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Laparoskopik Nissen fundoplikasyonunda ilk tecrübelerimiz
Our early experience in laparoscopic Nissen fundoplication
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Amaç:
Bu çalışmada hastanemizde laparoskopik Nissen fundoplikasyonu yapılan olgularda erken dönem sonuçlar incelendi.

Durum Deðerlendirmesi:

Laparoskopinin gelişimiyle beraber, 1991 yılından itibaren nissen fundoplikasyonunda laparoskopi daha çok kullanılmaya
başlanmış ve günümüzde oldukça popüler hale gelmiştir.

Yöntem:

Hastanemizde ameliyat edilen 33 hastanın ameliyat öncesi tetkikleri, ameliyat kayıtları ve ameliyat sonrası dönemdeki takipleri incelendi.

Bulgular:

Tüm hastaların ameliyatları laparoskopik olarak tamamlandı,
açık operasyona geçiş olmadı. Sekiz (%24,3) hastada ameliyat
sonrası erken dönemde yutma güçlüğü görüldü. Bu vakalarda
yutma güçlüğü 3 aylık takiplerinde endoskopik ve cerrahi müdahaleye gerek olmadan düzeldi. Hastalar 2-6 (ortalama 3,2
gün) günde taburcu edildi. Ameliyat süresi 55 - 210 (ortalama
80) dakika arasında değişti. Vakalarımızın hiçbirinde mortalite
görülmedi.

Sonuç:

Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu gastroözofageal reflü
hastalığının cerrahi tedavisinde günümüzdeki en uygun seçenektir.
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Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) özellikle batı toplumlarında en
yaygın hastalıklardan biridir ve insanların %9’unda göğüste yanma ve regürgitasyon şikayetlerinin olduğu bildirilmektedir (1,2). Hastalarda oluşan
şikayetlerin çoğu medikal tedaviyle düzeltilebilmesine rağmen bazı hastalarda striktür ve Barrett özofagus gelişebildiğinden tedavide cerrahi de çok
önemli yer tutmaktadır. Nissen 1956 yılında GÖRH’nda 360 derece fundoplikasyon yöntemini tanıtmış, bu tarihten sonra değişik fundoplikasyon
yöntemleri tanıtılmasına rağmen GÖRH tedavisinde en çok kabul gören
yöntem olmuştur (3). Laparoskopinin gelişimiyle beraber, 1991 yılından
bu yana ciddi semptomatik gastroözofageal reflü tedavisinde laparoskopik
Nissen fundoplikasyonu’nun (LNF) popülaritesi giderek artmıştır (4,5).
Hastanede kısa kalış süresi ve ameliyat sonrası ağrının azlığı, yaşam kalitesinin açık cerrahiye göre daha erken düzelmesi en önemi avantajlarıdır (6,7). LNF’nun erken dönemde en önemli komplikasyonu ilk haftada
görülen yutma güçlüğüdür (8). Çalışmamızdaki amaç LNF yaptığımız hastalardaki erken dönem sonuçlarını paylaşmak, özellikle ameliyat sonrası
yutma güçlüğü görülen hastaların takip ve tedavi sonuçlarını bildirmektir.

Hastalar ve Yöntem
Kliniğimizde Ocak 2004 – Ağustos 2006 tarihleri arasında 33 hastaya
LNF yapıldı. Olguların tamamı Gastroenteroloji kliniği tarafından GÖRH
tanısı konulan hastalardı. Bu hastalar medikal tedaviye en az 6 ay devam
edildikten sonra cevap alınamayan endoskopisinde özofajit, alt özofageal
sfinkter gevşekliği veya hiatus hernisi saptanan ve bu sebeple cerrahi tedavi
önerilen hastalardı.
Hastaların tamamında ameliyat öncesi endoskopileri tekrarlandı. Onbir hastaya ameliyat öncesi dönemde manometrik inceleme ve 24 saatlik
pH monitorizasyonu yapıldı. Endoskopide Grade 2 veya üstü özofajiti olan
hastalara pH monitorizasyonu istenmedi. Tüm hastalara ameliyat öncesi
abdominal ultrasonografi, rutin biyokimyasal ve radyolojik tetkikler yapıldı.
Dört hastada (%12,1) aynı zamanda semptomatik safra kesesi taşı olduğu
saptandı. Bu hastalara aynı seansta laparoskopik kolesistektomi önerildi.
Ameliyat esnasında tüm hastalara 1 gr profilaktik sefazolin uygulandı.
Hastalar entübe edildikten sonra 20 Ch nazogastrik sonda takıldı. Hastaya litotomi pozisyonu verildi. Umbilikusun altından yapılan insizyondan
yerleştirilen 10 mm’lik trokarla batın 13-14 mm Hg basıncında CO2 ile şişirildikten sonra kamera yerleştirildi. Ameliyatı yapacak olan cerrah bacak
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Şekil 1: Laparoskopik Nissen fundoplikasyonunda trokar giriş yerlerimiz.

