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Komplikasyonlar ve Önlenmesi
Ediz ALTINLI
Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Klini¤i, ‹stanbul

Öze t
Laparoskopik f›t›k cerrahisi teknik olarak zor bir iﬂlem olup, ö¤renme e¤risi çok diktir.
Ameliyat s›ras›nda ve ameliyat sonras› oluﬂabilecek komplikasyonlar cerrah›n ve ekibin
tecrübesine paralel olarak azalmaktad›r. Laparoskopik kas›k f›t›¤› cerrahisinde komplikasyonlar %3-20 aras›nda de¤iﬂiklik göstermektedir. TEP komplikasyonlar› detayl› incelendi¤inde bunlar; herhangi bir cerrahi iﬂlem ve anestezi sonucunda oluﬂabilecek
komplikasyonlar, meshe ba¤l› komplikasyonlar ve TEP iﬂlemine ba¤lant›l› oluﬂan viseral , vasküler, kord ve sinir yaralanmalar›d›r. Komplikasyonlar intra-operatif, post-operatif ve nüks diye de s›n›fland›r›labilinir. ‹ntra-operatif komplikasyonlar ameliyat›n herhangi bir etab›nda oluﬂmaktad›r, ancak bu komplikasyonlarla iliﬂkili çok az yay›n mevcuttur. Önemli olan oluﬂabilecek komplikasyonlar›n analizi ve ortaya konulmas›d›r. En
önemli yaklaﬂ›m preoperatif dönemde hasta seçimidir. Laparoskopik f›t›k cerrahisinin
baﬂlang›ç dönemindeki cerrahlar öncelikle kad›n, küçük indirekt yada direkt f›t›klarla
iﬂleme baﬂlamal›d›rlar. Skrotuma inen ve obez hastalardaki patolojiler ilk etapta uygun
de¤ildir. Etrangule f›t›klar ise kontraendikedir. Cerrah›n detayl› olarak bölge anatomisine hakim olmas› iﬂleme baﬂlamada olmazsa olmazlardan biridir.30-40 TEP olgusu
ameliyat ettikten sonra ancak cerrah olgunlaﬂm›ﬂ ve belirli bir tecrübe kazanm›ﬂ olmaktad›r. Laparoskopik kas›k f›t›¤› cerrahisi zor ve dik bir ö¤renme e¤risi olan, cerrah›n bölgenin iyi ve detayl› anatomik bilgisine sahip olmas› gerektirdi¤i, kulland›¤› ekipman ve
malzemenin detaylar› ve çal›ﬂma mekanizmalar›n› ve yarataca¤› komplikasyonlardan
haberdar olmas›n›n mutlak oldu¤u , zaman içinde kazan›lan tecrübe ile komplikasyonlar›n azalt›labilinece¤i güncel bir minimal invazif giriﬂimdir.
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Giriﬂ
Laparoskopik f›t›k cerrahisi teknik olarak
zor bir iﬂlem olup, ö¤renme e¤risi çok diktir.
Ameliyat s›ras›nda ve ameliyat sonras› oluﬂabilecek komplikasyonlar cerrah›n ve ekibin tecrübesine paralel olarak azalmaktad›r. Laparoskopik kas›k f›t›¤› cerrahisinde komplikasyonlar %3-20 aras›nda de¤iﬂiklik göstermektedir.
TEP komplikasyonlar› detayl› incelendi¤inde
bunlar; herhangi bir cerrahi iﬂlem ve anestezi
sonucunda oluﬂabilecek komplikasyonlar,
meshe ba¤l› komplikasyonlar ve TEP iﬂlemine
ba¤lant›l› oluﬂan viseral , vasküler, kord ve sinir yaralanmalar›d›r. Komplikasyonlar intraoperatif, post-operatif ve nüks diye de s›n›fland›r›labilinir. ‹ntra-operatif komplikasyonlar
ameliyat›n herhangi bir etab›nda oluﬂmaktad›r,
ancak bu komplikasyonlarla iliﬂkili çok az yay›n mevcuttur. Önemli olan oluﬂabilecek
komplikasyonlar›n analizi ve ortaya konulmas›d›r. En önemli yaklaﬂ›m preoperatif dönemde hasta seçimidir. Laparoskopik f›t›k cerrahisinin baﬂlang›ç dönemindeki cerrahlar öncelikle kad›n, küçük indirekt yada direkt f›t›klarla iﬂleme baﬂlamal›d›rlar. Skrotuma inen ve
obez hastalardaki patolojiler ilk etapta uygun
de¤ildir. Etrangule f›t›klar ise kontraendikedir.
Cerrah›n detayl› olarak bölge anatomisine hakim olmas› iﬂleme baﬂlamada olmazsa olmazlardan biridir.30-40 TEP olgusu ameliyat ettikten sonra ancak cerrah olgunlaﬂm›ﬂ ve belirli
bir tecrübe kazanm›ﬂ olmaktad›r.

