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ÖZET
Elektif kolorektal cerrahide ameliyat öncesi mekanik
barsak temizli¤i cerrahlar aras›nda yayg›n olarak
kullan›lan bir uygulamad›r. Bu iﬂlemle ameliyat sonras›
oluﬂabilecek infeksiyöz komplikasyonlar›n azald›¤›
düﬂünülür. Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar bunun do¤ru
olmad›¤›n›, aksine mekanik barsak temizli¤i ile bu
komplikasyonlar›n artabilece¤ini göstermiﬂtir. Bu
makalede mekanik barsak temizli¤i ile ilgili yay›nlanm›ﬂ
güncel literatürler de¤erlendirilerek bu konudaki son
geliﬂmeler aktar›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar kelimeler: Mekanik barsak temizli¤i, Kolorektal
cerrahi, ‹nfeksiyöz komplikasyonlar
Baﬂvuru Tarihi: 10.07.2009, Kabul Tarihi: 21.08.2009
Dr. Burhan Mayir

Zafer Mah. Büyükada Sit. A12 Blok No:5
07070 Antalya-Türkiye
Tel: 0242.2274343-16122, 90505.6889940
e-mail: burmay@yahoo.com
Kolon Rektum Hast Derg 2009;19:102-105

© TKRCD 2009

ABSTRACT
Mechanical bowel preparation before elective colorectal
surgery is common surgical practice. Mechanical bowel
preparation is considered to reduce the rate of
postoperative infectious complications. In recent literature
the value of this procedure is under discussion. The aim
of this study is to evaluate the efficacy of mechanical
bowel preparation before elective colorectal surgery.
Key words: Mechanical bowel preparation, Colorectal
surgery, Infectious complications
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Kolorektal cerrahide anastomoz kaça¤›, kesi yeri
infeksiyonu ve intraabdominal abse önemli morbidite
ve mortalite sebepleridir.1 Bu komplikasyonlar özellikle
kolonik bakterilerle iliﬂkilidir. Barsaktaki gaita miktar›n›n
ve bakteri say›s›n›n azalt›larak bu infeksiyöz
komplikasyonlar›n azalt›labilece¤i düﬂünülmektedir.2
Bu sebeple 1960'l› y›llardan itibaren mekanik barsak
temizli¤i (MBT) uygulamalar› baﬂlam›ﬂ ve kolorektal
cerrahide standart bir iﬂlem olarak günümüze kadar
uygulanm›ﬂlard›r.1,3,4 Mekanik barsak temizli¤ine ra¤men
kolorektal cerrahide anastomoz kaça¤› oran› %4-5, kesi
yeri infeksiyonu %8-10 oran›nda görülmektedir. 5
1990'l› y›llardan itibaren MBT'nin etkinli¤inin
de¤erlendirildi¤i çeﬂitli prospektif randomize çal›ﬂmalar
yap›lm›ﬂt›r. Burke ve ark.6 prospektif randomize bir
çal›ﬂmada 186 hastaya kolorektal cerrahi uygulam›ﬂlard›r.
89 barsak temizli¤i yap›lmayan hastada morbidite, MBT
uygulanan hastalarla benzer olarak saptanm›ﬂt›r.
Anastomoz kaça¤› her iki grupta benzer görülmüﬂtür.
Barsak temizli¤i yap›lmayan grupta mortalite yokken,
MBT uygulanan grupta biri anastomoz kaça¤›na ba¤l›
olmak üzere iki ölüm gözlenmiﬂtir. Memon ve ark.’n›n7
çal›ﬂmas›nda ise toplam yedi anastomoz kaça¤›n›n beﬂ
tanesi MBT uygulanan grupta görülmüﬂtür. Mortalite
de MBT uygulanan grupta daha fazla bulunmuﬂtur.
