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Teknolojik geliﬂmelere parelel olarak üroloji alan›nda da endoskopik/laparoskopik enstrümanlar›n geliﬂtirilmesi, hastanede kal›ﬂ süresinin daha k›sa olmas› ve kozmetik aç›dan
minimal operasyon izi kalmas› aç›s›ndan son y›llarda giderek artan oranlarda bu tür giriﬂimler tercih edilmektedir.
Bu makalenin birinci bölümünde laparoskopik olarak yap›lan ürolojik operasyonlar ve onlar›n teknik özellikleri; ikinci bölümde ise bu tür giriﬂimlerde hasta seçiminden operasyon s›ras›nda gereken teknik malzemeye iliﬂkin bilgiler vurgulanacakt›r.
BÖBRE⁄E YÖNEL‹K LAPAROSKOP‹K G‹R‹ﬁ‹MLER
Transperitoneal yolla yap›lan böbre¤e yönelik giriﬂimlerde
sa¤da ve solda böbre¤e ulaﬂmak için farkl› diseksiyonlar yap›lmaktad›r. Sa¤da böbre¤in hemen üzerini örten ç›kan kolon mediale do¤ru diseke edilirken nondominant eldeki atravmatik forseps ile kolon çekilir, sa¤ eldeki monopolar makas veya hook ile periton insize edilip künt diseksiyonla kolon ile Gerota fasyas› aras›ndaki plana girilir. Ayr›ca aspiratör veya künt uçlu endoshear ile de künt diseksiyon yap›labilir. Sa¤da gonadal ven vena kavaya aç›lmaktad›r ve radikal bir cerrahi yap›l›yorsa kolon devrilince aﬂa¤›da bulunup ç›kt›¤› yere kadar izlenir ve her iki taraf› kliplenerek kesilir. Gonadal venin hemen gerisinde üreter bulunup nefrektomi yap›lacaksa her iki taraf›na birer ader klip konulup kesilir. Yukar›ya do¤ru vena kavay› takip edince kolonun hemen gerisinde duodenum görülüp künt diseksiyonla mediale
do¤ru çekilmelidir (Kocher Manevras›). Bunun hemen alt›nda ana böbrek veni ve diseksiyona devam edildi¤inde gerisinde böbrek arteri bulunacakt›r. Arterin üzerindeki k›l›f
aç›l›p ç›plak hale getirilmeli ve laparoskopik “right angle”
disektör ile arkas› boﬂalt›lmal›d›r. Metal klip kullan›l›yor
ise 9-10 mm’lik kliplerden aorta taraf›na 3 adet, böbrek taraf›na 2 adet konulur. Hemo-lok klip konulacaksa L mor
kodlu kliplerden aorta taraf›na 2, böbrek taraf›na 1 veya 2
klip konulmas› yeterlidir. Böbrek veni ise ya vasküler endoGIA veya vena kava taraf›na konulan 2, böbrek taraf›na konulan 1 adet extra-L hem-o-lok kliplerle kontrol edilir. Yukar›da triangular hepatik ligaman ve koronar ligaman monopolar aletlerle kesildi¤inde, böbrek üst polü ile karaci¤er
aras›ndaki plana ulaﬂ›lacakt›r. Adrenal gland›n veni sa¤da
vena kavaya dökülür ve renal venle de ba¤lant›s› olabilir.

Üst pol yerleﬂimli böbrek tümörlerinde adrenal ç›kart›lacak
ise bu anatomik özellikler ak›lda tutulmal›d›r.
Sol tarafta diseksiyona avasküler olan told hatt› boyunca
monopolar makas veya hook ile yap›lan insizyonla baﬂlan›r.
Bu insizyon yukar›da dala¤a, aﬂa¤›da iliak fossaya kadar
uzat›lmal›d›r. ‹nen kolon künt diseksiyonla mediale çekilip
böbre¤in ön yüzü ortaya konulur. Solda gonadal ven, ana
böbrek venine dökülür ve aﬂa¤›dan baﬂlayarak takip edildi¤inde böbrek venine ulaﬂ›l›r. Gonadal venin gerisinde üreter
bulunur. Solda adrenal ven de gonadal venin biraz aﬂa¤›s›nda ana böbrek venine dökülür. Böbrek ç›kart›lacaksa her
ikisi de 2 ﬂer kliple kliplenip kesilir. Solda böbrek venine dökülen aksesuar bir lomber dal olabilece¤i (% 30) daima
ak›lda tutulmal›d›r. Bu da gerekiyorsa kliplenip kesilmelidir. Ana böbrek veninin hemen arkas›nda ana böbrek arteri
bulunacakt›r. Yukar›da ise splenokolik ve splenorenal ba¤lant›lar kesildi¤inde böbrek üst polü karﬂ›m›za ç›kacakt›r.
Solda pankreas kuyru¤u pediküle yak›nd›r ve ender de olsa
adrenal gland ile kar›ﬂt›r›labilir.
Benign Böbrek Hastal›klar›nda Laparoskopi
Kistlere yönelik laparoskopik giriﬂimlerde genelde 3 veya 4
port kullan›l›r. Kamera portu d›ﬂ›ndaki trokarlar 5 mm’lik
çal›ﬂma portlar› olarak konulur. Kist çepeçevre kesilerek,
malignite riski varsa tabandan biopsi al›n›p frozen’a gönderilmelidir. Kist eksize edildikten sonra böbrek taraf›na dikkatle hemostaz yap›lmal› ve perirenal ya¤ dokusu kist taban›na oturtulmal›d›r.
Nefroptozis, ayakta böbre¤in yatar vaziyete oranla 5 cm.
veya daha fazla aﬂa¤›ya do¤ru yer de¤iﬂtirmesidir. Bu durumda uygulanan laparoskopik nefropeksi iﬂlemi 4 portla
gerçekleﬂtirilir. Hasta trendelenburg pozisyonda böbrek, 46 adet 2/0 nonabsorbable sütürlerle guadratus lumborum
kas›na tespit edilir .
Laparoskopik Donör nefrektomi transperitoneal, el yard›ml›
ve retroperitoneal yolla yap›labilmekte olup genelde ana veni
daha uzun olan sol böbrek seçilir. Böbrek alt kutup ve üreterin lateral bölümünde kalan alt›n üçgen, diseksiyon s›ras›nda
korunmal›d›r. Sa¤ böbrek al›n›yorsa laparoskopik satinsky
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klempi konulup vena kavadan da bir patch al›n›r ve sonra laparoskopik olarak vena kava klempin üzerinden 4/0 prolen ile
dikilir. Donör nefrektomide böbrek arter ve veni en iyi ﬂekilde al›nmal› ve s›cak iskemi zaman› çok k›sa olmal›d›r.
Üreteropelvik darl›k’lar›n tedavisinde özellikle üreteropelvik
bileﬂkeyi çaprazlayan aberan arter varsa laparoskopik dismembered piyeloplasti seçkin bir yöntemdir. Ayr›ca foley YV plasti de kolayl›kla yap›labilmektedir. 4 trokarla gerçekleﬂtirilen bu giriﬂim retroperitoneal veya transperitoneal yolla yap›labilmektedir. Optik trokar› 10-12 mm, sa¤ el için
olan çal›ﬂma trokar› 10 mm’lik olup ve sol el ve yard›m için
5 mm’lik trokarlar konulur. Gere¤inde fazla olan pelvis parças› eksize edilip ç›kart›labilir. Anastomoz için farkl› renklerdeki 4/0 vicryl sütürler kullan›larak, üreteral stent mutlaka konulmal›d›r .
Pelvis taﬂ› veya üreter taﬂ›’n›n laparoskopik yolla ç›kart›labilmesi mümkündür. 3 veya 4 port kullan›larak sadece üreter veya pelvis ortaya konularak aç›k ameliyata benzer ﬂekilde yap›lan insizyonla taﬂ ç›kart›l›r ve aç›kl›k intrakorporeal
dikiﬂ (4/0 vicryl) ile kapat›l›r.
