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Diğer organların habis tümörleri için yapılan
ameliyatlarda olduğu gibi, kolon kanserinin te
davisinde de temel prensip, primer tümörü ve
drene olduğu bölgesel lenfatikleri, temiz cerrahi
sınırlada çıkartmaktır (radikal rezeksiyon). Ko
lonun lenfatikleri ve arterleri birbirine paralel
seyir gösterdiğinden, rezeksiyon sınırları be
lirlenirken, tümörün lokalizasyonu ve bölgesel
lenf drenajının yanı sıra, ilgili kolon segmenti
ni besleyen damarlar da göz önüne alınmalıdır.
Ayrıca, eğer tümöre komşu doku ve organların
da tutulumu söz konusu ise, primer tümöde bir
likte bunlar da çıkartılmaya çalışılmalıdır (en
black rezeksiyon). Tümör cerrahi girişimle tam
olarak çıkartılamıyorsa, mevcut semptomların
rahatlatılabilmesi ya da olası komplikasyon
ların önlenmesi amacıyla, daha kısıtlı rezeksi
yonlar, tümörün proksimalinden açılan saptırıcı
ostomiler (kolostomi, ileostomi) ya da köprüle
me ("by pass") gibi palyatif cerrahi işlemler de
uygulanabilir. ı-4
Kolon tümörlerinin cerrahi tedavisinde; sağ
hemikolektomi, genişletilmiş sağ hemikolek
tomi, transvers kolektomi, sol hemikolektomi,
genişletilmiş sol hemikolektomi, sigmoid ko-

lektomi, subtotal ya da total kolektomi seçenek
lerinden birisi tercih edilebilir. Cerrahi girişim,
onkolojik prensipiere uymak koşuluyla, kon�
vansiyonel (açık) ya da laparoskopik yolla ger
çekleştirilebilir. Rezeksiyon yapıldıktan sonra
gastro-intestinal devamlılık, proksimal ve distal
barsak segmentlerinin anastomozu ile sağlanır.
Anastomoz tekniği, gerek cerrahın tercihine ge
rekse rezeksiyon koşullarına bağlı olmak üzere,
değişiklik gösterebilir.
Hastada kolon tümörü saptandığında, kolo
nun diğer bölümlerinde aynı zamanda senkron
kanser ya da adenorular söz konusu ise ya da ai
lede kolorektal kanser (KRK) öyküsü varsa, bu
koşullarda tüm kolon segmentlerinde karsinoru
gelişme riski vardır ve bu nedenle daha kap
samlı cerrahi tedavi seçenekleri (subtotal ya da
total kolektomiler) gündeme gelebilir. Ayrıca,
kolon tümörü için yapılan primer ameliyattan
sonra takip sürecinde gelişen metakron kanser
saptanırsa, bu yeni tümör de aynı prensiplerle
tedavi edilmelidir. Ancak cerrah, rezeksiyon
kararını verirken ilk tümörün rezeksiyonu esna
sında hangi mezenterik damarların bağlandığını
da göz önünde tutmalıdır; zira bu teknik detay,
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Sağ kolonda (çekum, çıkan kolon, hepatik
fleksura ve transvers kolonun proksimal ya
rısı) yerleşen tümörlerde standart olarak sağ
hemikolektomi işlemi uygulanır. Bu ameliyatta
ileo-kolik arter (a.ileo-colica), sağ kolik arter
(a.colica dextra) ve orta kolik arterin (a.colica
media) sağ dalı bağlanarak, terminal ileumun
distal 10 cm'lik bölümü, çekum, çıkan kolon,
hepatik fleksura ve transvers kolonun üçte bir
proksimal kısmı rezeke edilir (Şekil 1). Bazı
cerrahlar ise, ameliyatın daha radikal olabilme
si yani sağ kolonun tüm lenfatik ağının da çı
kartılabilmesi amacıyla, orta kolik arteri süperi
or mezenterik arterden (a.mesenterica superior:
SMA) çıktığı yere yakın olarak bağlamayı ter
cih ederler. Bu durumda, rezeke edilen transvers
kolon miktan da artar ve geride sadece üçte bir
distal transvers kolon bırakılır. Bu ameliyata da
genişletilmiş (r_adikal) sağ hemikolektomi adı
verilir (Şekil 2). ı,4,s,6 Öte yandan, günümüzde
kabul görmese de, çekumda yerleşen tümörler

ıçın, hepetik fleksurayı çıkartmadan yapılan
daha sınırlı bir rezeksiyonun yeterli olduğu da
savunulmuştur. 1
Sağ hemikolektomiye karar verildiğinde,
ince barsaklar ıslak korupres yardımıyla sarılıp
karın boşluğunun sol tarafına doğru alınır, me
zenter kökü ve transvers mezokolonun tabanı
ortaya konur. Sağ kolon da mediale doğru çe
kilerek sağ parakolik bölge açığa çıkartılır. Ma
kas ya da elektrokoter yardımıyla sağ parakolik
bölgedeki parietal periton, terminal ileumun
altından başlanarak hepatik fleksuraya kadar
yüzeyel olarak kesilir. Daha sonra sağ kolon,
yavaş yavaş retroperitoneumdan kaldırılır. Bu
sırada, komşuluğunda bulunan sağ üreter, go
nadal damarlar ya da inferior vena kavanın ya
ralanmamasına özen gösterilmelidir. Diseksi
yon hepatik fleksuraya doğru ilerletildiğinde,
retroperitoneal yerleşimli duodenal segmentler
de ortaya çıkar. Bu oluşumların (duodenumun
2. ve 3 . kıtaları) yaralanmaması için de tedbir
li olunmalıdır. Diseksiyon hepatik fleksuranın
üzerinden transvers kolonun üst kenarı boyunca
horizontal olarak mediale doğru ilerletilir. Bu
sırada safra kesesi ile olan yapışıklıklar varsa
ayrılır. Daha sonra gastro-epiploik damarlar
korunacak şekilde gastro-kolik ligaman açılır,

