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KEND‹ KEND‹NE LAVMAN UYGULAMASINA BA⁄LI KOLOREKTAL PERFORASYON
COLORECTAL PERFORATION DUE TO SELF ADMINISTERED RETROGRADE ENEMA
Dr. Tu¤ba TOPCU1
ABSTRACT
Retrograde irrigation enemas are commonly used in the treatment of chronic constipation especially in the elderly. We
report a case of colorectal perforation due to self-administered retrograde water enema. A 55 year-old chronically constipated male patient was admitted to the emergency unit with severe diffuse abdominal pain. He administered rectal
enema using a garden hose directly connected to the water two hours before admission, until he felt a sudden sharp
abdominal pain. At the operation he was found to have a perforation along the antimesenteric border of distal sigmoid
colon extending to the upper rectum. Primary resection and anastomosis with intraoperative colonic lavage was performed. Postoperative course was favorable without any wound infection or intraabdominal sepsis.
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OLGU
Ellibeﬂ yaﬂ›nda erkek hasta, ﬂiddetli yayg›n kar›n a¤r›s› ﬂikayeti ile acil servise baﬂvurdu. Kronik
kab›zl›k ﬂikayeti nedeni ile birkaç kez kendi kendine lavman uygulad›¤› ö¤renildi. Baﬂvurudan iki saat önce bahçe hortumunu muslu¤a ba¤layarak lavman yapmaya çal›ﬂt›¤›n› ancak muslu¤u açt›ktan k›sa süre sonra kar›n içinde bir patlama sesi ve ani
bir a¤r› duydu¤unu, ard›ndan a¤r›n›n tüm kar›na
yay›ld›¤›n› ve giderek ﬂiddetlendi¤ini ifade etti. Fizik muayenede ateﬂ: 36.6ºC Nb:84/dk KB:170/100
mmHg idi. Kar›n distandü görünümdeydi. Barsak
sesleri al›nam›yordu, palpasyonla kar›nda yayg›n
hassasiyet, istemsiz defans ve rebound hassasiyet
mevcuttu. Timpanizm artm›ﬂt›. Rektal tuﬂede az
miktarda taze kan tespit edildi. Ayakta direkt kar›n
ve PA akci¤er (Resim 1) grafilerinde her iki diafragma alt›nda serbest hava görüldü. Laboratuar tetkiklerinde Hb: 12 g/dl Hct: %37.4 lökosit: 5800/µl
trombosit: 193000/µl glu: 81 mg/dl idi. Hasta, kolon
perforasyonu tan›s› ile intravenöz sefepim 1 g ve
metronidazol 500 mg uygulamas›n› takiben acil
olarak ameliyata al›nd›. Pelviste hemorajik mayi ve
minimal fekal kontaminasyon gözlendi. Eksplorasyonda distal sigmoid kolonun antimezenterik yüzü
boyunca ilerleyen ve periton refleksiyonunun 5 cm
üzerinde sonlanan, barsak uzun eksenine paralel,
10 cm uzunlu¤unda perforasyon tespit edildi. Ayn›
bölgede mukozada lineer laserasyonlar ve kanama, perforasyon alan› çevresinde transmural hematom mevcuttu. ‹ntraoperatif kolon lavaj›n› taki-