Atrofik, hipoplazik veya polikistik böbrek hastal›¤› patolojilerinde laparoskopik basit nefrektomi uygulanmaktad›r. 3
veya 4 portla yap›labilen bu giriﬂimde böbrek etraf ya¤ dokusunu ç›kartmaya gerek yoktur. Di¤er yandan böbrek torbaland›ktan sonra 10-12 mm’lik port yerlerinden morsellasyon yard›m›yla d›ﬂar› al›nabilir. Polikistik böbrek hastal›¤›nda orta hatta el portu konularak her iki tarafa birden bu portu kullanmak suretiyle bilateral el yard›ml› nefrektomi yapmak mümkün olabilir.
BÖBREK TÜMÖRLER‹NDE LAPAROSKOP‹K
G‹R‹ﬁ‹MLER
Laparoskopik Radikal Nefrektomi
Laparoskopik radikal nefrektomi transperitoneal, retroperitoneal veya el yard›ml› yöntemlerle gerçekleﬂtirilebilir.
Transperitoneal standart veya el yard›ml› giriﬂimlerde diseksiyon aﬂamalar› ayn›d›r. Retroperitoneal teknikte ise böbrek
pedikülüne erkenden ulaﬂ›ld›¤› için ana böbrek arterini bulmak ve önceden kliplemek daha kolayd›r. Sa¤ da arter kliplenip kesildikten sonra ana böbrek veni görülür ve kontrol
edilerek kesilir.Solda ise arter kontrol edildikten sonra, gonadal ve adrenal venleri kliplenip kesildikten sonra ana böbrek veni kontrol edilir. Pedikül ve üreter kesildikten sonra
etraf ba¤lant›lar› da kontrol edilen böbrek, 15 mm’lik laparoskopik organ torbas› (Endocatch II, LapSac) içerisine konulur ve uygun ﬂekilde ç›kart›l›r.
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi: Laparoskopik parsiyel
nefrektomi genelde transperitoneal yolla yap›lmakta olup,
posterior yerleﬂimli tümörlerde retroperitoneal yolla da yap›labilmektedir. Ayr›ca el yard›ml› tekni¤i uygulayanlar da
vard›r. Laparoskopik parsiyel nefrektomi yap›lacak hastala-

r›n önceden 3 boyutlu görüntüleme yöntemleriyle de¤erlendirilmesi ek yarar sa¤layabilir. Ayr›ca gerekti¤inde laparoskopik ultrason probu mutlaka kullan›lmal›d›r. 7.5-10 MHz
frekanstaki problarla çok iyi görüntüler almak mümkün olmaktad›r. Laparoskopik parsiyel nefrektomi s›ras›nda ana
böbrek arterinin geçici olarak klempe edilip s›cak iskemi ile
çal›ﬂ›lmas› aç›k cerrahiye k›yasla önemli bir dezavantajd›r.
Böbrek arterini geçici olarak tutmak için de¤iﬂik teknikler
vard›r: bulldog klempi, laparoskopik satinsky klempi veya
damar loopu ile turnike koymak. ‹deal s›cak iskemi zaman›
30 dakika’d›r. Bu süre içerisinde tümör eksize edilip taban›ndaki damarlar ve aç›lm›ﬂsa kalis dikilmelidir.
Kalis boynundan kaçak olup olmad›¤›n› anlamak için daha
önceden konulan üreter kateterinden metilen mavisi verilebilir. Frozen section ile cerrahi s›n›r kontrol edilmelidir. ﬁoating Ball, Argon Beam koagülatör, fibrin yap›ﬂt›r›c›, ﬁoSeal, Tachosil, LapraTy klip ve Surgicel Bolster gibi malzemeler hemostaza tard›m amac›yla kullan›lmaktad›r.
Laparoskopi eﬂli¤inde periferal küçük çapl› böbrek tümörü
ortaya konuldu¤unda önce biopsi al›n›r ve histopatolojik incelemeye gönderilir. Kriyoablasyon uygulanacak ise prob tümörün içerisine yerleﬂtirilir. ‹ki siklüste (dual-freeze thaw)
probun ucunda–40 derelik bir buz topu (ice-ball) oluﬂturulur. Bu prosedür giriﬂim s›ras›nda “real time” ultrasonografi ile de izlenebilmektedir. Böylece tümör dondurularak nekroze edilmiﬂ olur.
Periferal yerleﬂimli küçük çapl› lezyonlarda, laparoskopi eﬂli¤inde radyofrekans ablasyon (RF) da uygulanabilmektedir.
Bu teknikte laparoskopik yolla tümörün tam ortas›na yerleﬂtirilen probun uçlar› tümörün içerisinde ﬂemsiye ﬂeklinde
aç›l›r. Radyofrekans enerji uyguland›¤›nda tümör dokusu
80-100 dereceye ›s›t›l›r ve böylece koagülasyon nekrozu yarat›l›r. Bu iﬂlemi ultrasonografi ile “real time” takip etmek
mümkün de¤ildir. Ablatif yöntemlerin ortak dezavantajlar›,
tümörün nekroze olup olmad›¤›n›n tam olarak bilinmemesidir. Uzun takiplerde düﬂük oranda da olsa nüks olgular bildirilmektedir.
Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi: Üst üriner toplay›c› sisteminin epitelyal tümörlerinde laparoskopik radikal
nefroüreterektomi, transperitoneal standart veya el yard›ml› olarak gerçekleﬂtirilebilmeektedir.
Tümörün üreter alt bölümde yerleﬂik olmas› kontrendikasyon oluﬂturur. Di¤er yandan üreter alt bölümü ve üreteral
cuff’›n nas›l ç›kart›lmas› gerekti¤i de tart›ﬂma konusudur.
Önce böbrek etraf ya¤ dokusu ile birlikte pedikülü kontrol
edilip serbestleﬂtirilir ve üreter yukar›da kliplenir. Sonra alt
üreter mesaneye girdi¤i yere kadar izlenip endoGIA konulabilir. Di¤er bir yaklaﬂ›mda da kar›n alt bölümde ufak bir insizyon yap›larak hem üreter orifisiyle birlikte alt üreter ç›kart›l›r, hem de bu insizyondan tüm spesimen d›ﬂar› ç›kart›-
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l›r. Ayr›ca üreter orifisi transüretral yolla kesilerek daha önce serbestleﬂtirilen böbrek ile birlikte tüm üreterin torbalan›p d›ﬂar› al›nd›¤› teknik de kullan›lmaktad›r. Bu tekniklerin
hepsinde düﬂük de olsa, orifis civar›nda inokülasyona ba¤l›
tümör nüksü oluﬂma riski mevcuttur.
Laparoskopik Pelvik Giriﬂimler
Laparoskopik Pelvik Lenf Diseksiyonu: Laparoskopiye baﬂlayanlar için de antrenman olarak ideal bir iﬂlemdir. Genelde 0 derece kamera kullan›l›r ve cerrah diseksiyon yap›lacak
taraf›n karﬂ›s›nda durur. Trendelenburg pozisyonundaki hastada barsaklar ameliyat sahas›ndan uzaklaﬂm›ﬂt›r. ‹ç tarafta medial umbilikal ligaman, d›ﬂta spermatik kordona ait
oluﬂumlar ve inguinal kanal›n iç a¤z› görülecektir. Bu iki
anatomik noktalar aras›nda eksternal iliak arterin pulsasyonu görülür. Medial umbilikal ligaman›n d›ﬂ kenar›ndan peritona insizyon yap›l›r ve bu insizyon vaz deferens ve iliak bifurkasyona do¤ru uzat›l›r. Vaz deferens kesilerek alt›nda
eksternal iliak vene ulaﬂ›l›r. Venin üzerinde ince fibröz k›l›f
monopolar hook veya makasla tüm ven boyunca kesilerek venin alt›ndaki lenfatik dokular künt diseksiyonla aﬂa¤›ya do¤ru itilir. Aﬂa¤›da Cooper ligaman› görüldü¤ünde mediale
do¤ru dönülür. Burada iliak vene dökülen aksesuar obturator arter veya ven olabilir. Bunlar gerekiyorsa kliplenip kesilir. Lenfatik dokular aﬂa¤›ya itildikçe obturator sinir görülecektir. Lenfatik paketin son ba¤lant›s› kliplenerek kesilir.