Santos ve ark.’n›n8 prospektif randomize çal›ﬂmas›nda
kesi yeri infeksiyonun MBT uygulanan grupta daha fazla
oldu¤u, anastomoz kaça¤› oran›n›n her iki grupta benzer
oldu¤u bulunmuﬂtur. Contant ve ark.1 1354 hasta dahil
ettikleri randomize bir çal›ﬂmada MBT yap›lan ve
yap›lmayan hastalar aras›nda anastomoz kaça¤›, kesi
yeri infeksiyonu, fasya aç›lmas›, mortalite, hastanede
yat›ﬂ süresi, oral g›daya baﬂlanma süresi aras›nda fark
görmemiﬂlerdir. Sadece anastomoz kaça¤›na ba¤l› geliﬂen
abse, MBT yap›lmayanlarda yüksek görülmüﬂ; fakat
bunun hastan›n tedavisini ve yat›ﬂ süresini etkilemedi¤ini
bildirmiﬂlerdir. Yazarlar anastomoz kaça¤›n›n özellikle
ASA ve anastomoz seviyesiyle iliﬂkili oldu¤unu
bildirmiﬂlerdir. Jung ve ark.3 1484 hastay› dahil ettikleri
randomize bir çal›ﬂmada iki grup aras›nda anastomoz
kaça¤›, kesi yeri infeksiyonu, hastanede yat›ﬂ süresi ve
genel komplikasyonlar aç›s›ndan fark saptamam›ﬂlard›r.
Bretagnol ve ark.9 MBT uygulanmadan rektal cerrahi
yap›lan 52 hastay› MBT ile rektal cerrahi yapt›klar› 61
hasta ile karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar. ‹ki grup aras›nda anastomoz
kaça¤›, infeksiyöz ve noninfeksiyöz komplikasyonlar
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benzer oranda görülürken, toplam morbidite ve hastanede
yat›ﬂ süresi MBT yap›lan grupta daha fazla görülmüﬂtür.
Fa-Si-Oen ve ark.10 randomize, multisentrik çal›ﬂmada
125 hasta içeren iki grubu karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda anastomoz
kaça¤›, infeksiyöz komplikasyonlar ve hastanede kal›ﬂ
süresi aç›s›ndan fark saptamam›ﬂlard›r.
Yap›lan bu klinik çal›ﬂmalar›n da dahil edildi¤i çeﬂitli
meta-analizlerle de sonuçlar daha yüksek hasta say›s›
ile net olarak ortaya konulmuﬂtur. Bucher ve ark.17
yapt›klar› meta-analizde 7 prospektif randomize çal›ﬂmay›
de¤erlendirmiﬂlerdir. Toplam 1297 hastan›n bulundu¤u
bu meta-analizde anastomoz kaça¤›n›n MBT
uygulananlarda (%5.6), barsak temizli¤i yap›lmayanlara
(%2.8) göre daha yüksek oldu¤u bulunmuﬂtur.
‹ntraabdominal infeksiyon ve kesi yeri infeksiyonu,
barsak temizli¤i yap›lanlarda daha fazla olmas›na ra¤men
fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r. Slim ve
ark.12 taraf›ndan yap›lan baﬂka bir meta-analizde 11
prospektif randomize çal›ﬂma de¤erlendirilmiﬂtir. 1454
hastay› içeren bu meta-analizde de anastomoz kaça¤›n›n
MBT uygulananlarda daha yüksek (%5.6-%3.2) oldu¤u
gösterilmiﬂtir. Gravante ve ark.5 taraf›ndan yap›lan metaanalizde ise 4919 hastada MBT uygulanan ve
uygulanmayan iki grup aras›nda anastomoz kaça¤› ve
kesi yeri infeksiyonu aç›s›ndan fark bulunmazken, kardiyak
komplikasyonlar MBT yap›lanlarda daha yüksek oranda
bulunmuﬂtur. Wille-Jorgensen ve ark.13 yapt›klar› metaanalizde toplam 1592 hastada, MBT yap›lanlarda
anastomoz kaça¤› ve kesi yeri infeksiyonunun daha fazla
görüldü¤ünü bildirmiﬂlerdir. Pineda ve ark.14 yapt›klar›
meta-analizde toplam 4601 hastada MBT yap›lan ve
yap›lmayan iki grup aras›nda anastomoz kaça¤› ve kesi
yeri infeksiyonu aç›s›ndan fark saptanmad›¤›n›
bildirmiﬂlerdir.
