End.-l.ııp. ve Miııiıııa/ İııuaziv Cerrahi1998; 1:43-46

GENEL CERRAHİ

Açık

ve lapa roskopik total ekstraperitoneal (TEP)
fıtık tamirinde kan gazı ve stres hormon cevabı#

Tayfun KARAHASANOĞLU (*), Melih PAKSOY( *), Sinan ÇARKMAN (*), Meti n ERTEM( **),
Cihan URAS (***)

SUMMARY

Ö ZET

Amaç: Lap aro skopik tot a.1 ek stra peri toneal fıtık tamirindeki stres hormonu ve kan gazı sev iyes ind eki
değişimler ile konvan siyo nel fıtık tam iri işleminin

Tlıe

blood gas atıd stress lıorınoııe responses to opeıı
lapa roscopic tota l extraperitoııeal (fEP) lıemia
repair

aııd

sonuçlarını karşılaştırmak.

Yöntem: 30 inguinal fıtık hastasını içeren bu prospektif çalışmada hastaların 15'in e (TEP) (grup 1) ve
geri ka lan 15'ine ise açık fıhk tamiri (grup 2) uygulandı. Hastaların perop eratif kan gazı ve pre op eratif-postoperatif stres hormon dü zeyle ri ölçüldü.
Bıılgıılar: Her iki grup arasında kan gazı ve stre s hormon değerleri açısından fark saptanmadı (p>0.05).

G rup l 'de kortizol düzeylerinde artma ve büyüme
hormon (G H), in sülin dü zey lerinde az alma eği limi
vardı (p>0.05). G rup 2'de GH, ko rtizol ve in sülin düzey leri ameliyat sonras ı dönemde belir gin olarak
art h (p <0.05).

Sonuç: Laparo skopik total ekstraperitonea l tamir iş
lemi fiziksel minima l travma oluşturan fizyolo jik
bir yön temdir.

Objective: To compar e the alt eration s of b lood gas
a.nd stre ss hormone leve ls in TEP hernia repair with
lhe results of conv entional herni a repair.
Metlıods:

in thi s prospective study including 30 patients with in gu inal hemi a; TEP hemia repair
(group 1) to 15 of palient s and open hemia repai r
(group 2) to remaini ng 15 patien ts were pe rfo rm ed.
The level of perope rative b lood gas and preoperative-po stop erativ e stress hormon es wa s mea sur ed.

Result s: Ther e wa s not any significant differen ce
betw ee n two group s acco rding to th e valu es of
blood gas and stress hormo n es (p>0.05). Ther e was a
ten den cy to incre ase in values of cortisol and d ecrease in values of G H and ins ulin in gro up 1 (p>0.05).
in gro up 2; GH , cort isol and insulin rise d signifi cant ly in po stoperative period (p<0.05).
Conclusioıı: Laparo scopic TEP hemia repair is a ph ysiologic m ethod that co nstitu tes minimum ph ysica l
lra uma to patient s.

Anahtar ke limeler: Tota l eks traperiton eal fıtık
tamiri, kan gazı, s tres hormonları

Key word s: Tota l extraperitoneal
b lood gas, stress hormone s

GİRİŞ

mjştir. Başlangıçta

Lapa roskop inin gü nlük cerrahi uygulamaya
girmes i ile birlikte, diğer abd omina l girişimler
de oldu·ğu g ibi ingui n aJ fıtıkların laparoskopik
yolla tedavisinde de hı zlı bir gelişim kaydedi lil 17-21 Haziran 1997 tarihleri arasında İstanbul'da
Avrupa-Asya End oskopik Cerrahi Kongresi'
n9.c serbest bildiri olarak sunulmuştur.
(•) 1.U. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genci Ce rrahi Ana bilim Dalı, Uz. Dr.
(**) İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ge nel Cerrahi Anabilim Dalı, Doç. Dr.
(.. •) İ.Ü. Ccrrahpaşa Tıp Fakü ltesi Genel Ce rrahi Anab_ilim Dalı, Prof. Dr.
yapılan

her nia repair ,

intrap eritonea l olarak yapı
lan interna l halkanın kapatımı, intraperiton eal
onlay meş ve transabdo min al preperitonea l
tamir işlemleri pnömoperitonun gene l riskleri nin yanısıra, konvansiyonel fıtık tamirinde görmeye pek a lışıl< olmadığımız ileus, pe riton içi
orga nların yaralanma
riski ve postoperati f
adezyon riski nedeni ile bugün için yerlerini
büyük ölçüde total eks traperitoneal tamir iş
lem ine bırakmıştır 0 -3>.
İntraperitoneal işlem lerde C02' nin transperito -