Laparoskopik Radikal Prostatektomi: Transperitoneal ve
ekstraperitoneal yolla uygulanabilir. Transperitoneal yolla
uygulanan 3 farkl› teknik vard›r. ‹lki Montsouris tekni¤i
olup önce vezikula seminalis diseksiyonu yap›l›r ve ard›ndan
mesane boynuna geçilir (Descending). ‹kinci yöntemde önce
mesane boynu diseksiyonu yap›l›r ve ard›ndan vezikula seminalis diseksiyonuna geçilir. Üçüncü yöntem ise Heilbronn
tekni¤i olup aç›k RRP’ye benzer ﬂekilde önce apeks diseksiyonu yap›l›r ve sonra di¤er aﬂamalara geçilir (Ascending).
Trokarlar “fan array“ ﬂeklinde yerleﬂtirildikten sonra göbek
hizas›ndaki kamera portundan 0 derece laparoskop ile girilir. Dominan elde monopolar makas veya hook, nondominan
elde atravmatik veya bipolar tutucu (forseps) ile orta hatta
periton, alt›ndaki urakus ve medial umbilikal ligamanlar› da
içine alacak ﬂekilde kesilir. Periton insizyonu her iki tarafta,
medial umbilikal ligamanlar›n d›ﬂ kenar› boyunca vaz deferenslere kadar uzat›l›r (Ters V veya U insizyon). Mesane
önündeki boﬂlu¤a girildi¤inde aﬂa¤›da pubis kemi¤i görülmelidir. Yüzeyel dorsal ven bipolar ile koterize edilip kesilir
ve prostat›n üzerindeki fazla ya¤ dokular› temizlenir. Her iki
tarafta endopelvik fasya aç›l›r ve levator kas lifleri künt ﬂekilde apekse do¤ru prostat›n üzerinden temizlenir. Sinir-damar koruyucu cerrahi yap›lacaksa bu aﬂamada koter kullan›lmamal›d›r. Her iki puboprostatik ligamanlar kesilir.. CT1 i¤neli 0 vicryl (12-15 cm) ile dorsal ven dikiﬂi konularak
ba¤lan›r. Bunu takiben ayn› dikiﬂ materyali ile back bleeder
dikiﬂi konulur. Traksiyon amac›yla suprapubik 5 mm’lik bir
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port konulur ve içerisinden konulan alet ile back bleeder dikiﬂi tutularak 2. asistan taraf›ndan öne ve kraniale do¤ru çekilir. Daha sonar mesane boynu diseksiyonuna baﬂlan›r.
Üretraya ulaﬂ›ld›¤›nda ön yüzü kesilir ve foley kateter balonu indirilerek suprapubik porttan bu kez foley kateterin ucu
tutulur. Foley kateterin ucu d›ﬂar›ya do¤ru çekilerek eksternal meatusun hemen dibinden klemp konulur. 2. asistan suprapubik porttan kateteri çekti¤inde prostat yukar› kalkacak
ve mesane boynunun arka yüzü daha iyi görülecektir. Monopolar koterle üretran›n arka yüzü kesildikten sonra bu mesane boynu arka duvar› ile prostat aras›ndaki ba¤lant›lar kesilir. E¤er Montsouris tekni¤i uygulanm›ﬂsa daha önceden diseke edilen vaz deferens ve vezikula seminalisler görülerek
birlikte tutulur. E¤er böyle de¤ilse do¤ru planda kal›nd›¤›nda hemen aﬂa¤›da denonvilliers’ fasyas›n›n ön yüzü ve onun
alt›nda vaz deferensler görülecektir. Vaz deferens, arteri koterize edilerek kesilir. Hemen yan›nda vezikula seminalis arterleri kliplenir veya bipolar ile koterize edilerek kesilir. Her
iki vaz deferens ve vezikula seminalis diseke edildikten sonra bu kez yine suprapubik porttan 2. asistan taraf›ndan her
iki oluﬂumlar tutularak yukar› çekilirler. Denonvilliers’ fasyas›n›n posterior yapra¤› kesilerek prostat›n arkas›ndaki
ya¤l› doku plan›na girilir. Künt diseksiyonla her iki yana
do¤ru bu plan geliﬂtirilir (bal›k a¤z› görüntüsü) ve pedikül
kontrolüne geçilir. Prostat pedikülü her iki tarafta, (Biz L
hem-o-lok kliplerle konrtol ediyoruz) kontrol edilerek kesilir. Sinir-damar demeti korunarak (veya gerekti¤inde korunmadan) apekse kadar lateral diseksiyon yap›l›r. Son aﬂamada apex ön yüzden kesilir ve yeterli uzunlukta üretra oluﬂtuktan sonra önce ön, sonra arka yüzü kesilerek prostat tamamen serbestleﬂmiﬂ olur. Anastomoz ya van Velthoven tekni¤i ile kontinü ﬂekilde, veya tek tek dikiﬂlerle yap›labilir.
Ço¤u otörün tercih etti¤i Van Velthoven tekni¤inde 3/0, 17
mm RB-1 i¤neli 15- 20 cm uzunlu¤unda 2 adet poliglecaprone dikiﬂ (biri boyal›, di¤eri boyas›z) uclar›ndan birbirine
ba¤lan›r. Ayn› uzunlukta 2/0, 27 mm 5/8 i¤neli polyglytone
ve glycomer dikiﬂler de kullan›labilir. Bu ﬂekilde toplam
uzunlu¤u 40 cm civar›nda bir dikiﬂ oluﬂturulur. ‹¤nelerden
biriyle mesane boynu saat 5 hizas›nda d›ﬂar›dan içeri ve ayn› i¤neyle üretradan içeriden d›ﬂar› geçilir. Di¤eriyle de saat
7 hizas›ndan ayn› iﬂlem yap›l›r. Bu dikiﬂlerle sol ve sa¤ taraftan önce mesane, sonra üretradan geçilerek her iki dikiﬂ
üretra ön yüzde birbirine yaklaﬂt›¤›nda orta hatta birbiriyle
ba¤lanarak anastomoz tamamlan›r. Bu iﬂlem s›ras›nda 18 F
foley kateter mesaneye geçirilmiﬂ ve balonu ﬂiﬂirilmiﬂ olmal›d›r. Anastomoz bittikten sonra kateterden mesaneye 200
cc serum fizyolojik verilerek kaçak olup olmad›¤› kontrol
edilmelidir. 14 F Jackson-Pratt dreni konularak portlar direk görüﬂ alt›nda ç›kart›l›r. Göbek hizas›ndaki kamera portundan da torbalanm›ﬂ prostat ç›kart›l›r.
Laparoskopik Radikal Sistoprostatektomi: Trokarlar radikal prostatektomiye benzer ﬂekilde, 1-2 cm daha kraniale
do¤ru göbe¤in 3-4 cm yukar›s›na konulur. Önce mesanedeki
foley kateterin alt›ndan periton transvers ﬂekilde insize edi-
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lerek vaz deferensler bulunur, kesilir ve vezikula seminalisler diseke edilir. Sonra yanlarda iç inguinal halkadan baﬂlay›p üreterler boyunca yukar›ya do¤ru peritoneal insizyon yap›l›r.
Her iki üreter mesaneye kadar takip edilerek iki taraf› kliplenir ve kesilir. Superior vezikal (umbilical), inferior vezikal
damarlar ve sonras›nda vezikula seminalis arterleri kliplenir
ve kesilir. Her iki vaz deferens ve vezikula seminalis birlikte
tutularak asistan taraf›ndan suprapubik porttan yukar› do¤ru çekilir. Denonvilliers’ fasyas›n›n arka yapra¤› kesilerek
perirektal ya¤l› plana girilir, prostat ve mesanenin arka k›sm› serbestleﬂtirilir. Bu aﬂamadan sonra mesane üzerindeki
periton ters U ﬂeklinde medial umbilikal ligamanlar›n lateralinden insize edilerek retzius boﬂlu¤una girilir. Endopelvik
fasya kesilerek her iki yanda prostat, levator liﬂerinden ayr›l›r. Puboprostatik ligamanlar kesilir ve ard›ndan dorsal vene dikiﬂ konulup ba¤lan›r. Prostat apeksi ve alt›ndan üretra,
radikal prostatektomide tarif edilen teknikle kesilir. ‹nokülasyonu önlemek amac›yla mesane taraf› dikilerek kapat›l›r.
