında
olmasından kaynaklı normal olarak değerlendirilebilir. Bu
olgularda özellikle bilgisayarlı tomografi daha yol gösterici
olur.11,12 Bilgisayarlı tomografide özellikle opere edilmeyerek
izlem yapılacak olan hastalarda üçlü veya ikili kontrast
madde kullanılarak izlem yapılabilir.13
Pnömoperitoneum saptanılan ve kolon perforasyonu
düşünülen olguların tedavisi tartışmalıdır. Bu tedavi
izleminde özellikle klinisyenin tecrübesi ve perforasyonun
yeri önemlidir. Hem operatif hem de nonoperatif olarak
yönetilebilir.14,15 Kolon perforasyonlarının tedavisi açık
cerrahi gerektirmesine rağmen özellikle son yıllarda seçilmiş
olgularda nonoperatif izlem ve gereğinde laparoskopik
yaklaşım üzerine eğilim vardır.16
Mevcut olgumuz, akut batın sendromu tablosunda acil servise
başvurmuştur. Hastanın mevcut tablonun oluşumu ile ilgili
yeterli bilgi vermemesi nedeniyle, tablo üst gastrointestinal
sistem perforasyonu olarak değerlendirilmiştir. Bu olgu bize
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