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Tek İnsizyon Laparoskopik Cerrahinin
Jinekolojik Uygulamaları:
Üç Olgu Sunumu ve Literatürün
Gözden Geçirilmesi

ÖZET Laparoskopik cerrahi jinekolojide yaygın şekilde kullanılmakta olup, açık cerrahiye eşit ve
hatta daha üstün sonuçlar sağlamaktadır. Üstünlüğü özellikle postoperatif dönemde belirgin hale
gelmektedir. Hastanede kısa kalış süresi, günlük yaşama erken dönüş, daha iyi kozmetik sonuçlar
laparoskopinin başlıca avantajlarıdır. Son yıllarda uygulanan tek insizyon laparoskopik cerrahi özellikle kozmetik sonuçlar açısından çok insizyonlu laparoskopiye göre sonuçları iyileştirmiştir. Genel cerrahi ve üroloji alanlarında yaygınlaşan kullanımının yanında jinekoloji alanındaki
kullanımıyla ilgili rapor edilen veriler de giderek artmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizin konuyla
ilgili ilk deneyimlerini literatürdeki veriler eşliğinde sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Tek insizyon; laparoskopi; jinekoloji

ABSTRACT Laparoscopic surgery is widely used in gynecology that provides usually equivalent,
even superior results comparing with open surgery. Its superiority becomes particularly evident in
the postoperative period. Short duration of hospital stay, early return to daily life, beter cosmetic
results are the main advantages of the laparoscopy. Single incision laparoscopic surgery performed
in recent years, has improved outcomes especially in terms of cosmetic results compared with multiple incision laparoscopy. As well as spreading utilization in general surgery and urology, reported data in gynecologic surgery has been gradually increasing. In this article we aim to present the
initial experience of our clinic about this subject accompanied by the literature data.
Key Words: Single incision; laparoscopy; gynecology
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ndoskopik cerrahi günümüzde enstrümanların ve tekniklerin sürekli geliştirilmesi sonucu daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Laparatomiye göre minimal cilt insizyonu, daha az postoperatif ağrı, daha iyi
kozmetik sonuçlar, daha az hastanede kalış, sosyal hayata ve iş hayatına daha hızlı dönüş gibi birtakım avantajları vardır.1,2

Copyright © 2011 by Türkiye Klinikleri

136

Umblikustan tek insizyon ile yapılan endoskopik cerrahi yönteminin
geçmişi 40 yıllık bir süreye dayanmaktadır. İlk kez 1969 yılında Wheeless tarafından tek insizyon ile tubal ligasyonu takiben 1991 yılında Pelosi tarafından tek insizyon ile histerektomi ve bilateral salpingoooforektomi yapıldığı
bildirilmiştir.3,4 Ancak teknik zorluklardan dolayı tek insizyon ile laparoskopik cerrahi prosedürü yaygınlaşmamıştır. Modern anlamda tek port ile endoskopik cerrahi (SILS) ise son yıllarda tekrar kullanılmaya başlanmıştır.
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Jinekoloji, üroloji ve genel cerrahi operasyonlarında
yoğunlaşan kullanımıyla, kolesistektomi, appendektomi, nefrektomi ve sakrokolpopeksi gibi operasyonlar ile ilgili rapor sayısı giderek artmaktadır.5-8

Bu çalışmada, kliniğimizde tek port laparoskopi ile tedavileri gerçekleştirilen 3 olgu sunulmuş ve
literatür verileri eşliğinde tartışılmıştır.
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dakika, kanama miktarı 100 cc olarak kaydedildi.
İntraoperatif komplikasyon gelişmedi. Hasta postoperatif 1. gün hastaneden komplikasyonsuz şekilde taburcu edildi.

OLGU 3

Yirmi yedi yaşında, nullipar kadın hasta kliniğimize sağ kasık ağrısı ve amenore şikâyetleri ile başvurdu. Jinekolojik muayenesinde sağ adneksiyal
hassasiyeti, batın muayenesinde ise sağ alt kadranda hassasiyeti mevcut olup akut batın bulgusu yoktu. Transvajinal ultrasonografide sağ tubal ektopik
gebelikle uyumlu 21 x 17 mm’lik hiperekojen ekoda heterojen oluşum saptandı. Öz geçmişinde geçirilmiş batın cerrahisi yoktu. Tek port ile
gerçekleştirilen laparoskopide (Resim 1, 2), sağ tubada yaklaşık 3 cm boyutlarında ektopik gebelikle
uyumlu oluşum izlendi (Resim 3) ve sağ salpingostomi yapılarak ektopik gebelik materyali alındı.
Operasyon süresi 50 dakika, kanama miktarı 50 cc
idi. İntraoperatif komplikasyon gelişmedi. Hasta
postoperatif 2. gün hastaneden komplikasyonsuz
şekilde taburcu edildi (Resim 4).