TEP giriﬂimine ba¤l› intra-operatif
komplikasyonlar ve önlenmesi
1.Vasküler Yaralanmalar;
- rektus kas› damarlar›
- iliak damar
- inferior epigastrik damar
- spermatik damarlar

Pubik bölge vasküler yap›lar (corona mortis)
Önlenmesi: Vasküler yaralanmalar belirtilen bölgelerde trokar giriﬂine yada diseksiyona ba¤l› veya mesh tespiti s›ras›nda oluﬂabilmektedir. ‹lk trokar giriﬂinde bölgenin parmakla yada balonla diseksiyonu veya düz kamera ile yap›lan diseksiyonda dikkatli davran›lmas›, çal›ﬂma trokarlar›n›n direkt görüﬂ alt›nda girilmesi ve meshin ileopubik traktusun
inferioruna sabitlenmemesi gerekmektedir.
2.Viseral Yaralanmalar;
-Barsak yaralanmas› trokar giriﬂi s›ras›nda,
redükte edilemiyen büyük veya sliding tip f›t›klar›n diseksiyonu s›ras›nda, yada elektrokoter kullan›m› sonucunda oluﬂmaktad›r.
Önlenmesi: Biz çal›ﬂma trokar giriﬂini direk
görüﬂ alt›nda ve girilecek preperitoneal alan›n
derinli¤ini artt›rmak amac›yla iki adet çamaﬂ›r
klempi ile cildi asarak uygulamaktay›z. Diseksiyonun tecrübe ile artmas›na paralel olarak
barsak yaralanmas› da en düﬂük seviyeye inmektedir.
-Üriner sistem yaralanmas› mesanede ve
üretrada görülmektedir.
Önlenmesi: ‹lk giriﬂte anatomik landmarklar›n do¤ru tespit edilmesi çok önemlidir. Pubik kemik en önemli noktad›r. Tüm olgulara
foley kateter uygulanmas› ve hastan›n 15-20
derece Trendelenburg pozisyonuna al›nmas›
gerekir. Mesane yaralanmas› oluﬂursa laparoskopik yada aç›k yöntemle çift kat üzerinden
onar›m ve foley kateterin 10 gün tutulmas› gerekmektedir.
3.Sinir Yaralanmas›;
-Fruchauld un miyopektineal aç›kl›¤›ndan
birçok sinir geçmektedir. Bunlar ilioinguinal
sinir, iliohipogastrik sinir, genitofemoral sinir
ve medial genital (eksternal spermatik) ve lateral femoral (lumbo-inguinal sinir) dallar›, fe-

Endoskopik Laparoskopik & Minimal ‹nvaziv Cerrahi Dergisi 2011; 18(2)

129

Ediz Atl›nl›

moral sinir ve lateral femoral kütanöz sinir
dir. Bu yap›lar lateral diseksiyon yada mesh
sabitlenirken hasarlanabilirler.‹leriki dönemde
sürekli a¤r› yada his kayb› olabilmektedir.
Önlenmesi: Korddan keseyi ay›r›rken anteriordan diseksiyon yapmak, aﬂ›r› lateral diseksiyondan kaç›nmak ve a¤r› üçgeni bölgesine
meshi sabitlememek gerekmektedir.