Son olarak lateral pediküller kliplenerek kesilir ve mesane
serbestleﬂtirilerek organ torbas›na konulur. Her iki tarafta
iliak arter boyunca bifurkasyona kadar hipogastrik ve presakral lenf dü¤ümlerini de kapsayan pelvik lenf diseksiyonu
yap›l›r. Kad›nlarda da laparoskopik radikal sistektomi uygulanabilmektedir. Mesaneye daha s›n›rl› olan tümörlerde hasta genç ise jinekolojik organlar› koruyarak, aksi takdirde her
iki over, uterus, vajen 1/3 üst k›sm› mesaneyle birlikte ç›kart›larak iﬂlem gerçekleﬂtirilir.
Laparoskopik radikal sistektomiden sonra barsak poﬂu veya
ileal loop genelde göbek civar›nda küçük bir insizyondan yap›lmaktad›r. Ortotopik barsak mesane yap›lm›ﬂsa bat›n kapat›ld›ktan sonra poﬂ ile üretra aras›ndaki anastomoz, intrakorporeal olarak yap›labilir. Çok deneyimli cerrahlar barsak
poﬂunu da intrakorporeal olarak yapmay› baﬂarm›ﬂlard›r.
Laparoskopik Sakrokolpopeksi: Sistosel, rektosel, enterosel
ve uterus prolapsusunda laparoskopik sakrokolpopeksi uygulanmaktad›r. Bu iﬂlem için transperitoneal pelvik giriﬂim düzeninde trokarlar kar›n boﬂlu¤una yerleﬂtirilir. Sigmoid kolonun sa¤›nda kalacak ﬂekilde periton aç›larak vajen arka
duvar›na yak›n çal›ﬂ›l›r ve rektovajinal aral›¤a girilir. Daha
sonra vezikovajinal aral›¤a da girilerek vajen posteriora
do¤ru itilir. Sonraki aﬂamada promontoryum haz›rlanarak
iliak ve sakral medial arterler aras›ndan anterior longitüdinal ligaman ortaya konulur. 2X10 cm boyutlar›nda haz›rlanan 2 adet prolen yama kar›n içerisine sokulur. Önce vezikovajinal mesafeye girilerek yama her iki tarafta 2/0 prolen dikiﬂlerle vajen ön duvar›na tespit edilir. Daha sonra ayn› iﬂlem vajen arka duvar›nda rektovajinal aral›kta da yap›l›r.
Sonra bu yamalar tansiyonsuz bir ﬂekilde yine prolen dikiﬂlerle promontoryuma tespit edilir. ‹ﬂlem bittikten sonra periton 3/0 emilebilen dikiﬂlerle kapat›l›r.

‹nmemiﬂ Testiste Laparoskopi: Tek tarafl› palpe edilemeyen
inmemiﬂ testis olgular›nda da hormonal tetkike gerek olmadan, iki tarafl› ise hormonal tetkik yap›ld›ktan sonra tan›sal
laparoskopi yap›lmal›d›r. Çocuklarda daha küçük çapl› trokarlar ve aletler kullan›lmal›d›r. Ayr›ca 5 mm’lik laparoskoplar da mevcuttur. Göbek hizas›nda kamera trokar›, bunun 2
cm alt›nda ve rektusun kenar›nda da çal›ﬂma portlar› konulur.
Çal›ﬂma bas›nc› 10-12 mm olmal›d›r. Orta hatta mesanenin
hemen yan›ndan medial umbilikal ligaman takibedilerek bunun lateralinde inguinal yap›lar görülür. ‹lk olarak inmemiﬂ
gonad›n bulundu¤u yer incelenmelidir. Vaz deferens, iç inguinal halka seviyesinde veya medial umbilikal ligaman› çaprazlad›¤› yerde görülebilir. Bu yap›lar› bulmakta güçlük çekiliyorsa, testis hafifçe çekilerek ortaya ç›kmalar› sa¤lanabilir.
Bu aﬂamada art›k laparoskopik abdominal orﬂiopeksi uygulanabilir. E¤er bu gonad bulunamad›ysa veya processus vaginalis aç›k de¤ilse inguinal eksplorasyon yap›lmal›d›r. Laparoskopik orﬂiyektomi gerçekleﬂtirilirken, patent processus
vaginalis de mevcutsa kapat›lmal› yani inguinal herniorafi
de yap›lmal›d›r.
Robotik Laparoskopik Cerrahi
Da Vinci robotik sistemin prototipi 1997’de ortaya ç›kart›lm›ﬂ ve 2000 y›l›nda FDA onay› al›nm›ﬂt›r. Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde Mani Mennon ve arkadaﬂlar›, Fransa’dan Guy
Vallancien, 2000 y›lnda ilk robotik radikal prostatektomi
ameliyat›n› gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Günümüzde kullan›lan Da
Vinci sistemi, cerrah›n baﬂ›nda oturarak masterslave arac›l›¤›yla mikroenstrümanlar› kulland›¤› konsol (console), video ve ›ﬂ›k kayna¤›n› taﬂ›yan bir ünite (surgical cart) ve robotik kollar› taﬂ› yan kule (robotic tower) olmak üzere 3 ana
unsurdan oluﬂmaktad›r. Binoküler optik arac›l›¤›yla kar›n
içerisindeki anatomi, cerrah›n oturarak çal›ﬂt›¤› konsola 3
boyutlu magnifiye edilmiﬂ görüntüler halinde iletilmektedir.
Kar›n içerisinde robotik kollara ba¤l› mikroenstrümanlar,
konsoldaki master’lar arac›l›¤›yla kullan›lmaktad›r. Robotik
enstrümanlar› n en önemli özelli¤i 6 derece hareket serbestli¤ine sahip olmalar›d›r. Master, yani konsol baﬂ›nda cerrah
taraf›ndan kullan›lan el kumanda aletleri ile d›ﬂar›da yap›lan bir hareket, mikroenstrümanlar›n ucuna 5 kat daha küçük bir ölçüde iletilmektedir. Bu ﬂekilde d›ﬂar›da ellerde
olan titreme, hasta içerisindeki uçlara iletilmemektedir
(Motion Scaling). Robotik cerrahide monopolar hook ve makas, so¤uk makas, bipolar forseps ve i¤ne tutucular kullan›lmaktad›r. Da Vinci robotunun kullan›ld›¤› ürolojik cerrahi
giriﬂimlerin baﬂ›nda Radikal Prostatektomi ameliyat› gelmektedir. Port düzeni ve ameliyat›n aﬂamalar›, yukar›da
standart transperitoneal için tarif edilenle hemen hemen ayn›d›r. Sadece çal›ﬂma portlar›n›n pubise uzakl›¤›, 18 cm den
daha k›sa olmal›d›r. Da Vinci robotu, laparoskopik Radikal
Sistoprostatektomi, Parsiyel Nefrektomi, Donör Nefrektomi
ve Piyeloplasti gibi ameliyatlarda da kullan›lmaktad›r.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
HASTANIN HAZIRLANMASI
Hasta Seçimi ve Kontrendikasyonlar
Laparoskopi aday› olan hastan›n de¤erlendirilmesinde t›bbi
özgeçmiﬂin çok titizlikle sorgulanmas› ve fizik muayenenin
dikkatle yap›lmas› gereklidir. Genel anestezi alt›nda gerçekleﬂtirilen benzer aç›k ameliyatlarda izlenen kriterler aynen
uygulanarak yaﬂ ve sa¤l›k durumuna göre laboratuvar tetkikler yap›lmal›, elektrokardiyogram ve akci¤er grafisi al›nmal›d›r.
Özellikle de ileri derecede kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›
(KOAH) olan hastalarda daha fazla inceleme (ör: arteral kan
gazlar›, akci¤er fonksiyon testleri) gerekmektedir. ‹leri derecedeki kardiak aritmi vakalar› nda dikkatli davran›lmal›d›r.
