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Amaç:
Gastrointestinal anastomozlardan sonra olası tehlikeli gelişmelerin
başında gelen anastomoz kaçaklarının erken tanınmasında kan Creaktif protein (CRP) düzeyinin kullanılabilirliğini araştırma amaçlanmıştır.

Yöntem:

1 Ocak 2007 ile 31 Haziran 2007 tarihi arasında anastomoz yapılan 93
hasta prospektif olarak değerlendirildi. Ameliyat sonrası klinik seyir
ve 1., 3., ve 5. günlerdeki CRP, tam kan ve biokimyaları incelendi.
Anastomoz kaçağı tanısında klinik belirti esas alındı. Klinik takipleri
sırasında anastomoz kaçağı bulgusu olmayan ve taburcu edilen
hastalar grup 1’i, anastomoz kaçağı gelişen hastalar ise grup 2’yi
oluşturdu.

Bulgular:

Hastaların 43’ü kadın, 50 tanesi ise erkekti. Hastaların 9’unda
anastomoz kaçağı tespit edildi (%9.7) ve bunlardan 3’ü konservatif yöntemlerle tedavi edilirken geri kalan 6 hasta tekrar ameliyat
edildi. Hastaların demografik verileri, ek hastalık varlığı, ameliyat
nedenleri, ameliyat sonrası seyirleri, biokimya ve anastomoz kaçağı
dışında gelişen komplikasyonlar açısından gruplar arasında istatistiki fark saptanmadı. CRP seviyeleri incelendiğinde grup 1 ve grup
2 arasında 1. gün değerleri açısından anlamlı fark izlenmezken,
3. ve 5. gün değerleri arasında ileri derecede anlamlı fark olduğu
görüldü (p<0.001). Anastomoz kaçağı olan hastalarda lökosit sayısı
istatistiksel olarak 1. ve 3. günlerde anlamlı bir fark göstermezken
5. günde anlamlı olarak yükseldi (p<0.01) .

Sonuç:

Anastomoz kaçaklarının erken tanınması amacıyla kan CRP
seviyesine
ameliyat sonrası 3.günde bakılması hekime yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler:

Anastomoz kaçağı, CRP, cerrahi

Anastomoz kaçağı gastrointestinal sistem ameliyatlarından sonra görülebilen komplikasyonların en ciddi ve önemlilerinden biridir. Farklı kliniklerden birbirinden oldukça değişik kaçak oranları literatürde bildirilmiştir
(1-5). Bir anastomozun iyileşmesinde birçok faktör rol oynar. En önemli
etken anastomozun yeterli kanlanma ve oksijenlenmeye sahip olmasıdır
(6).
Semptomatik anastomoz kaçakları yüksek mortaliteye sahiptir (7). Kaçağın yeri, hastanın genel durumu, kliniğin deneyimi ve teknik imkanları
mortaliteyi etkiler. Mortalitenin azaltılmasında önemli faktörlerden biri de
kaçaktan şüphelenilip erkenden tanınmasıdır. Anastomoz kaçakları genelde 5-6. günlerde klinik belirti verir.
C-reaktif protein (CRP) inflamasyona, infeksiyona ve doku hasarına cevap olarak üretilen bir akut faz reaktanıdır (8). Proinflamatuar sitokinlerin
uyarısıyla erken dönemde karaciğerde yapılır (9). Bu nedenle inflamasyona erken dönemde çok hassastır. Pekçok inflamatuar süreçte de erken dönemden itibaren etkili olduğu ispatlanmıştır (10-12). Akut faz proteinlerinin ölçülmesi inflamasyon süresi ve yoğunluğunun belirlenmesi açısından
önemli bilgiler verir. CRP beş eşit glikolize olmamış polipeptid alt üniteden
oluşan disk şeklinde bir proteindir ve polisakkaridlere bağlanarak kompleman yolunu aktive eder (13). Gastrointestinal sistem anastomoz kaçağı gibi
inflamasyon, infeksiyon ve doku hasarının hepsini birden içeren bir olayda
önemli bir akut faz reaktanı olan CRP’nin üretiminin artması doğaldır.
Bu prospektif çalışmadaki amaç kan CRP ölçümünün anastomoz kaçaklarının erken tanısında kullanışlı olup olamayacağını araştırmaktır.
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Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Biriminde 1 Ocak 2007 ile 31 Haziran 2007 tarihleri arasında
118 hastaya acil veya elektif şartlarda sindirim sistemi anastomozlu ameliyat yapıldı. Çalışmaya dahil olmayı kabul etmeyen, tümör nüksü nedeniyle
ameliyat edilen, ameliyat olmasına engel olmayan kronik iltihabi hastalığı
olan ve çalışma müddetince çalışma protokolü esaslarına uygun davranılamayan hastalar çıkarıldığında kalan 93 hasta prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verilerinin yanı sıra ek hastalık varlığı,
ameliyat nedenleri, ameliyat sonrası takipleri, yara infeksiyonu, pnömoni,
üriner sistem infeksiyonu gibi gelişen komplikasyonlar, ameliyat sonrası 1.,