4.Kordon elemanlar›n›n
hasarlanmas›;
-Vas deferens hasarlanabilir yada tam transekte edilebilir.Beraberinde testiküler damarlar da hasar görebilir.Bu durum genelde fark
edilmeyebilinir.
Önlenmesi: Kordon elemanlar›n›n tam olarak görülerek f›t›k kesesinin diseksiyonu ve
tam redükte edilemeyen skrotal f›t›klarda Zig
manevras›n›n yap›lmas›, kordu manipüle ederken grasper ile tutulmamas› gerekmektedir.
Bu nedenle komplikasyonlardan kaç›nmak
yada riski azaltmak ad›na yap›lmas› gereken iﬂlemler cerrahi öncesi , cerrahi s›ras›nda ve sonras›nda da yap›lmal›d›r. Bu iﬂlemler s›ras›yla,
1. ‹lk trokar giriﬂi
2. Çal›ﬂma trokar giriﬂi
3. Preperitoneal alan diseksiyonu
4- F›t›k kesesi diseksiyonu
5- Mesh yerleﬂtirilmesi ve sabitlenmesi
6- Kapatma
‹lk trokar giriﬂi aç›k olarak yap›lmal›d›r.Anterior rektus k›l›f›na kadar cilt cilt alt› diseke
edilir. Rektus ön k›l›f› f›t›k taraf›ndan aç›l›r,
rektus kas› laterale al›n›r ve bu bölgeden kayganlaﬂt›r›c› sürülmüﬂ parmak yada balon trokarla veya gazl› bezle diseksiyon uygulan›r.
Buraya Hasson trokar› konulup ﬂiﬂirilerek
CO2 kaça¤› engellenir. Göbe¤in hemen birkaç santim alt›nda sadece periton oldu¤unu
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bilerek dikkatli olunmal›d›r. Hasta daha önce
bu bölgeden ameliyat geçirmiﬂse hastaya baﬂtan laparoskopik iﬂlem önerilmemeli ,iﬂlem
aç›k olarak yap›lmal›d›r.
Çal›ﬂma trokar› olarak 2 adet 5 mm kullan›l›r.Genellikle orta hatta yerleﬂtirilir. Lateral
bölgeye de trokar konabilir ancak bu iﬂlem
için daha geniﬂ diseksiyon ﬂartt›r.Tüm trokarlar direkt görüﬂ alt›nda konulurken inf. epigastriklere zarar verilmemesine ve peritonu
delmemeye dikkat edilmelidir.Çamaﬂ›r klampi
ile asmak bu durumdaki riski en aza indirir.
Preperitoneal alan künt olarak 0 derece
kamera ile yap›labildi¤i gibi balonla da daha
az kanamal› olarak yap›l›r. Mesaneye hasar
vermemek ad›na iﬂlem öncesi mesane sondas› ve Trandelenburg pozisyonu unutulmamal›d›r.Üriner retansiyon %1.3-5.8 yaﬂl› olgularda
oluﬂmaktad›r. Preop prostatizm ﬂikâyeti olanlarda mesane sondas› 24 saat tutulmal›d›r. Lateral diseksiyon s›ras›nda epigastrik hasar›n›
önlemek ad›na bir aletle epigastrikleri as›p alt›ndan diseksiyon yap›lmal›d›r. Süperio-medialde vas deferens ve superio-lateralde gonadal damarlarla birlikte oluﬂturduklar› doom
üçgeni nden common iliak damarlar oldu¤undan, diseksiyon bu bölgenin superiorundan
yap›lmal›d›r. Bu bölgede damar yaralanmas›
oluﬂursa acilen aç›¤a geçilmelidir.
Bogros alan›n›n, yani lateral diseksiyon yap›lan bölgenin spina iliaka anterior superiorun (S‹AS) ötesine geçmesiyle infero-lateralde
psoas kas›na kadar devam etmektedir. Bu diseksiyon s›ras›nda lateralde a¤r› üçgeni aç›¤a
ç›kmaktad›r. Bu bölgedeki hasarlanmalar
%0.5-4.6 nöraljiye neden olur.Genellikle baca¤› besleyen lateral kütanöz sinir, genitofemoral sinir ve baca¤›n intermediate kütanöz siniri yaralan›r.Meshe ba¤l› zaman içinde oluﬂan
fibrosiz sonucunda da oluﬂabilir. Bu nedenle
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Resim 1. Laparoskopik kas›k f›t›¤› cerrahisinde
yaralanma oluﬂabilecek sinirler (Sol) (Noktal›
alan A¤r› Üçgeni bölgesidir). Ferzli GS, Edwards E, Al-Khoury G, Hardin RM.Postherniorrhaphy Groin Pain and How to Avoid It .
Surg Clin N Am 88 (2008) 203–216/ 19 numaral› kaynaktan al›nm›ﬂt›r (Courtesy of A.
Erickson, Brooklyn, NY.).