Düzeltilemeyen koagülopati, barsak sisteminde obstrüksiyon,
bat›n duvar› infeksiyonu, a¤›r hematoperitonyum, yayg›n peritonit ve ﬂüpheli malign asitler, laparoskopik cerrahi için kesin kontrendikasyonlard›r. Morbid obezite, geçirilmiﬂ kapsaml› bat›n ameliyatlar› göreceli kontrendikasyonlard›r.Bu
hastalarda özellikle ilk giriﬂte Hasson tekni¤i kullan›labilir
veya retroperitoneal yaklaﬂ›m uygulanabilir. Yine pelvik fibrozis, organomegali, bat›nda asit varl›¤›, hamilelik göreceli
kontrendikasyonlard›r. Diyafragma f›t›klar›nda mediasten
içerisine ciddi miktarda CO2 s›z›nt›s›na olabilir ve bu da ender de olsa klinik sorunlara yol açabilir (ör: pnömoperikardiyum). Düzeltilmemiﬂ veya düzeltilmiﬂ olan göbek f›t›¤› varl›¤›nda göbek, giriﬂ noktas› olarak kullan›lmamal›d›r.
Barsak Haz›rl›¤›, Kan Ürünlerinin Haz›rlanmas›, Radyolojik
Tetkikler:
Retroperitoneoskopi için barsaklar›n haz›rlanmas› gerekli
de¤ildir. Transperitoneal laparoskopik giriﬂimler için ise,
barsaklar›n dekompresyonu amac› ile hafif bir mekanik haz›rlama uygulanabilir. Giriﬂimden bir gün önce berrak, hafif
s›v› diyet ve bir Dulcolax süpozituar veya iki Dulcolax tablet
yeterlidir. Tam mekanik temizlik için 1 gün öncesinden berrak diyet ile birlikte oral fosfosoda verilip, ertesi sabah fleet lavman yap›lmas› ve preoperatif antibiyotik verilmesi kolon temizli¤i için yeterlidir. ‹ﬂlem s›ras›nda barsaklar›n aç›lmas› söz konusu ise bu ﬂekildeki haz›rl›k önemlidir. Serum
tipi tayini ve rutin kan analizleri, tan›sal laparoskopi veya
kanama riskinin az oldu¤u iﬂlemler için yeterlidir. Daha
komplike laparoskopik giriﬂimlerde aç›k ameliyatlarda oldu¤u gibi, ameliyattan önce iki ünite kan haz›rlanmal›d›r. Laparoskopik radikal böbrek cerrahisi uygulanacak hastalarda
bilgisayarl› tomografi (CT), üç-boyutlu CT anjiografi veya
manyetik rezonans (MRI) anjiografi, böbre¤in komﬂu organlar ve/veya damarlar ile olan anatomik iliﬂkisini ortaya koymak, böbre¤in arteriyel anatomisini göstermek yönünden oldukça yararl›d›r.
Ameliyathanenin Haz›rlanmas› ve Hastan›n Pozisyonu
Herhangi bir laparoskopik iﬂleme baﬂlamadan önce her türlü cihaz›n tam çal›ﬂ›r oldu¤u kontrol edilmelidir. Aç›k lapa-
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rotomi setinin yer ald›¤› ayr› bir masan›n, aç›k cerrahiye geçilmesi sözkonusu oldu¤unda derhal kullan›ma haz›r bir ﬂekilde bekletilmesi gerekir. Hastan›n pozisyonu uygulanacak
olan laparoskopik giriﬂime göre verilir. Pelvik laparoskopik
giriﬂimlerde süpin pozisyondaki hastan›n kollar›, vücudun
her iki yan›na yap›ﬂt›r›l›r. Trendelenburg veya lateral pozisyon verilmesi gerekti¤inde hastan›n sabitlenmesi için bantlar
ve güvenlik kemerleri, gö¤üs ve bald›rlar›n üzerinden geçecek ﬂekilde uygulanmal›d›r. Lateral pozisyonda ise tüm kemik ç›k›nt›lar› dikkatli bir ﬂekilde tamponlanmal›d›r. Pozisyon için konulan bantlar›n omuzlara veya kalçalara temas
eden bölgelerin de tamponlanmas› gerekir. Böbrek giriﬂimlerinde lateral pozisyonda altta kalan bacak yaklaﬂ›k olarak
45 derece kadar aç›l›rken, üstteki bacak düz tutulup aralar›na tampon vazifesini gören bir yast›k yerleﬂtirilmelidir.
Uzun sürecek komplike laparoskopik giriﬂimler öncesinde,
nazogastrik tüp ve Foley kateter yerleﬂtirilmelidir. Böylelikle ilk trokar›n ve Veress i¤nesinin giriﬂinde bat›n içerisindeki organlar›n yaralanma ﬂans› da azal›r. Antiembolik profilaksi amac›yla pnömatik bacak kompresyonu uygulanmal›d›r. Genelde insüflatör olarak karbondioksit gaz› kullan›l›r.
Bu gaz yanmaya neden olmaz ve kanda eriyebilir . Kronik
obstrüktif akci¤er hastal›¤› olanlarda karbondioksit gaz›
kan dolaﬂ›m›nda tehlikeli seviyelere kadar yükselebilir. Ayr›ca kar›n içerisindeki gaz bas›nc› da önemli olup, ideal çal›ﬂma bas›nc›, 12-14 mm Hg d›r.
TRANSPER‹TONEAL LAPAROSKOP‹K G‹R‹ﬁ‹M
‹lk Giriﬂ ve Pnomoperitonyum Oluﬂturma
Kapal› Giriﬂ: Kapal› giriﬂ için Veress i¤nesi kullan›lmaktad›r. Veress i¤ nesi, iç k›sm›nda künt uçlu bariyer görevi yapan bir obturator ve bunun d›ﬂ›nda oblik, sivri uçlu bir k›l›ftan meydana gelmiﬂtir. Obturator parças› yayl›d›r ve böylelikle i¤nenin hareketli yap›lar› delmesini engeller. Giriﬂim
öncesinde i¤nenin aç›k ve künt ucunun kolayca geri çekildi¤inden emin olmak gerekir. Gaz ak›m›n›n rahat gitti¤inden
emin olmak için hortum i¤neye ba¤lan›r. Hasta supin pozisyonunda iken, yata¤›n baﬂ k›sm› 10-20 derece kadar alçalt›l›r. Veress i¤nesiyle ilk giriﬂ için ideal olan yerlerden biri göbek hizas›, di¤eri de orta klavikuler hatt›n kot kenar›n› kesti¤i bölgenin biraz alt›nda orta hatta yak›n yerdeki Palmer
noktas›d›r. Göbek alt›ndan giriﬂ yap›lacak ise bu bölgeye bir
kesi yap›l›r.
Aç›k Giriﬂ: Göbe¤in alt›nda 2 cm’lik yar›m daire ﬂeklinde bir
kesi yap›l›r. Fasya ve periton iﬂaret parma¤›n girebilece¤i
kadar geniﬂlikte tranvers kesi ile aç›l›r. Peritoneal kaviteye
giriﬂten emin olunduktan sonra fasyan›n iki kenar›na traksiyon dikiﬂleri konulur. Hasson trokar› künt ucu önde olmak
üzere kesiden içeriye do¤ru ilerletilir. Trokar›n huni ﬂeklindeki adaptörü, kesinin içinde s›k›ca oturana kadar ilerletilirek ba¤lant› vidas› ndan s›k›ﬂt›r›l›r. Fasyal sütürlerle kanülün adaptörü sar›larak ba¤lan›r. Obturatorun ç›kar›lmas›ndan sonra CO2 hortumunu ba¤lan›r ve insüflasyona baﬂlanarak süratli bir ﬂekilde pnömoperitonyum oluﬂturulur.

