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‹ntraoperatip Barsak Dekompresyonu için Kolay
Bir Metod: Laparoskopik Kamera K›l›f› ile
Dekompresyon (Teknik Not)
Easy Method for Intraoperative Bowel Decompression:
Decompression with Laparoscopic Camera Sheath (Technical
Note)
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ÖZET
Barsak t›kan›kl›¤›nda neden giderildikten sonra barsa¤›n
proksimal veya distale sa¤›larak boﬂalt›lmas› karn›n
kapat›lmas›na kolayl›k sa¤lar. E¤er barsak içeri¤inin bir
enteromiden veya rezeksiyon yap›lm›ﬂsa kesik barsak
uçlar›ndan dekompresyonu gerekirse laparoskopik
kamera k›l›f›ndan yararlan›labilir. Kal›n veya ince
barsa¤›n kamera k›l›f›na geçirilmesiyle kontaminasyonsuz
dekompresyon yap›labilece¤i kan›s›nday›z.

ABSTRACT
lMilcking of the bowel proximal or distal abdominal
closure provides convenience after surgical treatment
of intestinal obstruction. If the intestinal contents of the
cut ends of bowel decompression of the laparoscopic
camera sheath can be used. As we have described
intraoperative decompression with the help of the
laparoscopic camera sheath to reducethe risk of
contamination.
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ﬁ‹MﬁEK ve ark.

Giriﬂ
AMBT (Akut mekanik barsak t›kan›kl›¤›) cerrahlar›n
oldukça s›k karﬂ›laﬂt›klar› ve acil tedavi gerektiren klinik
tablolard›r. 1 AMBT’de etyolojik faktör ortadan
kald›r›ld›ktan sonra dilate barsak anslar›n›n intraoperatif
dekomprese edilmesi ile karn›n daha kolay kapand›¤›,
respiratuar fonksiyonlar›n daha çabuk düzeldi¤i, barsak
motilite ve absorbsiyonunun da daha çabuk normale
döndü¤ü bilinmektedir.2 AMBT’de barsaklar iki yolla
dekomprese edilir. Birincisi barsaklar proksimale do¤ru
sa¤›l›r ve barsak içeri¤i mideden bir nazogastrik tüp ile
aspire edilir. ‹kinci yol ise dilate barsa¤›n distale do¤ru
sa¤›l›p distalden yap›lacak enterotomiyle aspire
edilmesidir. Uzun intestinal tüp veya foley kataterin
entoromiden ilerletilmesiyle de dekompresyon
yap›labilir.3 AMBT’de veya AMBT geliﬂmek üzere olan
tümörlerde rezeksiyondan sonra proksimal dilate
barsaktaki barsak içeri¤i dekompresyon gerektirir.
AMBT’de t›kan›kl›¤a yol açan neden, durum
gerektiriyorsa, rezeksiyon yap›ld›ktan sonra dekompresyon yap›l›r. Bu dekompresyon genel olarak rezeksiyon
yap›lan ucun bir kap içine do¤ru sa¤›lmas›yla yap›lmaktad›r. Ancak bu yöntemde özellikle barsak mezosunun
k›sa oldu¤u vakalarda barsa¤›n uç k›sm›n›n kap içinde
tutulmas›nda ve kab›n operasyon sahas›na yaklaﬂt›r›l›p
uzaklaﬂt›r›lmas›nda güçlükler yaﬂanmaktad›r. Bu esnada
kar›n boﬂlu¤u ve yara dudaklar› s›kl›kla kontamine
olmaktad›r.
Rezeksiyon gerektiren AMBT’ de rezeksiyon yap›ld›ktan
sonra proksimalde kalan dilate barsak anslar›n›n
laparoskopik kamera k›l›f› yard›m›yla dekomprese
edilmesinin güvenli ve kolay oldu¤u kan›s›nday›z.
Aﬂa¤›da yapt›¤›m›z iﬂlem sunulmaktad›r.
Teknik Not
AMBT’ ye yol açan neden barsak rezeksiyonu ile tedavi
edildikten sonra t›kan›kl›¤›n proksimalinde kalan dilate
barsa¤›n proksimal ucuna (kolon veya ince barsak ucuna)
iki adet ask› sütürü konulur. Daha sonra steril olan ve
laparoskopik cerrahi için tek kullan›ml›k olarak üretilen
kamera k›l›f›n›n karton baﬂl›kl› taraf›ndan bu uç k›l›f
içine al›n›r. Bu ucun kontrol alt›nda tutulabilmesi için
ask› sütürleri k›l›f›n karton k›sm›ndaki deliklerden
geçirilip klemplerle ask›ya al›n›r. Kamera k›l›f›n›n di¤er
ucu ameliyat masas›n›n yan›ndaki bir konteyn›r içine
indirilir (Resim 1).
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Resim 1. Rezeksiyon yap›ld›ktan sonra dekomprese
edilecek dilate barsak segmentinin kamera k›l›f› içinde
ask› sütürleri yard›m›yla tutulmas› (ﬂamatik görünüm).
Daha sonra barsak kamera k›l›f› içine sa¤›larak
dekomprese edilir. Böylece intestinal muhteva, cerrahi
alan kontamine edilmeden uzaklaﬂt›r›l›r (Resim 2).
Dekompresyon iﬂlemi tamamlan›nca ask› sütürlerinin
içinden geçirildi¤i karton delikler (kamera k›l›f›n›n karton
baﬂl›¤›ndaki delikler) kesilir ve ask› sütürleri yard›m›yla
barsak ucu k›l›f içinden ç›kar›l›r. Kamera k›lf›n›n a¤z›
ba¤lan›p konteyn›r içine b›rak›l›r. Son olarak barsak ucu
betadinli tamponla silinir. Bu iﬂlemden sonra proksimal
uçla anostomoz veya stoma yap›labilir.

Resim 2. Kamera k›l›f› içine dekomprese edilen sigmoid
kolon muhtevas› k›lf içinden konteyn›ra ak›ﬂ›
görülmektedir.
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Sonuç
Rezeksiyon yap›lmadan önce dilate ans›n mideye do¤ru
sa¤›lmas›nda barsak içeri¤i yo¤un olan hastalarda
yöntemin etkinli¤i azalmaktad›r. Tarif etti¤imiz ﬂekilde
yap›lmas›n›n kontaminasyonriskini azaltt›¤› kan›s›nday›z.
Bu yöntemle hem kolon hem de ince barsaklar
dekomprese edilebilir. Bu metodun intraoperatif barsak
irrigasyonunda da uygulanabilece¤i kan›s›nday›z.

Kaynaklar
1. Markogiannakis H, Messaris E, Dardamannis D, et al.
Acutemechanicalbowelobstruction: clinicalpresentation, etiology, managementandoutcome.
World J Gastroenterol 2007;13:432-7.
2. Welch JP. General considerationandmortality in
bowelobstruction. In:Welch JP, editor.Bowe-

lobstruction: differentialdiagnosisandclinicalmanagement. Philadelphia: SaundersCompany;
1990;p.59-95.
3. Aysan E, Demir M, K›nac› E, et al. Complications
of intestinalmilking: Experimental model. ANZ J.
Surg. 2005;75:322-325.
© TKRCD 2013