Kırk yedi yaşında, multipar kadın hasta, 1 yıldır
olan tedaviye dirençli menoraji şikâyeti ile başvurdu. Jinekolojik muayenesinde subtotal prolapsus ve
sağ adneksiyal hassasiyet ve dolgunluk mevcuttu.
Transvajinal ultrasonografide sağ over kaynaklı
multipl kistik oluşumlar, uterus korpus anteriorda
intramural kaviteye bası yapan 4-5 cm’lik uterin
miyom ve endometriyum 9 mm olarak düzensiz
saptandı. Yapılan endometriyal doku örneklemesinin histopatolojik incelemesi proliferatif endometriyum olarak rapor edildi. Öz geçmişinde geçirilmiş
batın cerrahisi yoktu. Soy geçmişinde 1. derece iki
akrabasında meme kanseri mevcuttu. Bu nedenle
hastanın ooferektomi istemi de mevcuttu. Uterin
prolapsus ve tedaviye dirençli menoraji endikasyonuyla SILS-asiste vajinal histerektomi (SILS-AVH)
+ bilateral salpingoooforektomi (BSO) operasyonu
yapıldı. Operasyon süresi 160 dakika, kanama miktarı 200 cc olarak kaydedildi. İntraoperatif komplikasyon gelişmedi. Hasta postoperatif 2. gün hastaneden komplikasyonsuz şekilde taburcu edildi.

Yirmi sekiz yaşında, virgin hasta kliniğimize 6 aydır devam eden sol kasık ağrısı şikâyeti ile başvurdu. Muayenesinde sadece sol alt kadranda
hassasiyeti mevcuttu. Suprapubik pelvik ultrasonografide sol over kaynaklı 76 x 60 mm boyutlarında, internal ekojenite içeren kistik oluşum saptandı.
Öz geçmişinde geçirilmiş batın cerrahisi yoktu. Tek
port laparoskopide sol over kaynaklı 7 cm’lik endometriyoma ile uyumlu kistik oluşum izlendi. İğne uçlu koter ile over korteksi ve kist kapsülüne
yaklaşık 1 cm’lik insizyon yapılıp aspiratör yardımıyla kist içeriği aspire edildi. Takiben kist kapsülü ve over dokusu arasındaki klivaj hattı bulunarak
hidrodiseksiyon ve forsepslerle traksiyon uygulanarak kist kapsülü over dokusundan ayrıldı. Overdeki kanama odakları bipolar koter ile koagüle
edilerek hemostaz sağlandı. Operasyon süresi 60

Tüm hastalar intratrakeal genel anestezi altında, alçak litotomi pozisyonuna alındı. Umblikusa yaklaşık 2-3 cm’lik vertikal insizyon yapılmasını takiben
rektus fasiyasına kadar cilt altı doku diseke edildi.
Rektus fasiyası keskin diseksiyonla açıldıktan sonra peritoneal kaviteye girmek için çok kanallı tek
port sistemi (Covidien®, Mansfield, MA) (Resim 1,
2) kullanıldı. Giriş sırasında portun yerleştirilmesi
sisteme ait klemp ile gerçekleştirildi. Bu çok kanallı tek port sistemi üç adet laparoskopi enstrümanının (5 mm’lik üç kanül veya 5 mm’lik iki ve 12
mm’lik bir kanül) batına geçişini ve eş zamanlı kullanımını sağlayacak şekilde ayrı ayrı bölmeli fleksibl kanallardan oluşmakta idi. Batının CO2 ile
insuflasyonu intraabdominal basınç yaklaşık 12
mmHg olacak şekilde port sistemindeki insuflasyon
kanalı aracılığıyla sağlandı. Batının görüntülenme-

OLGU 1

OLGU SUNUMLARI

OLGU 2

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2011;21(2)

Operasyon Tekniği (Tablo 1)

137

Bülent BERKER ve ark.