arasında, 1. kamera asistanı hastanın
solunda, 2. asistan hastanın sağında
çalıştı. Sağ subkostal bölgede epigastriuma yakın olarak 10 mm’lik trokar
yerleştirildi ve buradan karaciğeri
ekarte etmek için endoretraktör yerleştirildi. Yine sağ subkostal bölgede
10 mm’lik trokarın 5-6 cm altından 5
mm’lik trokar diseksiyon için yerleştirildi. Sol üst kadrana 1 adet subkostal
10 mm’lik trokar, umbilikusun soluna
1 adet 10 mm’lik trokar yerleştirildi.
(Şekil 1). Opeasyonlara epigastrium
trokarından endoretraktör yerleştirilip karaciğerin sol lobu kaldırılarak
başlandı. Omentum minus açıldıktan
sonra frenoözefagial ve frenogastrik
ligamanlar disseke edildi. Sağ krus görüldükten sonra retroözefagial diseksiyon yapılarak sol krus görüntülendi.
Bu diseksiyonlarda mide ve özofagus
endobabcock yardımıyla traksiyona
alındı. Diseksiyonlar tamamlandıktan
sonra roticulating grasper yardımıyla
özofagus dönüldü ve peurote dren
geçirilerek özofagus askıya alındı. Ardından fundusun serbestleştirilmesi
için Ligasure® (Valleylab, Boulder,
Colorado) yardımıyla gastrica brevis
damarları koagüle edilip kesildi ve
fundusun serbestleştirilmesi sağlandı.
Sağ ve sol krus arasına Endostitch®
ile hiatusu normal genişlikte olanlara 1 adet, hiatusu geniş olanlara ise 2
adet yaklaştırıcı sütür konuldu. Ardından fundus özofagusun arkasından
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sağa geçirilip grasperla tutuldu. İki
fundus arasına iki adet Endostitch ile
nonabsorbabl sütür materyaliyle tek
tek sütür atılarak 2 cm uzunluğunda
fundoplikasyon yapıldı. Fundus ile
sağ krusu birbirine tespit etmek için
bir dikiş konuldu. Operasyon sahası
serum fizyolojikle yıkanıp aspire edildi. Hastaların hiçbirine dren konulmadı. Hastaların nasogastrikleri ameliyat sonrası 1. gün çekilerek oral sıvı
yiyecekler verilmeye başladı. Üç hafta
içinde yavaş yavaş katı yiyeceklere geçilmeye başladı.
Hastalar kontrole çağrılıp daha önceden hazırlanmış bir anket formuna
göre sorular soruldu. Göğüste yanma,
regürgitasyon, yutma güçlüğü, gaz-şişme sendromu olup olmadığı sorgulandı. Ameliyattan sonra ilk olarak 3.
haftada, daha sonra 3. aya kadar aylık,
daha sonra ise 3 aylık periyodlarla
kontrole çağrıldı. Bir yılını dolduran
hastalarda özefagografiyle kontrolleri
yapıldı.