106

ÜROLOJ‹K LAPAROSKOP‹

Trokarlar›n Yerleﬂtirilmesi
Trokarlar, laparoskopist’in gazla dolu olan bat›nda çal›ﬂabilmesi için içerisinden aletlerin geçiﬂine ve bunun yan›s›ra
ameliyat sahas›ndan al›nan doku örneklerinin ç›kar›lmas›na
imkan verir. Ayr›ca gaz›n iletimini yaparak pnömoperitonyumun devam›n› sa¤lar. Trokar çaplar› 5, 10, 12 mm olup
kullan›lacaklar› aletlere göre seçilmelidir. Trokarlardaki de¤iﬂik tiplerdeki valvler, gaz kaç›ﬂ› olmaks›z›n cerrah›n kulland›¤› aletlerin de¤iﬂtirilmesine izin verir. Tekrar kullan›labilen trokarlardan daha küçük çapl› alet kullanmak gerekti¤inde redüktör denilen adaptörler kullan›lmal›d›r. Bu tip
trokarlar, her kullan›ld›klar›nda kontrol edilmelidir. Tekrar
kullan›labilen trokarlarda güvenlik kalkan› mevcuttur. Trokar kar›n boﬂlu¤una girdi¤inde yay vas›tas›yla ileri itilir ve
sivri ucunun kar›n içi oluﬂumlara hasar vermesi önlenir. Trokarlar›n ç›kmamas› ve yan›ndan gaz kaça¤› olmamas› için
dikiﬂ ile tespit edilmeleri gerekebildi¤i gibi, baz› trokarlar
kendi üzerlerinde olan vida veya balon ile tespit edilebilirler.
Trokarlar keskin veya künt uclu olabilir. Künt uçlu trokarlar
dokular› ve fasyalar› dilate etti¤i için 10 mm’lik port yerlerinin kapat›lmas›na gerek yoktur. Ayr›ca port yerinde kanama veya bat›n içerisindeki organ ve damarlarda yaralanma
riski daha azd›r.
‹lk Trokar›n Yerleﬂtirilmesi
Pelvik giriﬂimler için hasta 25-30 derece trendelenburg pozisyona getirilir. Kar›n içi bas›nç 20 mm Hg ’ya ulaﬂ›ncaya
kadar pnömoperitonyum oluﬂturulur. ‹lk trokar kamera portu olup, göbek hizas›na yerleﬂtirilir. Çap›n›n 1.5 misli uzunlu¤undaki kesiden trokar, kar›n duvar›na dik olarak içeri itilir. Tek kullan›ml›k trokarlarda kar›n boﬂlu¤una girildi¤inde
obturator otomatik olarak geri çekilmiﬂ olacakt›r. Kar›n
boﬂlu¤una girildi¤inden emin olmak için kenardaki valv aç›ld›¤›nda kaçan gaz›n sesi duyulmal›d›r. Gaz hortumu trokara
ba¤lan›r ve pelvik giriﬂimler için 0 derece laparoskop, ilk
trokardan içeri konulur.
Böbre¤e yönelik giriﬂimler için hasta 45-60 derece lateral
dekubitis pozisyona getirilir. Veress i¤nesi daha önce tarif
edilen göbek civar› veya Palmer noktas›ndan yerleﬂtirilerek
20 mm Hg’ya kadar pnömoperitonyum oluﬂturulur. ‹lk trokar kamera portu olup göbe¤in biraz yukar› ve lateraline
do¤ru konulur. Yap›lan kesi, fasyaya kadar indirilir. 10-12
mm’lik trokar kar›n duvar›na dik ﬂekilde kar›n içerisine sokulur. Aç›lan valvden gaz sesi duyuldu¤unda kar›n içerisinde olundu¤u teyid edilmiﬂ olur. Bu kez 30 derece laparoskop
trokardan içeri konulur. Aç›k giriﬂ uygulan›yorsa, ilk trokar
olarak Hasson kanülü konulur. Laparoskop ile kar›n boﬂlu¤una girildi¤inde tüm organlar ve barsaklar gözden geçirilmelidir. ‹lk trokar›n iz düﬂümü olan bölgede herhangi bir yaralanma olup olmad›¤› da kontrol edilmelidir. Veress i¤nesi
ilk trokardan baﬂka bir bölgeden girilmiﬂse, görüﬂ alt›nda ç›kart›lmal›d›r. Yap›lacak giriﬂim türüne göre di¤er trokarlar
görüﬂ alt›nda yerleﬂtirilir. Öncelikle çal›ﬂma portlar› konul-

mas› gerekmektedir. Her iki elin rahat çal›ﬂabilece¤i aç› dikkate al›nmal› ve kamera portundan da yeteri uzakl›kta olunmal›d›r. Pelvik giriﬂimlerde portunun 2-3 cm aﬂa¤›s›nda,
rektus kas›n›n kenar›nda sa¤da 10 mm, solda 5 mm, olmak
üzere 2 adet çal›ﬂma portlar›, her iki yanda spina iliaka anterior superiorun 2-3 cm yukar›s›nda ve medialinde 5 mm’lik 2 adet asistan portu yerleﬂtirilir. Gerekti¤inde suprapubik bölgede 5 mm’lik bir yard›m portu daha konulur. Böbrek ve üretere yönelik transperitoneal giriﬂimlerde ise genelde solda 4-5, sa¤da ise 5-6 port konulur. Kamera portu göbe¤in biraz üzerine ve lateraline konulduktan sonra orta klavikuler çizgi üzerinde subkostal bölgeye 5 mm’lik, göbek ile
spina iliaka anterior superior aras›na 10 mm’lik çal›ﬂma
portlar› konulur. Ön koltukalt› çizgi üzerinde spina iliakaya
yak›n bir yere ise 5 mm’lik bir yard›m portu konulur. Sa¤da
bunlara ek olarak karaci¤er ekartasyonu için ksifoidin alt›nda orta hatta yak›n bölgeye 5 mm’lik bir port daha yerleﬂtirilir. Hastan›n fiziksel yap›s›na, yap›lacak iﬂlemle göre portlar›n yerleri ve say›lar› de¤iﬂkenlik gösterebilir. Portlar yerleﬂtirildikten hemen sonra kar›n içi bas›nç 12-14 mm Hg ya
düﬂürülür.
Laparoskopide Kullan›lan Araç ve Gereçler
Kamera Sistemi: Endokamera ve bir video monitöründen
oluﬂmaktad›r. Günümüzde çok de¤iﬂik özellikleri olan kameralar mevcuttur.
Tutmaya ve Kunt Diseksiyona Yarayan Aletler: Genelde 510 mm’lik olan künt uçlu bu aletler, dokular› tutmaya ve yerine göre künt diseksiyona yararlar.
Laparoskopik Makaslar: Tek veya çok kullan›ml› olabilen laparoskopik makaslar›n uçlar›, aç›k cerrahide kullan›lanlardan daha k›sad›r. Genelde monopolar elektrokotere ba¤lanabilirler. Bu ﬂekilde hem dokular› kesmeye, hem de koterize
etmeye yararlar. Uçlar› düz veya kavisli olabilir.
Elektrokoter Bazl› Aletler: Genelde monopolar elektrodlar
mevcuttur. Hook elektrodlar (J veya L ﬂeklinde) damarlar›n
diseksiyonu s›ras›nda dokular›n dikkatli bir ﬂekilde koagüle
edilip kesilmesinde kullan›l›rlar.Laparoskopik makas da monopolar koterle birlikte kullan›labilmektedir.
Dikiﬂ ve Dü¤üm ‹cin Gerekli Aletler: Laparoskopik i¤ne tutucular›n sabit uçlar› ve bir de aletin yayl› sap›n› s›karak aç›lan hareketli uçlar› bulunmaktad›r.
Stapler Aletleri: Vasküler endoGIA, böbrek arter ve veni’ni
kontrol etmek için kullan›labilmektedir. Ancak 12 mm’lik
portlardan geçebilen, baz›lar›n›n uçlar› aç›land›r›labilen
vasküler endoGIA, nikel-titanium stapler s›ralar›ndan oluﬂmaktad›r. Sistem damar› içerisine ald›ktan sonra stapler’lar
yüklenir ve sonra kesici bölüm aktive edildi¤inde her iki taraf› kontrol edilmiﬂ damar ortadan kesilir.
Klipler: Çeﬂitli firmalar›n tek veya çok kullan›ml› klip aplikatörleri vard›r. Bunlar genelde 5-11 mm aras›nda de¤iﬂen
ebatta klipler ihtiva ederler ve 10-12 mm’lik portlardan kullan›l›rlar. Son zamanlarda metal klipler yerine hem-o-lok
(Weck) klipler kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. LapraTy klipler
absorbe olabilen polydioxanone’dan yap›lm›ﬂt›r. Bu klipler
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2-0, 3-0, veya 4-0 kaplanm›ﬂ vicryl (coated vicryl) ipli¤inin
sonuna yerleﬂtirilirler.