Şekil1. Sağ hemikolektomi

Şekil 2. Genişletilmiş sağ heniikolektomi

yapılacak ameliyatın şeklini etkileyebilir.2

SAG HEMiKOLEKTOMi, GENiŞLETiLMiŞ
SAG HEMiKOLEKTOMi
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mide yukarıya, omentum majus ve kolon aşa
ğı çekilerek bursa omentalise girilir. Transvers
kolondaki diseksiyon, planlanan rezeksiyon sı
nırına kadar devam ettirilir. Sağ kolon mediale
doğru gerilerek, içinde sağ kolona gelen damar
ların bulunduğu sağ kolon mezosu tamamen
serbestleştirilmeye çalışılır. Sonraki aşamada,
ince barsak mezenteri ve transvers mezokolon
üzerindeki viseral periton, kesilmesi planlanan
barsak uçları arasında uzanan bir hat boyunca
çizilir. Böylece mezenter ve mezokolondaki
yağ dokusu içinde yerleşmiş olan damarlar or
taya konur. Mezoya transillüminasyon uygula
nırsa damarlar daha da görünür hale getirile
bilir. Küçük damarların basitçe hemostazının
yanı sıra, sırasıyla ileo-kolik, sağ kolik ve orta
kolik arterin sağ dalı ayrı ayrı klemplenerek ke
silir ve non-absorbabl ipliklerle iki kez bağla
mr. Hemostaz işlemi ayrıca, hemoklip, sütür ya
da Liga-Sure® damar kapama sistemleri (mak
simum 7 mm çapa kadar) ile de sağlanabilir.5
Daha sonra terminal ileum, ileo-çekal valve 1015 cm mesafeden, barsak klerupleri arasından
ya da stapler aleti yardımıyla kesilir. Omentum
majus da, hemostaza dikkat edilerek, rezeksi
yon sınırı hİzasından vertikal olarak kesilir ve
sağ hemikolektomi piyesine dahil edilmiş olur.
Transvers kolonun da planlanan noktadan stap
ler aleti ile ya da atravmatik barsak klerupleri
arasından kesilmesiyle sağ hemikolektorni iş
lemi tamamlanmış olur. Eğer genişletilmiş sağ
hemikolektomi yapılacaksa, bu defa a.colica
media, SMA'dan ayrıldığı yere yakın olarak
kesilir. A.colica media'mn sol dalının da devre
dışı kalması nedeniyle, standart sağ hemikolek
tomiye göre daha uzun bir transvers kolon seg
mentinin (2/3 proksimal bölümü) çıkartılması
söz konusudur.
Bazı
cerrahlar
rezeksiyon
sırasında
Turnbull' un "no-touch" izolasyon tekniği'ni
kullanırlar.7 Bu teknikte lenfo-vasküler yapılar,
ameliyatın başlangıcında, henüz diseksiyonlara
başlanmadan önce bağlanır. Bu işlernde önce
mezenter kökünde küçük bir peritorteal kesi
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yapılarak, mezodaki ana damarlar izole edilir,
kesilir, bağlanır ve daha sonra standart aşama
lara geçilir. Bu teknikte amaç, lenfo-vasküler
yapıları erkenden bağlayıp, diseksiyona bağlı
olarak ameliyat esnasında ortaya çıkabilecek
olası tümör yayılımını azaltmaktır. Ancak yapı
lan çalışmalarda bu tekniğin, uzun süreli yaşam
beklentisi açısından standart teknikiere üstün
lüğü gösterilememiştir.4•5 •7·8
Rezeksiyandan sonra barsak devamlılığı, el
ile ya da stapler (zımba) aletleri kullanılarak,
uç-uca, uç-yan ya da yan-yana olarak yapılabi
lir. El ile anastomozlarda, teknik (tek/çift kat,
tek-tek/devamlı dikiş) ve kullanılacak dikiş
materyalleri (mono/multiflaman, düz/örgülü,
erken-geç emilen/emilmeyen iplik) ile ilgili ter
cihler cerraha göre değişebilir, ancak dokuları
içe döndüren (inverting) dikiş tekniğinin kulla
nılması önemlidir.5
El ile uç-uca ileo-transversostomi anastomo
zu yapılacaksa, uçlar arasındaki çap farkının yol
açacağı uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için
ileum, anti-mezenterik kenarı daha kısa kalacak
şekilde oblik olarak kesilmelidir. Bu da yeterli
olmaz ise, anti-mezenterik kenarından geriye
doğru uzun!amasına "Cheatle kesisi" yapılarak,
çap kolonla uyumlu hale getirilebilir (Şekil 3 ).

S. E/
�--

Şekil 3. iteumun daha dar olan agzını. geniş olan
kolon agzına adapte etmek için yapılan Cheatle kesisi

238

Kolon Kanseri Cerrahisi: Ameliyat Teknikleri

Elle anastomoz için, değişik teknikler ve dikiş
materyalleri kullanılabilir. Sık kullanılan ve çift
kat üzerinden yapılan bir anastomoz tekniğinde,
arka duvar dış katına 3 /0-4/0 atravmatik ipek ya
da vicryl kullanılarak tek tek seromüsküler di
kişler konur ve bağlanır. Arka duvar iç katı da
3/0-4/0 vicryl ile devamlı olarak dikilir ve arka
duvar tamamlanır. Ön duvara başlandığında iç
katı aynı dikiş materyali kullanılarak "Connell"
tekniği ile dikilir, ön duvar dış katı da yine tek tek
3 /0-4/0 ipek ya da vicryl dikişlerle tamamlanır.4
Bazı cerrahlar ise tek kat üzerinden yapılan ve
tek tek konan içe döndüren (inverting) dikişler
le anastomozu tercih ederler. Burada cerrahın
tercihi doğrultusunda, dikiş materyali olarak
3 /0-4/0 atravmatik vicryl, dexon, ipek ya da
prolene, teknik olarak da "Gambee" tekniği
kullanılabilir. Standart çift kat tekniği ve Gam
bee dikiş tekniği şematik olarak gösterilmiştir
(Şekil 4). Anastomoz tamamlandıktan sonra, iç
fıtıklaşmayı önlemek amacıyla mezodaki açık
lık tek tek ya da devamlı dikişler konarak kapa
tılabilir. Ancak mezo açıklığının kapatılmaması
durumunda mutlaka fıtıklaşma gelişebileceği
iddiasını destekleyecek kanıtlar yoktur. Ayrıca,
anastomoz bitiminde kaçak olasılığını azaltmak
amacıyla, anastomoz çevresine omentum sar-