nea l. abso rbs iyon un a

bağlı

olarak

hiperkaı:bi

ve
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asidoz oluşmaktadır (4-7) _ Bu da özellikle kardiyak ve so lunum sal problemli hastalarda laparoskopinin kullanımını kısıtlamaktadır (8) _
Ayrıca konvansiyon el cerrahinin 5-6 cm'lik insizyo nuna kıyasla TEP işleminde daha geniş bir
alan disseke edilmektedi r. Bu noktalarda n hareketle TEP işlemin in yolaçtığı doku travması
ve kan gazı değişikliklerinin farklı olabil eceği
h ipotezin i geliştirdik.
Bu çalışmada laparoskopik total ekstraperi toneal fıhk tamirindek i hormona) yanıtın yanısıra
kan gazlarındaki değişimler konvansiyonel fıtık
tamiri işleminin sonuçlan ile karşılaşbnldı.

pH, pC02 ve pO 2 d eğerlerinin tespiti için ameliyattan bir gün ö nce, ameliyat sırasında (entü basyondan hemen önce ve sonra , ameliyahn ortasında ve sonunda alınan ö rnekl erin ortalama
değeri) ve postop eratif 1. gün arterye l kan örnekleri alındı. GH, kortizol ve insülin değerle
rinin tespi ti için ameliyattan bir gün önce ve
postoperatii 1., 2. günlerde saba h 08.00 'da venöz kan örnekleri alınarak immunoa ssay yöntemi ile analiz edildi. H er iki gruptaki hastalarda da ameliyat sırasında ve sonra sında herhangi bir komplika syo nla karşılaşıl madı. Elde
ed ilen so nuçlar istat istikse l olarak Stud ent t ve
eşli t testi ile karşılaşhrıldı ve değerleri an lamlı
kabu! edildi (p<0.05).

GEREÇ ve YÖNTEM
BULGULAR

Bu prospek tif nonrandomize çalışmaya İ.Ü .
Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na Ekim 1996-Mart 1997 tarihleri arasında ingu inal fıtık şikayeti nedeni ile başvuran
kardiyop u lmoner raha tsızlığı olmayan 30 inguinal fıhk hastası dahil edi ldi. Grup 1'deki 15
hasta ya TEP, grup 2'deki 15 hastaya ise açık
fıhk tamiri (AFf ) (pos terior wal l dam) uygu landı. Grup 1'de 14 erkek ve bir kadın, grup 2'
de ise 15 erkek bulunmaktaydı. Ortalama yaş
grup 1'de 51.5 ve grup 2'de 62.4 olarak saptan dı. Hastalardan
kan örnek leri alınarak pH ,
pCO 2, p02, büyüme hormon, kortizol ve insülin değerleri incelendi.
Cerrahpaşa Tıp

Tablo 1. TEP ve AFT

gruplarında

kan

Grup 1 ve grup 2'deki hastalara ait pH , pC02 ,
p02 ortalama dü zey le ri Tab lo 1 'de; GH, kortizol ve insülin orta lama dü zeleri ise Tabl o 2'd e
gösterilmiştir. Kan pH , p02 ve pCO 2'nin pr eoperatif , intraop eratif ve postoperatif 1. gü n ortalama değerlerindeki d eğişimler gru plar arası
karşılaşhrmada farklılık göstermemiştir (p>0.05).
Grupların kendi içind e yapılan karşılaştırmad a
d a anlamlı farklı d eğişim tes pit edil ememiştir
(p>0.05).
Stres hormon cevabı incelendiğinde grup l'de
GH ve insülin değerlerinde ameliyat sonrasın-

gazı değerleri

pO 2

pH
Ameliyat öncesi
Ameliyat sırasında
1.gün

pCO2

TEP

AFI

TEP

AFT

TEP

AFI

7.39±0.03
7.4±0.04
7.41±0.03

7.39±0.04
7.39±0.03
7.4±0.02

77.42±14.91
79.22±8.4
77.98± 10.51

80.74±10.32
71.18± 17.65
76.1±10.53

41 .01±5.01
41.9±5.45
41.38±5 .27

44.05±8.67
45.54± 12.78
41.1±5.06

• Grııplar arası ve grupların keııdi içinde yapılan karşılaştırmada p>0.05bııluııdıı.
Tab lo 2. TEP ve AFT

gruplarında

stres honno~

değerleri

GH (ng/mll
TEP

AFT

Kortizol (µg/100 ml)
TEP
AFT

İ nsülin

TEP

----Ameliyat öncesi
Postoperatif 1. gün
Postoperatif 2. gün

2.26±2.09
1.9±1.88
1.93±2.05

a: Gnıp 1 'e göre p<0.05, b: AIT
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0.82±0.73 a,b
1.2±0.67 b
2.28±1.73 b

grııbııııuıı lıorıııoıı değerleriııiıı

15.53±6.05
18.24±8.98
19.2±7.58

8.72±2.85 a,b
19.54± 12.11 b
18.24±9.8 b

kendi içinde karşılaşhrı/ıııasıııda ıı<0.05.