Organ Torbalama: Çeﬂitli organ torbalama ve ç›kartma sistemleri mevcuttur. Dokunun boyutuna, in situ morsellasyon
yap›lmas›na veya intakt organ ç›kart›lmas›na ba¤l› olarak
cerrah de¤iﬂik ebatta torba seçme ﬂans›na sahiptir. Orijinal
olarak dizayn edilen LapSac, içerisi poliuretan ile kaplanm›ﬂ
naylondan yap›l› olup, yüksek h›zla çal›ﬂan elektrikli morsellatörün kullan›labildi¤i, zedelenmeye ve hücre s›zmas›na karﬂ› en dayan›kl› tek torbad›r. Ancak LapSac’›n aç›l›p organ›n
içerisine al›nmas› oldukça yorucudur. Morsellasyon yerine
organ›n intakt ç›kart›lmas› amaçland›¤›nda di¤er torbalar da
kullan›labilmektedir. Endocatch I ve II, ç›kar›lacak organ›n
büyüklü¤üne göre kullan›lmas› kolay organ torbalar›d›r.
Aspirasyon ve ‹rrigasyon Cihazlar›: Tek kullan›ml›k veya
tekrar kullan›labilen mevcut cihazlar›n bir enstrümanda birleﬂtirilmesi en pratik olan›d›r. Tek kullan›ml›k aspiratörler
genelde sentetik bir maddeden yap›lm›ﬂ olup, tekrar kullan›labilenler metaldir.
Ekartörler (Retraktörler): Laparoskopi s›ras›nda bazen
alandaki doku ve organlar› (ör: karaci¤er, dalak, barsaklar)
ekarte etmek gerekebilir. Bazen de doku ve organlar› gergin
biçimde tutarak vasküler yap›lar›n diseksiyonunu kolaylaﬂt›rmak gerekebilir.
El-Yard›ml› (hand assisted) Laparaskopi: El yard›ml› laparoskopi ürolojide böbrek giriﬂimlerinde kullan›lmaktad›r.
Genelde nondominan el, bir el portu (hand port) arac›l›¤›yla
kar›n içerisinde olup, dominan el laparoskopik aletleri kullanmaktad›r. El portu genelde sa¤da göbek ile krista iliaka
anterior superior aras›nda oblik, solda da göbek üstünde orta hat boyunca 7-8 cm.lik bir insizyondan konulmaktad›r.
Çal›ﬂma ve yard›m portlar› da sa¤da ve solda farkl›d›r ve bazen cerrah›n seçimine göre de¤iﬂiklik gösterebilir. GelPort,
Lapdisc ve Omniport en çok kullan›lan el portlar›d›r. El yard›ml› laparoskopinin avantaj›, standart laparoskopide olmayan dokunma hissinin olmas› (tactile feedback) ve majör damarlar etraf›nda içerideki elin parmaklar› yard›m›yla daha
güvenle çal›ﬂabilme olana¤›d›r.
Kar›ndan C›k›ﬂ: ‹ﬂlem bitti¤inde kar›n içi bas›nc›n 5 mmHg’
ya düﬂürülüp herhangi bir kanama olmad›¤›ndan emin olunmal›d›r. Gerekirse ameliyat sahas› irrigasyon s›v›s›yla doldurulup y›kanmal›d›r. Tüm portlar ç›kart›lmadan önce organ
torbas›na yerleﬂtirilmiﬂ olmal› ve a¤z› iyice büzülmüﬂ olmal›d›r. Organ ya kar›n alt bölümdeki portlar›n birinin devam›nda yap›lan bir insziyondan veya suprapubik pfannenstiel
insizyonundan d›ﬂar› al›n›r. Portun devam› olan insizyondan
ç›kart›lacaksa torban›n ipi, bu porttan d›ﬂar› al›n›r. Dren,
genelde en d›ﬂta kalan 5 mm’lik portlardan d›ﬂar› al›n›r ve
hemen cilde tespit edilmelidir. Organ ç›kart›larak kar›n içerisindeki gaz iyice boﬂalt›lmal›d›r. Daha sonra bu insizyon
da kapat›larak tüm cilt insizyonlar› dikilir.
RETROPER‹TONEAL VE EKSTRAPER‹TONEAL
LAPAROSKOP‹
Retroperitoneal laparoskopi için hasta tam flank pozisyonda
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yerleﬂtirilmelidir. Retroperiotoneoskopi için anatomik eriﬂim alan› üstte 12. kot, altta krista iliaka, arka-d›ﬂ yanda
paraspinal kaslar›n lateral s›n›r›, ve anteromedial k›s›mda
lateral peritoneal reﬂeksiyonu aras›ndaki bölgedir. Retroperitonal boﬂlu¤a giriﬂ için genelde aç›k giriﬂ (Hasson tekni¤i)
kullan›lmaktad›r. En alttaki 12. kotun ucunun hemen alt›nda, orta aksiller hat üzerinde 15 mm’lik bir insizyon yap›l›r.
Lumbodorsal fasyan›n arka yapra¤› kesilerek adele liﬂeri Sretraktörler yard›m›yla ayr›l›rlar. Ön lumbodorsal fasya da
kesilerek parmak veya bir hemostat ile fasya künt bir biçimde delinir ve retroperitoneal boﬂlu¤a girilir.Retroperitoneumun balonla geniﬂletilmesinden sonra balon geniﬂletici aletin yerine 10 mm Bluntport konulur. 30 derece laparoskop
ile girildi¤inde tespit edilebilecek retroperitonal anatomik
rehber oluﬂumlar ﬂunlard›r: psoas kas›, Gerota fasyas›, peritonun lateral reﬂeksiyonu, üreter, böbrek damarlar›n›n pulsasyonu, sol tarafta aortan›n pulsasyonu ve sa¤ tarafta vena
kavan›n hareketleri. Di¤er portlar do¤rudan görüﬂ alt›nda
yerleﬂtirilerek çal›ﬂmaya baﬂlan›r. Pelvik Ekstraperitoneal
laparoskopik giriﬂim için hasta bacaklar› iki yana aç›larak
ve dizden hafif k›r›larak supin pozisyonda masaya yat›r›l›r.
Ayr›ca sakral bölge civar›ndan masa hafifçe bükülür ve kollar tam adduksiyona getirilir. Bu ﬂekilde cerrah ve asistanlar rahat bir çal›ﬂma alan› bulabilecektir. ‹lk trokar konulmadan önce masa 30 derece trendelenburg pozisyona getirilir ve trokarlar konulmaya baﬂlan›r. Göbe¤in alt›nda 1.5-2
cm’lik bir kesi yap›larak rektus adelesinin ön k›l›f› longitüdinal olarak 1.5 cm kesilir ve rektusun arka k›l›f› görülür.
‹ﬂaret parma¤› ile rektus kas›n›n arka k›l›f› üzerinden pubis
simfizine kadar bir tünel oluﬂturulur. En alt bölgede transvers fasya parmak ile delinerek retzius aral›¤›na girilir. Bu
aﬂamada balon konularak ﬂiﬂirilir ve çal›ﬂma alan› yarat›l›r.
Radikal prostatektomi yap›lacaksa göbe¤in 2-3 cm alt›nda
ve rektus adelesinin kenar›nda sa¤da 10 mm, solda 5 mm’lik çal›ﬂma portlar› yerleﬂtirilir. Ayr›ca yard›m için sa¤ ve
solda iliak krest ile çal›ﬂma portlar›n›n aras›nda bir yere 5
mm’lik yard›m portlar› yerleﬂtirilir . Extraperitoneal bölgede foley kateteri konulmuﬂ olan boﬂ mesane, orta hatta pubis simfizi, yukar›da pubis kemi¤i kenar›, Cooper ligamanlar› ve her iki yanda iliak arterlerin pulsasyonu belirleyici anatomik oluﬂumlard›r.
Laparoskopinin Komplikasyonlar›
Kapal› Giriﬂe (Veress) Ba¤l› Komplikasyonlar: Veress i¤nesinin preperitoneal bölgeye yerleﬂtirilmesi sonucu bu bölgeye yanl›ﬂl›kla 1-2 litre CO2 verilebilir. Preperitoneal insüflasyonun ilk belirtisi, kar›nda eﬂit olmayan ﬂiﬂme olmas›d›r.