Şekil 4. Anastomoz dikişinde kullanılan a- Gambee
tekniği. b- Standart çift kat tekniği

manın faydalı olduğu da bildirilmiştir.5
El ile uç-yan ileo-transversostomi, uç-uca
anastomoz esnasında karşılaşılabilecek olan uç
lar arasındaki çap uyumsuzluğunu yaşamamak
için uygun bir seçim olabilir. Bu teknikte, termi
nal ileum barsak klerupleri arasından kesilir ve
proksimal uç anastomoz için hazırlanır. Trans
vers kolon ise ya barsak klempleri arasından ke
silir ve distal uç elle çift kat üzerinden kapatılır
ya da stapler aleti ile kesilir. Stapler aleti ile ke
silmişse, distal barsağı kapatan stapler hattının
ayrıca tek tek konan serozal dikişlerle gömül
mesi tercih edilebilir. Çift kat anastomozun de
tayları, uç-uca anastomozda anlatıldığı gibidir.
Uç-yan ileo-transversostomi, distal kolon gü
düğünün 3-4 cm distaline, tenya üzerine gele
cek şekilde, çift kat olarak yapılır. Önce ileum
ile kolon arasında, arka duvarın seromüsküler
dış dikişleri konur ve bağlarur. Sonra transvers
kolon tenya üzerinden uygun uzunlukta açılır.
Mukoza açılınca lümen içeriği aspire edilir ve
serum fizyolojikli ya da betadinli gaz tampon
larta temizlenir. Sonra arka duvar iç dikişleri,
devamlı tarzda konur. Köşelere_gelindiğinde, ön
duvar iç katı Connell tekniği ile devam edilerek
kapatılır. Son olarak ön duvar dış katı da tek
tek konan seromüsküler dikişlerle tamamlanır.
Mezo açıklığı da yukarıda belirtildiği şekilde,
açık bırakılabilir ya da kapatılabilir. (Şekil 5)
El ile yan-yana ileo-t�ansversostomi yapıla
caksa, hem distal ileum hem de transvers kolon
uygun hizadan kesilir. İleum ve kolonun serbest
uçları el ile çift kat üzerinden kapatılır. Stapler
cihazı kullanılmışsa, stapler hatları tek tek ko
nan seromüsküler dikişlerle gömülebilir. Kolo
nun distal güdüğünün 3 -4 cm distaline, izope
ristaltik olarak, tenya üzerine gelecek şekilde,
çift kat üzerinden yan-yana bir anastomoz oluş
turulur (Şekil 6). Bu teknikte anastomoz için
tamamen peritonla döşeli yüzeylerin kullanıl
ması, tekniğin avantajı olarak sunulmuştur. An
cak yöntem, her iki barsak güdüğünün açılması
riskini de beraberinde taşır. Mamafih, yukarıda
bahsedilen diğer anastomoz tiplerine göre bu
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Şekil 5. El ile yapılan uç-yan ileo-transversostomi

Şekil 6. El ile yapılan yan-yana ileo-transversostomi

anastomoz tekniğinde daha fazla kamplikasyon
görülebileceğini destekleyen bilimsel kanıtlar
yoktur.9
Kolon cerrahisinde stapler (zımba) aletle
rinin kullanımının, standart cerrahi girişimler
kadar güvenli olduğu, hatta bazı koşullarda cer
raha avantaj bile sağladığı gösterilmiştir.5 Gü
nümüzde stapler aletleri gastrointestinal sistem
cerrahisinde güvenle kullanılmaktadrr. Stap{er
aleti kullanılarak yapılan ileo-kolonik anasto
mozda, çeşitli yöntemler uygulanabilir.

kenarları hİzasından birbirine yaklaştırılmış
olur. Mezenterlerin sıkışmadığı ve barsak rlu
varlarının uygun olarak birbirine adapte olduğu
görüldükten sonra, cihaz ateşlenir ve ileum ve
kolon arasında yan-yana (fonksiyonel uç-uca)
ileo-kolonik anastomoz gerçekleştirilir. Daha
sonra, anastomozun ön ve arka stapler hatları
nın serbest üst uçları Babcock klempleri ya da
asıcı dikişler yardımıyla tutulup askıya alınır.
Bu uçların hemen altından, uygun boyutta bir
kesici stapler cihazı, barsakların uzun eksenine
dik olacak ve her iki barsağı da tam olarak kav
rayacak şekilde yerleştirilir, kilitlenir ve ateşle
nir. Böylece hem rezeksiyon tamamlanmış hem
de kesilen terminal ileumun proksimal ucu ve
transvers kolonun distal ucu stapler hattı ile ka
patılmış olur (Şekil 7). 10 Bu yöntemde, anasto
moza ait ön ve arka vertikal stapler hatları ile,
rezeksiyandan sonra ortaya çıkan transvers stap
ler hattı, T harfi şeklinde kesişmektedir. Bazı
cerrahlar, bu kesişme noktasında ön ve arka
vertikal stapler hatlarının birbiri üzerine binme
ınesi için, barsaklan hafifçe kaydirarak stapler
hatlarını geniş V harfi şekline getirdikten sonra
stapler cihazını kilitlerneyi ve ateşlerneyi tercih
edebilirler. Anastomozun güvenliği açısından,
ya tüm stapler hatlarını gömecek şekilde, ya da
sadece köşelere ve stapler hatlarının kesiştiği

1- Sık kullanılan bir yöntemde, yan-yana

anastomoz oluşturan linear stapler aleti (GIA®,
Proxirnate® linear cutter) ile fonksiyonel uç
uca anastomoz gerçekleştirilebilir. Bu teknikte,
rezeksiyon için gerekli tüm diseksiyonlar ta
mamlanır, ancak hemen rezeksiyana geçilmez.
Terminal ileum ve transvers kolon üzerindeki
mezenterik yağlı dokular, anastomoza hazırlık
olmak üzere, rezeksiyon hattı hizasında 2' şer cm
boyunca temizlenir. Daha sonra her iki barsağın
anti-mezenterik kenarlan üzerinde 1'er cm'lik
transvers tam kat kesiler yapılrr. Kesici stapler
cihazının iki hacağından biri terminal ileuroda
ki kesiden, diğeri de kolondaki kesiden ayrı ayrı
geçirilir ve cihazın her iki bacağı kapatılarak ki
litlenir. Böylece her iki barsak, anti-mezenterik
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Şekil 7. Stapler teknigi ile yan-yana (fonksiyonel uç