light mesh kullan›m› gündeme gelmiﬂtir. E¤er
sinir yaralanmas› aﬂikârsa bölgeye lokal anestetik enjeksiyonu yap›lmal›d›r. Ancak bu giriﬂim tam çözüm sa¤layamayabilir. En önemli
önlem anatomik yap›lar› iyi bilerek diseksiyon
yada fiksasyon yap›lmamas› gereken bölgelerden kaç›nmakt›r (ﬁekil-1).
F›t›k kesesinin diseksiyonu ameliyat›n en
önemli aﬂamas›d›r. F›t›¤›n do¤ru ve tam olarak ortaya konamamas› sonucunda %15 hatal› iﬂlem yap›lmaktad›r.F›t›¤›n direkt ve indirekt
komponentleri dikkatli gözden geçirilmeli .
‹ndirekt kese kordondan ayr›lmal›, lipom varsa eksize edilmelidir.Sliding f›t›k yada k›smi
etrangule f›t›k varl›¤›nda viseral hasar oluﬂabilir. Barsak yaralanmas› varl›¤›nda laparotomiden kaç›n›lmamal›d›r.Kontaminasyon a¤›r ise

f›t›k tamiri ileri tarihe ötelenebilir. E¤er indirekt kese uzun yada tamsa inguinal kanalda
kese çepeçevre kesilip zig manevras› yap›l›r
ve kese loop ile ba¤lan›r.Distal bölge hidrosel
olmas›n diye aç›k b›rak›l›r, ancak yine de
%0.9 oluﬂma olas›l›¤› vard›r.Aﬂ›r› kord diseksiyonu hematom ve seroma oluﬂumunu artt›r›r.
Bu nedenle post-operatif erken dönemde erkek olgularda taraf›m›zca süspansuar külot giyilmesi önerilmektedir. Kordon elemanlar›n›n
aﬂ›r› ve kaba manipülasyonu sonucunda testiküler ve kremasterik kaslardan kanama oluﬂabilir. Hematom olabilece¤i gibi, potansiyel orﬂit yada testiküler atrofi oluﬂabilmektedir. Testiküler a¤r› ve ﬂiﬂme %0.9-1.5 görülür. Tamam› geçici olup, iskemik orﬂit %2-3 görülmektedir. Bu durum testiküler atrofiye neden olmamaktad›r.Bask› ile kanama durdurulur, ancak elektrokoter dikkatli kullan›lmal›d›r. Vas
deferens yanl›ﬂl›kla kesilebilinir. Tek tarafl› olgularda çok anlaml› sonuçlar do¤urmamakla
birlikte , yine de uç-uca anastomoz yap›lmas›
denenmelidir. Yaﬂl›larda kordon kliplenip
kesilebilir. Periton kord diseksiyonu s›ras›nda
aç›l›rsa CO2 intra-peritoneal alana kaçar ve
bu durum çal›ﬂma alan›n› daralt›r. Bu pnömoperiton post-operatif ileusa da neden olabilir.Bütün y›rt›klar endoloop yada intrakorporal dikiﬂle kapat›lmal›d›r. Çal›ﬂma alan›n› açmak amac›yla sol subkostal alandan, Palmar
noktas›ndan, veress i¤nesi girilerek gaz desufle edilir.Atlanm›ﬂ y›rt›klar omental yada barsak f›t›klaﬂmas›na neden olabilir.
Mesh genelde polipropilendir. Düz meshler retraksiyonda göz önüne al›narak 12 x 15
cm ölçülerinde olup, tüm myopektineal delikleri örtmelidir. Haz›r meshler ise çeﬂitli ebatlarda ve ﬂekillerde olabilmektedir. Tüm meshlerde bölgenin yeterli diseksiyonu olmazsa olmaz›d›r.Tüm meshler azami aseptik ﬂartlarda
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10-12 mm lik kamera trokar›ndan içeriye konulmal›d›r. Etraf›nda bir koruyucu varsa daha