Elektif hastalar› içeren bu çal›ﬂmalar›n d›ﬂ›nda acil
ﬂartlarda travma hastalar›nda yap›lan çal›ﬂmalarda da
MBT yap›lmamas›n›n anastomoz iyileﬂmesi üzerine
olumsuz bir etkisi olmad›¤› gözlenmiﬂtir.3
Aç›k cerrahinin yan› s›ra laparoskopik cerrahide de MBT
de¤erlendirilmiﬂtir. Zmora ve ark.15 laparoskopik kolon
rezeksiyonu yap›lan iki grup aras›nda anastomoz kaça¤›
ve infeksiyöz komplikasyon aç›s›ndan fark görülmedi¤ini,
laparoskopik cerrahinin de MBT uygulanmadan güvenle
uygulanabilece¤ini bildirmiﬂlerdir.
MBT ile kolondan gaitan›n uzaklaﬂt›r›larak kolondaki
bakteri say›s›n›n azalt›lmas› amaçlansa da MBT ile
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kolonik bakteri say›s› azalt›lamaz. Bu, ancak antibiyotik
kullan›m› ile gerçekleﬂtirilebilir.16 MBT'nin kolonda
bakteriyel translokasyon üzerine de negatif etkisi vard›r.1
MBT'nin hücre düzeyinde de olumsuz etkileri vard›r.
Histolojik çal›ﬂmalarda MBT'nin barsak mukozas›nda
yüzeyel mukus kayb›n›n epitelyel hücrelerde azalma,
inflamatuvar de¤iﬂiklikler ve polimorfonükleer hücre
infiltrasyonlar›na yol açt›¤› gösterilmiﬂtir.17 Klinik
çal›ﬂmalarda MBT uygulanmayanlarda postop ilk barsak
hareketinin daha erken zamanda oldu¤u gözlenmiﬂtir.18
Mekanik barsak temizli¤i s›ras›nda hastalarda s›kl›kla;
bulant›, kusma, kar›nda ﬂiﬂkinlik gibi rahats›zl›klar
oluﬂmaktad›r. Bunlara ek olarak dehidratasyon ve Na,
K, Ca, P gibi elektrolit bozukluklar da geliﬂebilmektedir.
Kolorektal cerrahi uygulanan hastalar›n önemli bir
bölümünün ileri yaﬂta ve yandaﬂ hastal›¤› olan hastalar
oldu¤u düﬂünüldü¤ünde oluﬂabilecek s›v› elektrolit
bozuklu¤u operasyon sonras› seyri olumsuz yönde
etkileyebilir.3 Mekanik barsak temizli¤i uygulanan
hastalarda kolon genellikle tam olarak temizlenememekte
ve hedeflenen kuru çal›ﬂma ortam› sa¤lanamamaktad›r.
Zmora ve ark.19 polietilen glukol ile barsak temizli¤i
yapt›klar› hastalar›n %51.3'ünde kolonda s›v› yada s›v›yla
kar›ﬂ›k gaita oldu¤unu gözlemiﬂlerdir. MBT sonucu
oluﬂan s›v› gaitan›n kontrolü kat› gaitaya göre daha
zordur ve intraoperatif kontaminasyon daha fazlad›r.20
Yap›lan hayvan çal›ﬂmalar›nda da MBT'nin kolonik
iyileﬂmeyi olumsuz etkiledi¤i gösterilmiﬂtir.21
Yap›lan çal›ﬂmalarda MBT'nin ameliyat sonras› geliﬂen
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komplikasyonlar› azaltmaya yönelik olumlu bir etkisinin
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