TEK İNSİZYON LAPAROSKOPİK CERRAHİNİN JİNEKOLOJİK UYGULAMALARI: ÜÇ OLGU SUNUMU...

RESİM 1: Tek portun batına giriş aşaması.

RESİM 2: Çok kanallı tek port sisteminin yerleştirildikten sonraki görüntüsü.

si 0o 10 mm’lik laparoskop (Karl Storz) kullanılarak
sağlandı. Operasyonda kullanılan forseps, bipolar
koter ve aspiratör gibi enstrümanlar ise 5 mm’lik
kanüller yoluyla yerleştirildi. Tüm operasyonlar
aynı cerrahi ekip tarafından uygulandı.

(0-3.2) g/dL ve postoperatif hastanede kalış süresi 2
(2-4) gün olarak bildirilmiş, komplikasyon ve standart laparoskopiye dönüş olmamıştır.10 Adneksiyal
kitle nedeni ile SILS uygulanan 43 olgunun1,11,12 sadece 2’sinde standart laparoskopiye (adezyon, Evre 4
endometriyozis) ve 1’inde laparotomiye (borderline
over tümörü) dönüş gerekmiştir. Güvenli ve uygulanabilir olan bu tekniğin kozmetik açıdan bakıldığında genellikle görünür skar oluşumunu engellediği,11 olguların çoğunda geçirilmiş abdominal cerrahi olmasına karşın SILS’ın uygulanabilir olduğu savunulmuştur.12 Ayrıca postoperatif narkotik analjezik kullanımına daha az ihtiyaç duyulduğu saptanmıştır.12 Adneksiyal kitle nedeni ile SILS uygulanan
17 vaka ile konvansiyonel laparoskopi uygulanan 34
vakanın cerrahi sonuçlar açısından kıyaslandığı diğer

RESİM 3: Operasyonda kullanılan fleksible alet (ektopik gebelik olgusu).

TARTIŞMA

Son 10 yıllık zaman diliminde SILS tekniğinin genel cerrahi ve üroloji operasyonlarının yanında,
özellikle jinekoloji operasyonlarında da kullanımının giderek arttığı görülmektedir.

Tubal ektopik gebeliklerde SILS ile salpenjektominin başarıyla uygulandığı iki seri bildirilmiştir.9,10
Bu serilerden birinde10 median operasyon süresi 55
(25-85) dakika, postoperatif hemoglobin düşüşü 1.8
138

RESİM 4: Operasyondan sonra insizyon yerinin görünümü.
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TABLO 1: Tek insizyon laparoskopi ile operasyonu gerçekleştirilen olgular.

Olgu
1
2

3

Yaş (yıl)
27

28

47

Postoperatif

Ultrasonografi

Sağ tubal

Sağ adnekste

SILS sağ

76 x 60 mm’lik internal

SILS kist

tanı

ektopik gebelik

Endometriyoma

Uterin miyom, multipl

bulguları

21 x 17 mm heterojen kitle salpingostomi
ekojenite içeren
sol over kisti

4-5 cm’lik kavite

sağ over kisti, meme-

ile ilişkili miyom,

aile öyküsü

multipl kist

over kanseri için

Operasyon

sağ over kaynaklı

Tahmini

Postoperatif

süresi (dk)

kan kaybı (mL)

hastanede kalış (gün)

Komplikasyon

60

100

1

Yok

160

200

2

Yok

50

50

2

Yok

ekstirpasyonu
SILS

AVH + BSO

bir çalışmada iki grup arasında operasyon süresi, postoperatif analjezik ihtiyacı ve hemoglobin değerindeki düşüş açısından istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmamıştır.13 SILS sakral kolpopeksi ile laparoskopik ve robotik sakral kolpopeksinin kıyaslandığı
retrospektif bir çalışmada, SILS’da daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi dışında tüm gruplarda operasyon sonuçlarının benzer olduğu belirtilmiştir.14