2

1

Şekil 1: CRP değerlerinin ROC eğrisi; yatay sütun özgünlük, dikey sütun duyarlık. ROC eğrisi altında kalan alan ve ona ilişkin standart hata:
0.863±0.082.
Şekil 2: Lökosit değerlerinin ROC eğrisi; yatay sütun özgünlük, dikey sütun duyarlık. ROC eğrisi altında kalan alan ve ona ilişkin standart hata:
0.616±0.037.
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ameliyat sonrası seyirleri (ateş, taşikar- sonuçları ve tedavisiye ilgili literatür- belirteci olan lökosit sayısı ise sadece
di), biokimya testleri ve anastomoz ka- de pekçok yayın vardır (15-17). Maa- 5. gün CRP’ye nazaran daha zayıf bir
çağı dışında gelişen komplikasyonlar lesef bu yayınların ortak noktası yük- anlamlı yükseliş gösterdi (p<0.01).
açısından gruplar arasında istatistiki sek ölüm oranlarıdır. Ölüm oranlarını Anastomoz kaçağına CRP, lökosit sayıfark saptanmadı.
düşürmede kaçağın klinik belirti ver- sına göre hem 2 gün daha erken hem
CRP seviyeleri incelendiğinde grup meden saptanması ve uygun tedaviye de daha güçlü bir cevap verdi. Çalış1 ve grup 2 arasında 1. gün değerleri hemen geçilmesi önemli rol oynayabi- mamızda elde ettiğimiz CRP sonuçları
açısından anlamlı fark izlenmezken, lir. Bu amaçla, hastanın yakın, dikkatli Matthiessen ve arkadaşlarının büyük
3. ve 5. gün değerleri arasında ileri ve şüpheci takibinin yanında çok az çoğunluğu rektal kanser olan ve bu
derecede anlamlı fark olduğu görül- öneri vardır (18). Anastomoz kaçağı- nedenle anterior rezeksiyon yapılan
dü (p<0.001, Tablo 1). CRP değerle- nın erken tespitinde yararlı olabilecek 33 hastayı inceledikleri çalışma ile ileri debridman gerektirecek derecede bir belirtecin klinik faydası çok büyük ri derecede uyumludur. O çalışmada
da CRP değerleri anastomoz kaçağı
yara infeksiyonu gelişen 4 hastada da olacaktır.
aşırı derecede yükseldi. Bu hastaların
Bir akut faz reaktanı olan CRP’nin olan hastalarda anlamlı derecede yükhepsi uygun yara bakımı ve antibiyo- serum seviyeleri infeksiyöz ajana veya selmiştir ve bu yükselme özellikle ilk
terapiyle taburcu edildi. Yapılan ROC uyarıya, inflamasyonun veya doku 3 gün içinde gerçekleşmiştir. Fakat lö2
1
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kı ile ilgili karşılaştırmalı sağlıklı bir
istatistiki bilgi elde etmek mümkün
olmadı. Benzer şekilde çalışmamızda,
kaçak dışı infeksiyöz komlikasyonlarda da CRP’nin nasıl davrandığına
yönelik net bir bilgi elde etmemiz
mümkün olamadı. Çünkü infeksiyöz
komplikasyonların önemli bir kısmı
anastomoz kaçağı olan hastalarımızda
görüldü. Anastomoz kaçağı olan her
hastamızda yara infeksiyonu ve değişik
oranlarda atelektazi veya sinüs kapalılığı vardı. CRP değerlerinin mortaliteyi tahmin etmede de etkili olabileceği
çalışmamızda görüldü ama yukarıda
belirttiğimiz eksiklikler kesin bir yargıya varmamızı engelledi. Ama bu
eksiklerin çalışmanın esasını çok etkilemediğini ve bu çalışmanın literatürdeki çok az sayıda çalışma ile beraber
benzer çalışmalara örnek olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle yeni çıkan

Summary:
C-reactive protein in gastrointestinal system anastomosis
Purpose: We aimed to evaluate the accuracy of blood C-reactive protein level for early diagnosis of anastomotic leakage that is ahead of the possible dangerous process after gastrointestinal anastomosis.
Materials and Methods: Between 1 January 2007 and 31 June 2007, 93 patients with anastomosis were
prospectively evaluated. Postoperative clinical course, hemogram, biochemical examination and blood
CRP levels were evaluated on 1.,3., and 5. days postoperatively. Anastomotic leakage was defined clinically. Patients without any clinical anastomotic problem during the follow-up formed group 1 whilst
patients with anastomotic problems constituted group 2.
Results: There were 43 female, 50 male patients. Anastomotic leakage was present in 9 patients (%9.7).
Six of them required additional surgical intervention and 3 of them were treated conservatively. Between
groups, there were not significantly difference with regards to demographical data, comorbidities, operative causes, postoperative course, biochemical examination and complications except anastomotic
leak. CRP levels were similar at postoperative 1.day, but at 3. and 5. days, there were highly significant
differences between groups (p<0.001). White blood cell count was not statistically different at 1. and
3. days after operation in patients with anastomotic leakage., but at 5. day, it was significantly higher
(p<0.01).
Conclusion: To achieve the early diagnosis of anastomotic leak, the evaluation of the CRP level at 3. day
after operation may be helpful for the physician.
Key words: Anastomotic leak, CRP, surgery

yüksek duyarlıklı CRP incelemesinin
kullanıldığı, daha geniş hasta sayısıyla
yapılacak ve anastomoz kaçağından
bağımsız ameliyat sonrası infeksiyöz
komplikasyonların ve mortalitenin de
incelenebileceği şekilde planlanmış
prospektif çalışmaların çok yararlı ola-

bileceğini umuyoruz.
Sonuç olarak, gastrointestinal sistemin anastomoz kaçaklarının klinik
belirti vermeden önce tanınabilmesi
için kan CRP seviyesine ameliyat sonrası 3. günde bakılması cerraha yardımcı olabilir.
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