Şekil 8. Stapler teknigi ile yan-yana ileo-transversos

uca) ileo-transversostomi

tomi (kapalı yöntem)

noktalara tek-tek seromüsküler dikişler konabi
lir. Yine açık yöntemde olduğu gibi, mezo açık
lığı cerrahın tercihine göre açık bırakılabilir ya
da kapatılabilir. Uygun olgularda, anastomoz
etrafına omentum sarılabilir.11

kiş ya da klerupler yardımıyla askıya alınır ve
TA® ya da GIA® aleti ile bu açıklık kapatılır.
Hem anastomozun açıklığını arttırmak, hem de
anastomozun ön ve arka vertikal stapler hatla
rının birbirine yapışma ihtimalini engellemek
amacıyla, bu aşamada, ön ve arka stapler hatla
rının geniş V harfi oluşturacak şekilde ayarlan
ması ve daha sonra aletin kilitlenip ateşlenıne
si önerilmektedir (Şekil 9).4•12 Bu yolla ayrıca,
stapler hatlarının aynı noktada birbiri üzerine
binmesinin de kısmen önüne geçilerek, bu ke
sişme noktalarından kaynaklanabilecek kaçak
ların engellenebileceği bdirtilrniştir.13 Ayrıca,
stapler aleti uygulanmadan önce ya da uygulan
dıktan sonra konulan serozal destek dikişleri ile
stapler hatları güvenceye alınabilir. Mezo açık
lığı da tercihe göre kapatılabilir.4• 14

II- Fonksiyonel uç-uca anastomoz yapmak
için kullanılan başka bir yöntemde (kapalı tek
nik), rezeksiyon öncesi gerekli diseksiyonlar
tamamlandıktan sonra, ileum ve kolonun rezek
siyon hattına uyan bölgeleri mezenterik yağdan
temizlenir ve barsaklar, GIA® aleti kullanılarak
uzun eksenlerine dik olacak şekilde ayrı ayrı
kesilir. Böylece rezeksiyondan sonra her iki bar
sağın da uçları stapler hattı ile kapatılmış olur.
Daha sonra her iki barsağın anti-mezenterik
köşeleri, GIA®aletinin bacaklarının lümene gi
rebileceği büyüklükte kesilir. Bu açıklıklardan
GIA® aletinin her iki hacağı ayrı ayrı ileum ve
kolon lümenine sokulur ve daha sonra stapler
cihazı, barsakların anti-mezenterik kenarları
sırt sırta gelecek şekilde adapte edilip kilitlenir.
Alet aktive edildiğinde, yan-yana (fonksiyonel
uç-uca) ileo-kolonik anastomoz gerçekleştiril
miş olur (Şekil 8). Daha sonra, GIA® aletinin
bacaklarının sokulduğu açıklığın dudakları, di-

III- Yukarıda bahsedilen kapalı tekniğin
yanı sıra, fonksiyonel uç-uca anastomoz, açık
teknikle de yapılabilir. Burada, ileum ve trans
vers kolon, planlanan hizadan barsak kleruple
ri konularak kesilir ve rezeksiyon tamamlanır.
Piyesin uzaklaştırılmasından sonra, barsakla
rın anti-mezenterik kenarları sırt sırta getirilir
ve GIA® ya da Pı-oximate® linear stapler aleti
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hemikolektomi ya da genişletilmiş sağ hemiko
lektomi, splenik fleksuraya yerleşmiş tümörler
de sol hemikolektomi ya da genişletilmiş sol
hemikolektomi, transvers kolonun ortalannda
yerleşmiş tümörlerde ise transvers kolektomi
uygulanabilir.1.4·5 Aynca, transvers kolon tü
mörlerinde sağ kolik, orta kolik ve sol kolik
damarlara yandaş lenfatikler de tutulabileceğin
den, onkolojik prensipleri karşılayacak optimal
ameliyatın subtotal kolektomi olması gerektiği
de iddia edilmiştir.5

Şekil 9. Stapler ile yapılan anastomozun açıklığını
arttırmak için. ön ve arka vertikal stapler hatlarının
geniş V harfi oluşturacak şekilde ayarlanması

ile yan-yana anastomoz gerçekleştirilir. Daha
sonra, açık olan barsak uçları yine stapler aleti
kullanılarak kapatılır.5 Serozal dikişlerle stap
ler hatlarının desteklenmesinden sonra, tercihe
göre mezodaki defekt açık bırakılabilir ya da
kapatılabilir.

TRANSVERS KOLEKTOMi
Transvers kolon tümörlerinde ameliyat ti
pinin seçimi tartışma konusu olabilir. Trans
vers kolonun arteriyel beslenmesi, a.colica
media'nın yanı sıra, a.colica dextra ve a.colica
sinisıra'dan sağlanmaktadır. Sağ fleksuraya ya
kın anastomozlarda, a.colica media bağlansa
bile, a.ileocolica ve a.colica dextra'dan gelen
dallar nedeniyle genellikle iskemi gelişmez.
Ancak splenik fleksuraya yakın anastomozlar
da a.colica media bağlandığı için, arteriyel bes
lenme sadece a.colica sinistra aracılığıyla sağ
lanacağından, iskemi riski vardır. Bu nedenle,
ameliyat seçiminde arteriyel dolaşımın dikkate
alınması gereklidir. Tümörün lokalizasyonuna
bağlı olarak, çıkartılması gereken bölgesel len
fatikler de ameliyat seçiminde rol oynar.4·5
Hepatik fleksuraya yerleşmiş tümörlerde sağ