Lee ve ark. SILS-AVH uyguladıkları 24 vakalık
(16 uterin miyom ve 8 adenomiyozis) çalışmalarında, cerrahi sonuçlarına ek olarak öğrenme eğrisini
de değerlendirebilmek için hastaları 10 başlangıç vakası (grup A) ve sonraki 14 vaka (grup B) olarak ayırmışlardır. Grup B’de intraoperatif kan kaybının ve
postoperatif hastanede kalış süresinin istatistiksel
olarak azaldığını, ayrıca istatistiksel olarak anlamlı
olmasa da operasyon süresinin daha kısa olduğunu
bildirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda SILS-AVH
prosedürünün güvenli ve etkin olduğu ve kısa bir zaman diliminde öğrenilebileceği, ancak ek deneyim
ve araştırmaların gerekliliği vurgulanmıştır.15 Koyanagi ve ark., uterin miyomu olan 10 vakaya SILSAVH, diğer 10 vakaya da konvansiyonel multiport
laparoskopik AVH prosedürü uygulamışlardır. Ortalama operasyon süresinin, ortalama uterus ağırlığının ve postoperatif sonuçların iki grupta benzer
olduğu bulunmuştur.16 2010 yılında daha fazla hasta ile yapılan farklı iki çalışmada da (157 ve 86 vakalık) benzer sonuçlar elde edilmiştir.17,18 SILS-total
histerektomi 2009 yılında bildirilmiştir ve SILS’ın bu
operasyonda geleneksel laparoskopiyi uygulamak
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2011;21(2)

Operasyon

kadar kolay olduğu belirtilmiştir.19 Over ve endometriyum kanserlerinin evrelemesinde SILS kullanımı 2009 yılında rapor edilmiştir.20

Mevcut literatür ve kendi klinik tecrübemiz
sonucunda SILS ile geleneksel laparoskopiye göre
daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmektedir. Hastanede kalış süresi ve günlük hayata geri dönüş
konusunda ise geleneksel laparoskopi ile karşılaştırmalı çalışmalar olmadığından kesin görüş bildirmek doğru değildir. Daha az postoperatif ağrı
olduğu savunulsa da, postoperatif ağrı tek başına
abdominal insizyon ile ilişkili değildir. Operasyon
alanının büyüklüğü, uygulanan koagülasyonun
miktarı ve rezidü pnömoperitoneum miktarı da
postoperatif ağrı oluşmasında ve ağrının şiddetinde
rol oynayan faktörlerdir. Bunların dışında kalan
operasyon süresi ve tahmini kan kaybı açısından literatürle uyumlu şekilde standart laparoskopiyle
benzer olduğunu, az sayıda olsa da kendi olgularımızda da gördük.
Her ne kadar literatürde çoğunlukla SILS uygulamasının standart laparoskopi uygulamak kadar
kolay olduğu bildirilse de, kendi tecrübelerimiz ve
tek portun teknik özellikleri nedeniy ile özellikle
de operasyon alanının geniş olduğu vakalarda endoskop ile diğer enstrümanlar beraber hareket ettiğinden, optimal endoskopik görüntüyü sağlama
olanağının az olması, tüm enstrümanların geçişinin
tek porttan yapılmasının manüplasyonlarda zorluklara yol açması dolayısıyla operasyon alanında cerrahın etkinliğinin sağlanmasının birden fazla sayıda
139
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port uygulanarak yapılan standart laparoskopiye göre daha zor olduğunu düşünmekteyiz. Değinilmesi
gereken diğer bir konu, literatürdeki sınırlı sayıdaki bazı çalışmalar dışında SILS’ın laparotomi veya
standart laparoskopi ile karşılaştırma verilerinin yeterli olmamasıdır. Dolayısıyla daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmiş olması dışında, SILS’ın diğer
cerrahi prosedürlerden üstünlüğü tam olarak belirlenememiştir. “2-3 cm’lik tek insizyon ile daha iyi
kozmetik sonuçları mı, yoksa 0.5-1 cm’lik multipl
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insizyonlar yaparak enstrümanların manüplasyonunun rahatlığını mı tercih etmeliyiz?” sorusu halen mevcut literatür ile yanıtlanamamıştır.

Aynı özellikteki operasyonlarda standart laparoskopiye göre SILS’ın etkinliği, güvenilirliği, operasyon zorlukları ve komplikasyon oranlarının
karşılaştırmalı çalışmalarla belirlenmesi gereklidir.
Bu çalışmaların sonucunda SILS’ın endoskopik cerrahide alternatif bir yöntem olabileceği söylenebilecektir.
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