25.01±34 .51
13.08± 11.54
18.02±18.82

(µglml)
AFT

--------·
13.28±9 .36 b
15.56±8.92 b
26.74±22.03 b

T. Karalınsıııoğlıı ve ark.
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da ameliyat önce sine göre bir düşüş görülmekte ancak bu anlamlılık smmnın altında kalmaktadır (p>0.05). Kortizol düzey ind e görü len artışta anlamlılık kazanmamaktadır (p>0.05).

ve

Gru p 2'de ise CH, kort izol
insülin düzeyleri
amel iya t sonrasında anlam lı şekilde a rtmışhr
(p <0.05). Preoperatif GH ve kortizof ortalama
değerleri grup
1'de grup 2'den yüksektir
(p<0.05). Postope ratif 1. ve 2. güne ait değerler
karşılaştırıldığmda ise iki grup arasında GH,
kortizol ve insü lin için fark saptanamamıştır
(p>0.05).
TARTI ŞMA

Pnömoperitonun
oluşturulması, homeostatik
sistemle ri etkil eye n ve peritoneal boşluğun fizyokimya sal çevresinde değişimlerle seyreden
karmaşık bir fizyolojik olaydı. Pnömoperiton
oluşturmak için en çok kullanılan gaz karb ondioksiddir. Karbondioks id pnömoperitonu oluş
turulduğunda seru m CO2 (pCO2) ve end -tidal
CO2 düzeylerinde anlamlı yükseliş ve bununla
beraber serum pH düzeylerinde düşüş görülür
<6,9 >.Hiperkarbinin nedeni intrape rit onea l CO2'
nin transperitoneal absorpsiyonudur <7>.
pC02 konsantrasyonundaki artışın yanısıra intraabdominal hacim ve basınçtaki artış son u cu
diafragma hareketleri kısıtlanır, kalbe dönen
ve nöz kan akımı bozularak kalp debisi azalır ve
böylece kardiyopulmoner performans bozulur
00 · 13>.Sağlıklı kişilerde bu etkiJer tolere edilebilirken kardiyovasküler siste m ha stalığı o lanlarda kardiyovaskiller bozuklukları ciddi bir şe
kilde arttırabiJir 0 4).
pH, pC02 ve pO2 açı
iki grup arasında fark saptanmamıştır.
Ekstr aper itoneal fıtık tamirind e CO2 emi limini
minimal dü zey d e kalmış ve intraabdominal u ygu lamada karşılaşılan hemod inamik faktör ler deki olum suz değişiklikler görülmemiştir. Bu
iki nedene bağlı olabilir: Birincisi TEP işlemin
de pnömoperitonla yapılan işlemlere göre daha
az basınçla (10 mmHg) insuflasyon yapılmak
tadır. Bu düşük ve sabi t basınçta CO2 emiliminin minimal düzeye indiğini düşünmekteyiz.
Bizim

sından

çalışmamızda

İkinci olarak , TEP işleminde pnömoperitonla
yapılan girişim lerle kıyaslanmayacak

kadar küçük bir alanda ça lışıldığı için em ilim dü zey i daha küçüktür. Bu sonuçla ra göre ekst rap eritone al insuflasyon pnömoperitona gö re miyokard
üzerinde daha az stres oluşturmaktadır. Elde
ettiğimiz sonuçlar
öze llikl e kardiyopulmoner
sistem hastalığı olan ha sta larda TEP işleminin
uygulanabilirliği açısından umut vericidir.
Cerrahi travmaya vücudun refleks nöroendokrin yanıtı 3 değişik yolla olur; o tonom yanı t,
horm ona! yanıt ve lo kal doku yanıtı. Endokrin
yanıt sekresyon l arı hipotaJamu s-hipofi z tarafın
dan kontrol ed ilen hormon lar (kortizol, tirok. sin, büyüme hormo nu ve vazopressin) ve sekresyonları primer olarak o tonomik kontr ol altında olan hormonlar (insulin, glukagon ve katekolaminler) olarak ikiye ayrılır 0 5)_
Stres hormonları olarak adlandırılan kortizol,
ACTH, GH, prolaktin, norepin efrin, epi nefrin
ve dopamin düzeyleri lapar oskop ik ve açık cerrahid e artmaktad ır. Cerrahi travmanın derecesi
ile orantılı olar ak metabolik cevabın şiddeti de
artar (lS -l7)_ Kortizol ve insulin travma ve im mun osup resyon be lirleyici faktö rleri olarak da
kabul edi lmektedi r (16)_
Laparoskopik cerra hi sonrası bu hormonların
düzeyleri açık cerra hiy e göre % 20,40 oranında
daha az pik yapmakta ve kısa sürede normal
düzeyle rine dönmektedir 0 6>.
Çalışmamızda

TEP uyguJadığımız grupta hormon düzeylerinde anl amlı değişiklik sapta nmamış, AFT grubunda
ise ameliyat öncesine
gö re postoperatif dönemde anlamlı artış bu lunmuştur. Stres hormonlarının düzeyinde
preoperatif ve postoperatif değişiklik olmaması
muhteme len fizikse l travmanın azlığı ile ilişkili
dir.