Transvers kolektomide, transvers kolonun
büyük kısmı, omentum majus ve a.colica me
dia alanındaki lenfatiklerin tümöde birlikte
çıkartılması amaçlanır (Şekil 10). Önce omen
tum majus, gastro-epiploik arkadın altından
ya da üstünden geçen bir hat boyurıca mide
büyük kurvatüründen aynlır ve diseksiyon her
iki fleksuraya kadar devam ettirilir. Bu sırada
midenin yaralanmamasına özen gösterilmeli
dir. Gerilimsiz bir anastomoz yapabilmek için,
genellikle her iki kolon fleksurasının da ser
bestleştirilmesi gereklidir.4 Hepatik fleksuranın
serbestleştirilmesi konusuna sağ hemikolekto
mi bölümünde değinilmiştir. Splenik fleksura
nırı serbestleştirilmesi esnasında, gastro-kolik
ligament, gastroepiploik damarlar korunacak

Şekil1 O. Transvers kolektomi
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şekilde sol fleksuraya kadar serbestleştirilmeli,
ayrıca inen kolonun lateral peritoneal uzantıla
rı da ayrılmalıdır. Daha sonra spleno-kolik ve
spleno-frenik ligamanların hemostaza dikkat
ederek kesilmesi ile, serbestleştirme işlemi
tamamlanmış olur. Bu sırada dalağın yaralan
mamasına özen gösterilmelidir. Öte yandan,
çok uzun bir transvers kolon segmenti söz ko
nusu ise, splenik fleksuranın serbestleştirilmesi
gerekmeyebilir.1 Bir sonraki aşamada, mezo
kolon üzerindeki periton, planlanan rezeksiyon
hattı boyunca çizilir. A.colica media, SMA'dan
çıktığı yere yakın olarak bağlanır ve kesilir. Bu
sırada, ciddi kanamalara yol açmamak için çok
dikkatli olunmalıdır. Daha sonra, mezokolon
üzerindeki daha küçük damarlar da hemosta
za dikkat edilerek kesilir. Atravmatik barsak
klempleri arasından barsaklar kesilerek rezek
siyon tamamlanır. El ile anastomoz işlemi, uç
lar arasında genellikle eşitsizlik olmadığından,
uç-uca yapılabilir. Çap uyumsuzluğu olduğun
da, uçların oblik kesilmesi ya da Cheatle kesi
si kullanılabilir. Ayrıca anastomozda, uç-yan
kolo-kolostomi ya da yan-yana kolo-kolostomi
seçenekleri de kullanılabilir. Teknik ayrıntılar,
ileo-transversostomide bahsedildiği gibidir.
Anastomoz işlemi, stapler aletleri kullanılarak
da gerçekleştirilebilir. Fıtıklaşmayı önlemek
için mezodaki açıklığın kapatılması yararlıdır
ancak cerrahın tercihine bağlıdır olarak tama
men açık da bırakılabilir.

ği distal transvers kolon, splenik fleksura, inen
kolon ve proksimal sigmoid kolon rezeke edilir.
Distal inen kolon tümörlerinde bazı cerrahlar
a.colica media'nın sol dalını bağlamadan, sade
ce a.colica sinistra ve a.sigmoidea'nın ilk dal
larını bağlamayı tercih edebilirler. Rezeksiyon
tamamlandıktan sonra, transvers kolonun ortası
ile sigmoid kolonun proksimali arasında anas
tomoz sağlanır. Çoğu olguda, sigmoid kolonun
uzunluğu, gerilimsiz bir anastomoz uygulan
masına olanak verir. Eğer anatomik olarak uy
gunsuzluk varsa, ya da daha önceden kolon re
zeksiyon geçirilmişse, bu durumda subtotal ya
da total kolektomi uygun bir cerrahi alternatif
olabilir.4-6 Distal transvers kolon, splenik flek
sura, inen kolon ve sigmoid kolon tümörlerinde
genişletilmiş (radikal) sol hemikolektomi de ter
cih edilebilir (Şekil 12). Sağ kolon tümörlerin
de bahsedildiği gibi, burada da prensip, tümörlü
barsak bölümünün, kendini drene eden lenfatik
dokularla birlikte geniş bir cerrahi sınırla çıka
rılmasıdır. Bu amaçla IMA, aortaya yakın ola
rak bağlanır. Bu durumda, transvers kolonun
distal yarısı ile proksimal rektum arasında ka
lan tüm kolon segmentlerinin (distal transvers
kolon, splenik fleksura, inen kolon, sigmoid ko
lon) beslenmesi bozulur. Bu bölümlerin rezek-

SOL HEMiKOLEKTOMi VE
GENiŞLETiLMiŞ SOL HEMiKOLEKTOMi
Distal transvers kolon, splenik fleksura ve
inen kolon tümörlerinde standart olarak sol he
mikolektomi ameliyatı uygulanır (Şekil ll). Bu
işlemde, a.colica media'nın sağ dalı korunur ve
sadece sol dalı bağlanır. A.colica sinistra da,
a.mesenterica inferior'a (IMA) zarar vermeme
ye özen gösterilerek, IMA'dan çıktığı hizadan
bağlanır. Daha sonra da, bu damarların besledi-

Şekil11. Sol hemikolektomi
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Şekil12. Genişletilmiş sol hemikolektomi