Resim 1. PA Akci¤er grafisi. Her iki diafragma alt›nda
serbest hava

ben perfore segment rezeke edildi. Ard›ndan yanuç kolorektal anastomoz ile barsak devaml›l›¤› sa¤land›. Spesimen makroskopik olarak incelendi¤inde ek bir patoloji saptanmad›. Postoperatif dönemde sefepim 2 x 1 g + Metronidazol 3 x 500 mg
ile antibiyotik tedavisine devam edildi. Postop 5.
gün oral g›da verilmeye baﬂlanan hastan›n 8. gün
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antibiyotik tedavisi sonland›r›ld› ve 9. gün ﬂifa ile
taburcu edildi.
TARTIﬁMA
Konstipasyon ﬂikayetleri ve kronik laksatif kullan›m› yaﬂa ba¤l› olarak artmakta ve buna paralel
olarak acil servislerde, bak›mevlerinde veya hastan›n kendisi taraf›ndan evde uygulanan lavmanlar›n s›kl›¤› da artmaktad›r.1,2 Su veya laksatifler
verilerek yap›lan lavman uygulamalar› için, rektal
tüpler ya da de¤iﬂik uzunlukta, çapta ve sertlikte
benzeri araçlar kullan›lmaktad›r. Bu tür araçlar yoluyla yap›lan lavmanlar nedeni ile rektum ve sigmoid kolon perforasyonlar›n›n insidans› artmaktad›r.3
Kolonoskopi ve baryumlu lavman tetkikleri esnas›nda geliﬂen iyatrojenik kolon ve rektum perforasyonlar› cerrahi literatürde s›kl›kla yer alm›ﬂt›r.4
Daha nadir olarak s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ hava kaynaklar› ile
yap›lan ﬂakalara ba¤l› pnömatik kolon hasarlar› bildirilmiﬂtir.5 Erotik amaçlarla rektuma yerleﬂtirilmiﬂ
yabanc› cisimler, kültürel al›ﬂkanl›klar›n bir parças›
olarak özellikle Güney Afrika'da uygulanan toksik
lavmanlar ve intihar amac›yla rektal toksik madde
uygulamalar› da kolorektal perforasyonlar›n az
rastlanan nedenleri aras›ndad›r.6 Ancak kronik
konstipe hastalarda lavmana ba¤l› rektum ve sigmoid kolon perforasyonunun insidans›, klinik tablosu ve oluﬂum biçimleri hakk›nda yeterli bilgi yoktur. Yapt›¤›m›z Medline taramas›nda 1960 y›l›ndan
günümüze konu ile ilgili buldu¤umuz tek yay›n ‹srail' den Paran ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› retrospektif çal›ﬂmad›r. Bu çal›ﬂmada Paran ve ark.3 3 y›ll›k
bir süre içinde lavmana ba¤l› kolorektal perforasyon ile kliniklerine baﬂvuran 13 hasta bildirmiﬂlerdir. Bunlar›n 10 tanesi bak›mevlerinde kalan yaﬂl›
ve kronik konstipasyonu olan hastalard›r ve lav-

man bak›mevi görevlileri taraf›ndan uygulanm›ﬂt›r,
di¤er 3 hasta ise evde kendi kendilerine lavman
yapm›ﬂlard›r.
Lavmana ba¤l› kolon perforasyonlar›, lavman
kateterinin veya ayn› amaçla kullan›lan arac›n uç
k›sm›n›n barsak duvar›n› delmesiyle ya da hidrostatik bas›nc›n yükselmesiyle oluﬂmaktad›r. Hidrostatik bas›nc›n ani yükseliﬂiyle oluﬂan barsak duvar›
hasar› daha geniﬂtir ve oluﬂan kontaminasyon daha ciddi düzeydedir.7 Olgumuzun verdi¤i anamneze ve ameliyattaki bulgular›na dayan›larak hasar›n
hidrostatik bas›nçtaki yükselmeye ba¤l› oldu¤u
düﬂünülmüﬂtür.
Sol kolon acillerinin tedavisi halen tart›ﬂmal›d›r.
Hastada septik ﬂok, fekal peritonit, immun yetmezlik söz konusu de¤ilse ve hasta ASA (American Society of Anesthesiologists) fizik durum s›n›fland›rmas›nda IV. gruba girmiyorsa lokal veya diffüz peritonit bulgular› olsa bile tek basamakl› ameliyat
önerilmektedir.8 Travmatik kolon ve rektum perforasyonlar›nda da genel e¤ilim bariz kontaminasyon
veya ekstraperitoneal rektal yaralanma yoksa primer onar›m yap›lmas› yönündedir.9,10 Olgumuzun
erken prezentasyonu, genel durumunun iyi olmas›
(ASA eI) ve intraabdominal septik bulgular taﬂ›mamas› göz önüne al›narak intraoperatif lavaj sonras›
anastomoz yap›lm›ﬂ ve sapt›r›c› kolostomiye gerek
görülmemiﬂtir.
Ülkemizde de yaﬂl› ve kronik konstipe hastalara lavman uygulamas›n›n s›kl›¤› göz önünde bulundurularak lavmana ba¤l› kolorektal perforasyonlar›n insidans›n› belirleyecek çal›ﬂmalar yap›lmas›,
ve kronik konstipasyon ﬂikayeti olan hastalar›n veya bu hastalar›n bak›m›yla ilgilenen kiﬂi ya da kurumlar›n lavmana ba¤l› olarak geliﬂebilecek yaralanmalar konusunda bilgilendirilmesi faydal›
olacakt›r.
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