Sonuç olarak laparos kopik total ekstrape rit oneal tam ir işlemi ingujnal fıtıkların ce rrahi tedavisinde minimal fiziksel travm a oluşturan
fizyolojik bir yöntem olarak güvenle u yg ulanab ilir.

45

Eııd.-Lııp. ve Miııimnl İııvnziv Ccrrnlıi 1998; 1:43-46

KAYNAKLAR
1. Mc Fadyen BV Jr, Arregui M, Corbitt J, et al.
Comp licati ons of lap arosco pic he rnio rhapy. Sur g End osc 1993; 7:155-58.
2. Philllip s EH, Arregui ME, Carrol BJ, el al. lnci_d ence o ( co mpli cati ons followi ng laparo sco pic he rn ıoplas ıy. Surg Endo sc 1995; 9:16-21.
3. Hendrick se CW, Evans DS. In testina l ob structio n
follow ing lapa roscop ic ing uinal hernia repair. Br J
Sur g 1993; 80:1432.
4. Berata RA, Karis JH. Bloo d gas studi es d urin g lapa rosco py under
ge neral a naes th esia. /\ nes thes iology 1969; 30:463-64.
5. Liem T K, Krishnamoorth y M, Appl e baum H,
Rudd RG, Chen W. A comp ariso n of th e hemody na mic and ventila tory effec ts of abd omin al insufflation wit h helium and carbon diox ide in youn g
swin e. J Pedia tr Surg 1996; 31:297-300.
6. Liu SY, Leigh ton T, Oavi s 1, Klein S, Lippman M,
Bongard F. Prospe ctive analy sis o( ca rdiopu lmona ry
resp onse to lap arosco p ic ch olecys tectomy . J Lapa rosc Su rg 1991; 1 :241-46.
7. Ho HS, Gunth er RA, Wolfe BM. lntra peri tonea l
ca rbon diox ide insufflation and cardi opulm onar y
fun ctions. Arch Sur g 1992; 127:928-32.
8. Wittgen MC, Andru s CH, Fitzge rald SO, et al.

Alındığı
Yazı şma

tari h: 28 Oca k 1998
adre si: Dr. Tay fu n Karalıasanoğlu 8-5 Blok D.50
A taköy 9. Kısım 34750 lstan bul
'
'

46

Ca rd iovasc u lar cha nges durin g la paroscop ic cholecys tecto my. Ar ch Sur g 1991; 126:997-1001.
9. Baralz RA, Karis JH. Bloo d gas studi es duri ng laparoscop y W1der ge nera l anesthes ia. Anest hes iology
1969; 30:463-64.
10. Safran 0B , Orlando R. Phys iologic effects o (
pn eum op erit oneu m . Am J Su rg 1994; 167:281-85.
11. Schauer PR, Schwe singer WH . H emod ymımic
effects of la parosco py. Sur g End osc 1995; 9:119-120.
12. Mclaughlin JG, Schee res DE, Oean RJ, Bonne ll
BW. Th e adv erse hemod ynami c effec ts o f lapa rosco pic cho lecys tecto my. Sur g Endo sc 1995;
9:121-24.
13. Erte m M, Yılmaz O, Ecg ün ey S, Köse Y, Mende res G. PaC O2'_nin pn ömope rito n sü res i ile i lişkisi.
End Lap ve Min lııvz Ce rr 1994; 1:189-191.
14. ~e ighton TA, Liu SY, Bon gard FS. Conıpa rative
cardıopulmonary effects of carboıı d ioxid e versus heliu m p neumop eritoneum . Su rgery 1993; 113:527-31.
15. Gann DS, Amara l JF, Caldw e ll MD. Neu roe nd o_crine res ponse_ I? str ess, inju ry an d sep sis:
in: Oavıs JH (ed). Clırucal sur ge ry. St Louis, CV
Mos by Compan y 1987; 299-335.
16. Paik PS, Bea rt RW . Laparos cop ic cholecystectom y. Surg Clin North Am 1997; 77:1-13.
17. McMahon AJ, O'Dwy er PJ, C ruik sh ank A, et al.
~ etabo lic c~a nges a rter la pa roscop ic a nd m inılapa roscop ıc cholecys tectomy : a ra ndonıized tria l.
Br J Sur g 1993; 80:641.