siyonundan sonra, proksimal traılsvers kolon ile
rektum üst ucu arasında anastomoz uygulanır.
Bölgesel lenfatiklerin de tümöde birlikte çı
kartılmasının potansiyel avantajiarına rağmen,
ameliyat süresinin uzaması, diseksiyon sırasın
da dalağın yaralanma riski ve transvers kolon
ile rektum arasındaki anastomoz tekniğinin
muhtemel zorlukları, bu yaklaşımın aleyhine
faktörler olarak sıralanabllir.5•6
Sol kolon mobilizasyonuna sigmoid ko
lon seviyesinde başlanır. Sol parakolik olukta
parietal periton çizilerek retroperitoneal pla
na girilir ve sol kolon mediale doğru mobilize
edilir. Bu sırada sol üreterin yaralanmaması
için dikkatli olunmalıdır. Sigmoid kolon me
zosundaki "intersigmoid fossa", sol üreter ile
iliak damarların çaprazlaştığı yeri işaret eder ve
üreterin bulunması için kolaylık sağlar. Üreter
dışa doğru ekarte edilerek diseksiyon sahasın
dan uzaklaştırılır. Mesane disfonksiyonu ve er
kekte impotansa neden olmamak için, sol üre
terin medialinde seyreden hipogastrik sinir de
zedelenmemelidir.6 Eğer diseksiyon sırasında
üreterin distalini takipte güçlük yaşanacağı dü
şünülüyorsa, bu aşamada üreterin askıya alın
·ması uygun olur. Diseksiyon ilerletildiğinde,
peri-nefritik yağlı dokular, gonadal damarlar,
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abdominal aortanın alt kısmı, sol a.iliaca com
munis ve v. iliaca communis de ortaya çıkar.
Daha sonra, sol kolonun mediale doğru çekilme
si ile kolon mezosundaki damarlar görünür hale
gelir. Sol kolonun tam olarak serbestleştirilme
si için, transvers kolonun distal yarısı boyunca,
omentum majus da rezeksiyona dahil edilecek
şekilde, gastro-kolik dekolman yapılır. Bu sıra
da gastro-epiploik damarlar da korunur. Ayrıca,
inen kolon da yukarıya doğru serbestleştirilir
ve en son olarak splenik fleksura ile dalak ara
sındaki bağlantılar hemostaza dikkat edilerek
ayrılır ve böylece mobilizasyon tamamlanmış
olur. Artık sol kolon, karın arka duvarına sade
ce transvers mezokolonun sol yarısı, inen kolon
peritonunun medial yaprağı ve sigmoid mezoko
lon aracılığı ile tutunmaktadır. Standart sol he
mikolektomi yapılacaksa, bu aşamada a.colica
media'nın sol dalı ve a.colica sinistra bağlanır
ve daha sonra rezeksiyona geçilir. Rezeksiyon
tamamlandığında, transvers kolonun ortası ile
sigmoid kolonun proksimali arasında uç-uca
anastomoz uygulanır. Eğer genişletilmiş sol he
mikolektomi yapılmasına karar verilmişse, bu
aşamada karın arka duvarı peritonu, duodeno
jejunal fleksura ile aort bifurkasyonu arasında
uzunlamasına açılarak inferior mezenterik da
marlar ortaya konur. IMA, aortadan çıktığı hi
zadan; v. mesenterica inferior (IMV) da splenik
vene yakın olarak ayrı ayrı çift kat bağlanır ve
kesilir. Bazı cerrahlar, IMA'nın aortadan çıktı
ğı hizada bulunan otonomik sinir ağının zarar
görmemesi için, IMA'yı aortadan çıktığı yerin
2 cm distalinden bağlamayı tercih edebilirler.4•6
Gerekiyorsa, bu damarların çevrelerinde yer
alan para-aortik lenf bezleri de diseke edilerek
çıkartılabilir. Bir sonraki aşamada, karın arka
duvarı peritonu üzerinde daha önce yapılmış
olan insizyon, transvers mezokolon üzerinde
kolon duvarına kadar devam ettirilir. Bu sıra
da karşılaşılan marginal damarlar da klempe
edilir ve son olarak transvers kolon, planlanan
seviyeden barsak klempleri arasından kesilir.
Posterior periton üzerindeki insizyon aşağıya
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doğru da ilerletilerek, aort bifurkasyonundan
promontoryuma ve oradan da rekto-sigmoid bi
leşke hizasında mezorektuma doğru yöneltilir.
Mezorektumun dikkatli diseksiyonundan sonra,
mezoda bulunan a.rectalis superior da bağlanıp
kesilir. Bu aşama, şişman kişilerde teknik zor
luğa yol açabilir. Daha sonra sigmoid kolon da
rekto-sigmoid bileşke hizasında çıplaklaştırılır
ve barsak klempleri arasından kesilir. Böylece
rezeksiyon tamamlanmış olur. Barsak devam
lılığı, transvers kolonun ortası ile üst rektum
arasında, uç-uca olacak şekilde, elle (tek kat/
çift kat) ya da stapler cihazı kullanılarak ger
çekleştirilir. Rezeksiyon sonrası mezoda kalan
açıklığın kapatılması genellikle zorluk gösterir.
Bu tür olgularda, mezoyu zorlayarak kapatmak
yerine açık bırakmak daha doğru olur.1,4-6

Si GMOiD KOLEKTOMi
Sigmoid kolonda yerleşen tümörler için bazı
cerrahlar genişletilmiş sol hemikolektomiyi ter
cih etseler de, rutin olarak uygulanan ameliyat
sigmoid kolektomi işlemidir (Şekil 13 ). IMA
kökünde lenfatik tutulumu olan olgularda uy
gulanan genişletilmiş sol hemikolektomilerin,
sigmoid kolektomiye göre anlamlı sağ kalım
avantajı sağladığı gösterilememiştir.15 •16 Bu ne-