idealdir.E¤er preop olgularda endojen enfeksiyon varsa uygun antibiyotikle yeterli sürede
tedavi edildikten sonra f›t›k ameliyat edilmelidir. F›t›k cerrahisinin erken dönemlerinde
meshe kesi (slit) yap›lmas›n›n nüksü artt›r›c›
bir faktör oldu¤u düﬂünülse de günümüzde
bu ön yarg› ortadan kalkm›ﬂt›r. Biz pratik uygulamam›zda sadece periton y›rt›lmas› olup
h›zl› iﬂlem yap›lan olgularda anahtar deli¤i olmayan mesh kullanmaktay›z. Önemli olan
meshin potansiyel f›t›k alanlar›n›; Hasselbach
üçgeni, inf. epigastriklerin laterali, femoral kanal ve obtrator bölgeyi kaplamas›d›r. Meshin
inferior kenar› düz olmal›, medialde retropubik alan ve lateralde psoas kas› üzerine yay›lmal›d›r.Düz meshlerin preperitoneal alanda
fibrozis oluﬂturana ve kas›k kanal›n›n posterior duvar›na entegre olana kadar kaymamas›n›
sa¤lamak amac›yla fiske edilmesi gerekmektedir.Medial kenar›n lateral kanattan daha fazla kayabilece¤i bilinmelidir. Bu iﬂlem için
emilen yada emilmeyen tacker yada stapler
veya fibrin yap›ﬂt›r›c› kullanabilinir. Cooper ligaman› fiksasyon için en önemli yerdir.Bu
bölgeye iki fiksasyon yap›lmas› daha idealdir.
‹leopubik traktusun alt›na, doom ve a¤r› üçgenine tespit yap›lmamal›d›r.E¤er sinir fiksasyonu görülürse , fiksatör geri al›nmal› ve lokal anestezi yap›lmal›d›r. Bu tip yaralanmalar›
önlemek amac›yla maliyeti yüksek fibrin yap›ﬂt›r›c› yada haz›r ﬂekilli meshler gündeme
gelmiﬂtir. Mesh yerleﬂtirildikten sonra, periton
aç›kl›klar› kontrol edilir. Biz tüm olgularda
minimal diatermi kulland›¤›m›zdan, preperitoneal bölgenin seroma yada hematoma oluﬂumunu engelleyemeyece¤i düﬂüncesiyle aspiratif dren koymaktay›z. Yapt›¤›m›z klinik
prospektif randomize çal›ﬂmada bu uygula132

man›n istatistiksel olarak seroma oluﬂumunu
azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. Post operatif seromahematoma oluﬂumu %5-25 olarak bildirilmektedir.Özellikle büyük indirekt f›t›klarda oluﬂur. Direkt f›t›k çok büyükse pubik kemi¤e
fiksasyonu yada transversalis fasya fenestrasyonu uygulanan yöntemlerdir. Çal›ﬂma trokarlar› direkt görüﬂ alt›nda çekilmeli ve anterior
rektus k›l›f› kapat›larak, testisler skrotuma yerleﬂtirilmelidir.
Laparoskopik kas›k f›t›¤› cerrahisi zor ve dik
bir ö¤renme e¤risi olan, cerrah›n bölgenin iyi
ve detayl› anatomik bilgisine sahip olmas› gerektirdi¤i, kulland›¤› ekipman ve malzemenin
detaylar› ve çal›ﬂma mekanizmalar›n› ve yarataca¤› komplikasyonlardan haberdar olmas›n›n
mutlak oldu¤u , zaman içinde kazan›lan tecrübe ile komplikasyonlar›n azalt›labilinece¤i
güncel bir minimal invazif giriﬂimdir.
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