E¤er bu gözden kaçarsa, trokar›n yerleﬂtirilmesi sonras›nda
laparoskop sadece ya¤ dokusunu gösterir ve periton içi oluﬂumlar görülemez. Bundan sonraki ad›m, trokar›n vanas›ndan CO2 ‘yi boﬂaltmak ve iﬂleme aç›k giriﬂ tekni¤i ile devam
etmek olmal›d›r. Böyle bir komplikasyonu önlemek için ilk
insüflasyona baﬂland›¤›nda kar›n içi bas›nc›n›n çok düﬂük oldu¤u (5-6 mm Hg) kontrol edilmelidir. Veress i¤nesinin ilk
yerleﬂtirilmesi s›ras›nda, bat›n içerisindeki küçük veya büyük
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boyuttaki kan damarlar› delinebilir. Damar içine giriﬂin ilk
iﬂareti, i¤nenin ucundaki göstergede kan görünmesidir. Di¤er yandan injektörle aspirasyon uyguland›¤›nda yo¤un kan
gelebilir. ‹¤ne hareket ettirilmedi¤i sürece genellikle daha
fazla kanama olmazsa i¤ne geri çekilmelidilir. Böyle bir durumda aç›k kanül ile girilmesi veya Veress i¤nesi yerleﬂtirilmesi için alternatif bir bölgenin kullan›lmas› gerekmektedir.
Bu sorunun olmamas› için kar›na girdikten sonra Veress i¤nesi pelvik boﬂlu¤a do¤ru yöneltilmelidir. ‹lk giriﬂ yerini ve
iz düﬂümünü görebilmek amac›yla Veress i¤nesi laparoskop
kontrolü alt›nda ç›kart›lmal›d›r. Veress i¤nesinden aﬂ›r›
miktarda kan gelmesi halinde i¤ne yerinde b›rak›larak aç›k
cerrahiye geçilmelidir. Kar›n içi organlar Veress i¤nesinin
yerleﬂtirilmesi s›ras›nda delinebilirler. Böylesi bir komplikasyonun ilk iﬂaretleri aras›nda Veress i¤nesinin içinden
kan, idrar veya barsak içeri¤inin aspire edilmesi veya solid
bir organ ise ilk insüflasyon s›ras›ndaki yüksek bas›nçlar›n
saptanmas›d›r. Bu durumu bertaraf etmek için basitçe Veress i¤nesi ç›kar›lmal›d›r. Veress i¤nesinin barsak ve mesaneye girmesi herhangi bir tedavi gerektirmez.
Trokar Giriﬂine Ba¤l› Komplikasyonlar: Trokar konulmas›na
ba¤l› ender de olsa cilt alt› kanamalar›, özellikle inferior
epigastrik arter yaralanmas› (pelvik giriﬂimlerde) olabilece¤i gibi kar›n içi organlar ve majör damarlarda da yaralanma olabilir. ‹nsuflasyona Ba¤l› Komplikasyonlar: Kar›n boﬂlu¤u d›ﬂ›nda cilt alt› dokusu, preperitoneal boﬂluk, retroperitonyum, kan damarlar›, omentum, mide ve barsaklara yanl›ﬂl›kla insuﬂasyon yap›labilir. Gaz›n yapt›¤› diseksiyon aﬂa¤›da skrotuma, yukar›da mediasten veya plevral boﬂlu¤a
uzanabilir. Kanül ucunun periton boﬂlu¤undan ç›kmas› nedeniyle cilt alt› amfizemi oluﬂabilir. Minimal oldu¤u durumlarda zarars›z olmas›na karﬂ›n, aﬂ›r› amfizem hastay› hiperkarbi ve pnömotoraks riskine sokar.
Operasyon esnas›nda pnömoperitonyum için kullan›lan
CO2’in absorbsiyonuna ba¤l› hiperkarbi (hypercapnia) geliﬂebilir. CO2’ in çok miktarda absorbsiyonuna ba¤l› olarak
sempatik sistem uyar›labilir ve sonuçta kardiak output artarak damar direnci azal›r. Absorbe olan CO2’e ba¤l› olarak
respiratuar asidoz geliﬂebilir. Böyle bir durumda derhal desüflasyon yap›lmal› ve asidoz tedavisi uygulanmal›d›r.Büyük
miktarlarda intravenöz gaz, sa¤ kalbin ç›k›ﬂ›n› bloke ederek
kardiyak “output”u düﬂürür ve kardiyovasküler kollapsa neden olur. Bu da genel bir ventilasyon perfüzyon dengesizli¤ine, hipoksi ve hiperkarbiye yol açar. Böyle bir durumda Insüflasyon kesilerek, içerdeki gaz derhal boﬂalt›lmal›d›r. Has-

taya saf oksijen verilirek solunuma mekanik destek sa¤lan›r.
Hastaya baﬂaﬂa¤›, sol-lateral pozisyon verilerek sa¤ kalpteki kan ak›m›n›n, gaz blo¤unu geçmesi sa¤lan›r. Santral venöz kateterden sa¤ kalpteki gaz›n aspirasyonu denenebilir.
Cilt alt› veya preperitoneal insüflasyona sekonder olarak
pnömomediastinum oluﬂabilir. Buna ba¤l› olarak büyük bir
pnömotoraks oluﬂmuﬂ ve de operasyonun baﬂ›nda meydana
gelmiﬂse, torasentez yap›lmas› veya toraks tüpü konulmas›
gereklidir.
Laparoskopik Aletlerle Oluﬂan Yaralanmalar: Laparoskopik
giriﬂimler s›ras›nda aletlerin kullan›lmas›na ba¤l› organ ve
damar yaralanmalar› görülebilir. Rektum, kolon, duodenum
gibi barsak sisteminin ve mesanenin kapsaml› olmayan yaralanmalar› sözkonusu ise ço¤unlukla laparoskopik dikiﬂlerle
iki kat kapat›labilirler. Bu mümkün de¤ilse aç›k cerrahiye
geçilmelidir. Majör damarlarda oluﬂabilecek ufak yaralanmalar klip ve dikiﬂlerle çözümlenebilir ancak ciddi yaralanmalarda derhal aç›k cerrahiye geçilmelidir. Ayr›ca kliplerin
kendisine ba¤l› yaralanmalar da oluﬂabilir. Özellikle hem-olok klipler kullan›ld›¤›nda klibin uçlar› damar›n di¤er taraf›nda görülmelidir. Vasküler endoGIA stapler malfonksiyonu
ender de olsa karﬂ›laﬂ›lan bir komplikasyondur. Stapler kapat›ld›¤›nda araya kliplerin girmesi, bu sorunun baﬂl›ca nedenidir.
Postoperatif Erken Komplikasyonlar: Özellikle barsaklarda,
monopolar aletlerle fark›nda olmadan geliﬂen ›s›ya ba¤l› yaralanmalar, postoperatif dönemde akut kar›n tablosu ile
karﬂ›m›za ç›kabilir. Ayr›ca mekanik yaralanmalar fark edilmemiﬂse yine akut kar›n tablosu geliﬂebilir. Bu yönden postoperatif dönemdeki takip çok önemlidir. Barsak yaralanmas› gecikmiﬂ olarak karﬂ›m›za geliyorsa trokar yerinde a¤r›, distansiyon, diyare, lökopeni, septisemiye ba¤l› kardiopulmoner kollaps gibi bulgulara dikkat edilmelidir.
Postoperatif dönemde pulmoner emboli, derin ven trombozu
gibi komplikasyonlara da raslanmaktad›r. Bunlar› önlemek
amac›yla hastalara kompresyonlu bacak bandaj› veya antiembolik çorap giydirilmeli, düﬂük moleküllü heparin verilmelidir.
Postoperatif Geç Komplikasyonlar: Geç komplikasyonlardan
en çok rastlan›lan›, port yeri f›t›klar›d›r. Di¤er geç komplikasyon ise, port yeri metastaz›d›r. Literatürde çok az vaka
yay›nlanm›ﬂ olup, ço¤u morsellasyon uygulanan böbrek tümörü olgular›d›r.