Şekil13. Sigmoid kolektomi

denle, ilave diseksiyonların getirebileceği po
tansiyel komplikasyonlar ve ameliyat süresinin
uzamasma yol açması nedeniyle, sigmoid kolon
tümörlerinde genişletilmiş sol kolektomi uygu
laması pek taraftar bulamamıştır.4
Sigmoid kolonun "proksimal" bölümünde
yerleşmiş tümörlerde barsak devamlılığı inen
kolonla distal sigmoid kolon arasında, sigmoid
kolonun "distal" bölümünde yerleşmiş lezyon
larda proksimal sigmoid kolon ile üst rektum
arasında (yüksek anterior rezeksiyon), sigmoid
kolonun "orta" bölümünde yerleşmiş lezyon
larda ise inen kolon-sigmoid kolon bileşkesi ile
rekto-sigmoid kolon bileşkesi arasında yapılan
anastomozla sağlanır.4•5
Ameliyat, genellikle supine (sırtüstü) pozis
yonda iken yapılır. Ancak, distal yerleşimli lez
yonlarda modifiye litotomi pozisyonu da tercih
edilebilir. Anastomoz sirküler stapler aleti ile
yapılacaksa, bu pozisyon zorunludur. Disek
siyona, sol parakolik olukta Told fasyasını ve
sigmoid kolon mezosunun peritenunu çizerek
başlanır. Sigmoid kolonun mobilizasyonu sı
rasında üreter yaralanması, en çok sol üreterin
iliak damarlarla çaprazlaştığı hizada gerçekle
şir. Sigmoid mezokolonun orta bölümünde yer
alan "intersigmoid,Jossa" adı verilen çukurluk,
altta yatan üreterin İzolasyonu için rehber ola
bilir. Diseksiyon sırasında üreterin yanı sıra,
gonadal damarların da yaralanmaması için çaba
sarf edilmelidir. Sigmoid kolektomi sırasında,
IMA'nın ilk dalı olan a.colica sinistra korunur.
Bu arterin distalinde kalan IMA ve IMA'dan
çıkan a.sigmoidea ve a.hemoroidalis superior
dallan bağlanır. inen kolon, a.colica sinistra ara
cılığıyla beslendiği için kanlanması bozulmaz.
Rezeksiyon hattının distalinde kalan proksimal
rektum ise, proksimal arteriyel akım kesildiği
için sadece a.hemoroidalis media aracılığıyla
beslenir. Mezonun lateral ve medialden serbest
leştirilmesinden sonra, IMA, a.colica sinist
ra ve a.sigmoidea ortaya konur. IMA, a.colica
sillistra'yı verdikten sonra, a.sigmoidea ile
birlikte bağlanıp koesilir. Böylece inen kolo-
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nun beslenmesi bozulmamış olur. Rezeksiyon
tamamlandıktan sonra, anastomoz yapılırken
gerginlik oluşmaması için özen gösterilmelidir.
Genellikle splenik fleksuranın mobilizasyonu
gerekmez, ancak ihtiyaç duyulursa, gerginliği
azaltmak için bu manevra yapılmalıdır. Anas
tomoz, cerrahın tercihine göre elle ya da stapler
aleti kullanılarak yapılabilir.'.4·5
Sağ hemikolektomi bölümünde de bahsedil
diği gibi, bazı cerrahlar diseksiyona başlamadan
önce damarların İzolasyonunu (Tumbull) tercih
edebilir.4•1 7 Bu amaçla, seçilen ameliyat tipine
bağlı olarak (genişletilmiş sol hemikolektomi 1
sigmoid rezeksiyon), IMA ya aortadan çıktığı
yer bizasından ya da a.colica sinisıra'yı verdik
ten sonra, IMV de ya duodenum hizasından ya
da daha distalden bağlanır ve kesilir.

SUBTOTAL VEYA TOTAL KOLEKTOMi
Kolon rezeksiyandan sonra geride distal sig
moid kolon ya da peritonla sarılı proksimal 1/3
rektum kalırsa, bu işleme subtotal kolektomi
adı verilir. intra-abdominal kolon bölümlerinin
tamamen çıkartılınasi ve geride sadece perito
neal refleksiyonun altındaki rektumun kalması
durumunda, bu rezeksiyon tipi total kolektomi
olarak adlandırılır (Şekil 14).6 Subtotal ya da to-
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tal kolektomiler sınırlı rezeksiyonlara göre daha
karmaşık işlemler olsalar bile, diğer rezeksiyon
tiplerinden sonra uygulanan anastomozlara
göre teknik olarak daha basit olan, ileo-rektal
ya da ileo-sigmoid anastomozlar ile devamlılık
sağlanabilir. Ayrıca bu tip rezeksiyonların, tüm
lenfatik yayılım bölgelerini çıkartmak gibi bir
avantajı da vardır.
Sağ ve sol kolonda senkron tümörlerin (se
lim ya da habis) varlığında, daha önce kolon
rezeksiyonu geçirilmiş olması söz konusu ise,
distal kolonda obstrüksiyon yapan tümörlerde,
teknik olarak daha kısıtlı bir rezeksiyon yapma
olanağı yoksa (sigmoid kolon tümörünün çeku
ma da infiltrasyonunun olması gibi), FAP ya da
HNPCC olgularında, semptomatik divertiküler
hastalığın da eşlik etmesi gibi koşullarda subto
tal ya da total kolektomiye karar verilebilir.5•6•18•1 9
Ancak, metakron kanser gelişimini önlediği ge
rekçesiyle, sporadik kolon kanserlerinde bu tip
rezeksiyonlar tercih edilmemelidir.6
1- El ile ileo-sigmoid ve ileo-rektal anasto

mozlar, uç-uca yapılabileceği gibi yan-uç ola
rak da yapılabilir (Şekil 15). İleum ile rektum
arasındaki çap farkı nedeniyle, uç-uca ileo
rektal anastomoz yaparken, gerekli olduğunda
ileumda Cheatle kesisi kullanılabilir. Bazen de

S E.

Şekil14. Subtotal!total kolektomi

Şekil1 5. El ile yapılan uç-uca ve yan-uç ileo-rektal
anastomoz
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ince barsak mezenteri, gerginliğe yol açarsa
uç-uca anastomoza izin vermeyebilir. Bu du
rumda ileumun ucu kapatıldıktan sonra yan
uç ileo-rektal anastomoz yapılır. El ile yapılan
anastomozlar tek kat ya da çift kat üzerinden
yapılabilir. Teknik detaylar sağ hemikolektomi
bölümünde anlatıldığı gibidir.
II- Bu tip anastomozlar stapler aletleri ile de
yapılabilir. Günümüzün sirküler stapler alet
lerinde (CEEA®, Proximate® lLS), aletin baş
kısmı (anvil), çıkartılabilir (detachable) özel
liktedir. Ayrıca aletin şaftının içerisinde bulu
nan çubuğun uç kısmına, barsak duvarını de
lebilmek için delici trokar takılabilmektedir.5
Stapler aleti ile uç-uca anastomoz yapılacaksa,
ileumun ve rektumuıı açık uçlarına 2/0 prolene
dikiş materyali ile "over and over" tekniği kul
lanılarak kese ağzı dikişleri konur. Kese ağzı di
kişi koymak için kese ağzı klempi da kullanıla
bilir. Daha sonra, sirküler stapler aletinin anvili
ileumun açık ucundan içeri sokulur ve kese ağzı
dikişi, anvilin sapı etrafından bağlanır. Sirküler
stapler aletinin şaftı anüsten sokularak, sakrum
konkavitesine uygun olarak rektum lümeninden
praksimale doğru dikkatle ilerletilir. Şaft içinde
yer alan çubuk, aletin distal ucundaki mandalı
saatin tersi yönünde çevrilerek, rektum lüme
ninden dışarı çıkartılır. Rektuma konan kese
ağzı dikişi, bu çubuk etrafında sıkıca bağlan
dıktan sonra, ileurodaki anvilin sapı ile şafttaki
çubuğun ucu birleştirilir. Mandal saat yönünde
çevrilerek, anvil ve şaftın genişlemiş uç kısmı
(cartridge) birbirine yaklaştırılır. Böylece anas
tomaze edilecek proksimal ve distal barsak ans
Iarı sıkıca kenetlenir. Bu sırada etraftan dokula
rın araya girmesi önlenmelidir. Eğer çift stapler
(double-stapling) tekniği kullanılacaksa, distal
deki rektum açıklığı linear stapler cihazı ile ka
patılır. Şaftın içindeki çubuğun ucuna delici tro
kar takıldıktan sonra, anüsten içeri sokulan şaft,
rektum lüıneninde praksimale doğru ilerletilir.
Rektumun kapatılmış olan ucuna gelindiğinde,
ınandal saat yönü tersine çevrilerek çubuk ya-

vaş yavaş ilerletilir ve delici trokar, rektumdaki
stapler hattı üzerinden ya da yakınından rektu
mu delerek dışarı alınır. Trokar çubuktan çıkar
ttldıktan sonra, açık teknikte olduğu gibi, şaftın
çubuğu ile anvilin sapı birleştirilir. Kontroller
yapıldıktan sonra, sirküler stapler aleti ateşlenir
ve uç-uca anastomoz gerçekleştirilir (Şekil 16).
Alet dışarı alındıktan sonra, anastomoz halka
lannın (doughnuts) tam olduğu kontrol edilme
lidir. Ayrıca, anastomozun bütünlüğünü kont
rol etmek için pelvik boşluğa serum fizyolojik
daldurularak sızdırmazlık testi de yapılmalıdır.
Gerektiğinde, anastomoz hattı dışarıdan kona
cak ilave dikişlerle desteklenebilir.
III- Eğer yan-uç anastomoz yapılacaksa,
yukandaki teknikten farklı olarak, anvil ile
um lümeninden içeri sokulduktan sonra, anvi-

1,

S. E.

Şekil1 6. Çift stapler tekniği kullanılarak yapılan uç
uca ileo-rektal anastome·z
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lin sapı, ileum ucunun 2-3 cm proksimalinden
anti-mezenterik kenar hİzasından ileum duvarı
delinerek dışarı çıkartılır. İleumun ucu elle ya
da linear stapler aleti ile kapatılır. Anastomozun
diğer aşamaları, uç-uca anastomoz tekniğinde
olduğu gibidir.

DREN KONULMASI GEREKiR Mi?
Kolon anastomozlarından sonra kaçak geliş
mesi halinde tedavi edici peritoneal drenaj ve
proksimal barsağa saptırıcı stoma açılması ko
nusunda fikir birliği olsa bile, kolon rezeksiyon
larından sonra karın boşluğuna profilaktik dren
konulması konusu tartışmalıdır.20 Bazı cerrahlar
anastomoz kaçağını engeÜemek ya da tedavi et
mek için rutin olarak peritoneal dren uygularlar.
Bazıları da, anastomozla ilgili kuşkuları varsa
ancak o zaman dren koyarlar. Hiçbir koşulda
drenaj uygulamayan cerrahlar da vardır.20·21 Ru
tin olarak dren konulmasını destekleyenler, bu
uygulamanın, enfekte materyal, hematom ya da
anastomoz kaçağı gelişmesi halinde fekal ma
teryalin periton boşluğundan uzaklaştınlmasına
yardım edeceğini savunurlar. Ancak, bazı ran
damize çalışmalarda, kolo-rektal anastomozlar
dan sonra dren konan ve dren korunayan gruplar
arasında, pelviste biriken sıvı miktarı açısından
fark olmadığı sonucuna varılmıştır.22•23 Rutin
olarak dren konulmasına karşı çıkanlar ise, dre
nin ters yönlü çalışmasıyla peritoneal boşluğun
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kontamine olabileceğini, ayrıca drenin inflama
tuar reaksiyonu tetikleyerek anastomoz kaçağı
riskini arttırabileceğini öne sürerler. Eğer dren
konulmuşsa, çoğu olguda kapalı vakum drenler
kullanılır ve ortalama 3 günden önce alınır. Bu
drenler esas olarak intra-peritoneal sıvı biriki
mini engeller ve enfekte hematom ya da apse
oluşumunu önler. Eğer anastomoz kaçağı geli
şebileceği şüphesi varsa, bu durumda daha uzun
süre tutulabilirler. Böylece traktus gelişmesine
de olanak sağlanmış olur. Ancak, bu durumda
drenin vakumu boşaltıimalı ve drenin ucu, dı
şardan kontaminasyonu engellemek amacıyla
bir torbaya bağlanmalıdır. 1 •5•6
Johnson, kolon rezeksiyonu sonrası silastik
dren konan ve dren konmayan olguların değer
lendirildiği 49 olguluk randomize bir çalışma
da, drenaj lehine fark saptamamıştır.24 Benzer
sonuçlar birçok prospektif klinik çalışmada ve
meta-analizlerde teyid edilmiştir.22•25•27 Ancak,
bu çalışmaların kurguları ya da istatistiksel
yöntemleri ile ilgili bazı sorunlar nedeniyle,
kesin değerlendirmeler yapılamamış ve yeni
çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda,
6 randomize klinik çalışmayı birleştiren ı ı 40
hastanın meta-analizinde; mortalite, klinik ve
radyolojik olarak anastomoz kaçağının varlığı,
yara enfeksiyonu, yeniden cerrahi girişim uygu
lanması gereği ve ekstra-abdominal komplikas
yonlar açısından drenajlı ve drenajsız grupları
incelemiş ve gruplar arasında anlamlı fark ol
madığı sonucuna varılmıştır.20•28
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