Bulgular
Hastaların 20’si kadın (%60,6),
13’ü erkekti (%39,4). Yaşları 24-64
arasında değişiyordu ve ortalama yaş
42,6 olarak hesaplandı. Tüm hastaların ameliyatlarına laparoskopik olarak
başlandı ve tamamlandı. Herhangi bir
sebeple açık operasyona geçiş olmadı.
Ameliyatlar 55 ila 210 dakika arasında
tamamlandı. Ortalama ameliyat süre-

miz 80 dakika olarak hesaplandı.
Ameliyat sonrası 1. gün bir hastada
şiddetli bulantı-kusma görüldü. Nazogastrik sonda çekildikten sonra bulantı-kusma geçti ve oral gıda başlandı.
Hastaların hepsinde nazogastrik sonda çekildikten sonra oral gıda alımına
başlandı. Hastaların hastanede kalış
süresi 2-6 gün idi (ortalama 3,2 gün).
En kısa takip süremiz 3 hafta en uzun
takip süremiz 29 ay olarak kaydedildi.
Hastaların birinde umblikal bölgede
enfeksiyon, 1 hastada epigastrik insizyonda hematom saptandı, bunlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan
düzeldi. Hiçbir olguda ölüm olmadı.
Olguların 8’inde (%24,3) katı gıdalar başladıktan sonra ilk hafta içinde
yutma güçlüğü görüldü. Bu hastaların
takiplerinde herhangi bir endoskopik
veya cerrahi müdaheleye gerek olmadan semptomlar 3 ay içinde düzeldi.
Yirmialtı (%78.8) hastada tama yakın
düzelme, 6 hastada şikayetlerde belirgin azalma olduğu, 1 hastada şikayetlerde düzelme olmadığı ifade edildi.
Şikayetlerinde erken dönemde hiçbir
düzelme olmadığını ifade eden hasta 4. aydaki kontrolünde şişkinlik ve
regürjitasyon şikayetlerinin geçtiğini
zaman zaman retrosternal ağrı ve yanma hissettiğini belirtti. Şikayetlerinde
azalma olduğunu ifade eden 6 hasta
birer ay arayla yapılan takiplerinde
özellikle yemeklerden sonra şişkinlik
şikayetlerinin azalarak devam ettiğini
ancak regürjitasyon ve yanma hissinin geçtigini ifade etti. Hiçbir vakada
erken dönem nüks görülmedi. Tüm
vakalarımızın takipleri devam etmektedir.

Tartýþma
LNF laparoskopik GÖRH cerrahi
tedavisinde en sık yapılan ameliyat
metodudur. Hill tekniği, Toupet tekniği, Dor tekniği gibi metodlar tarif edilmesine rağmen bu yöntemler yaygın
olarak uygulanmamaktadır. Son yayınlarda parsiyel fundoplikasyon yapılan
hastalarda asit reflüsünün kontrolünde nüksün yüksek olduğu gösterilmiş-

tir (9,10). Bu iki yöntemi birbirleriyle
karşılaştıran yayınlar olmasına rağmen
izlem süreleri çok kısadır, fakat ağır
veya komplike reflüsü olan hastalarda parsiyel fundoplikasyon önerilmemektedir (11,12). Nissen-Rossetti tekniğinde klasik tekniğe göre en önemli
fark gastrika brevislerin kesilmeden
fundoplikasyonun gerçekleştirilmesidir (13). Bu yöntem daha basit olmasına rağmen erken dönem yutma güçlüğü Nissen Rossetti tekniğinde daha
fazla görülmektedir (14).
Laparoskopik teknikte bir diğer
tartışmalı konu hiatusun kapatılıp
kapatılmayacağı, kapatılacaksa greft
kullanılıp kullanılmayacağıdır. Hiatus
kapatılmadığında hastaların %7’den
fazlasında herniasyon olabilmektedir
(15,16). Rutin olarak hiatusun kapatılması bu komplikasyonu %80’e kadar
azaltmaktadır (17). Geniş hiatuslarda
ise hiatusun greftle kapatılmasının
nüksü azalttığı bildirilmektedir (18).
Fakat greft kullanımına bağlı lümen
içine migrasyon gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle
tekrar fundoplikasyon için ameliyat
edilen hastalarda rutin greft kullanımı
önerilmektedir (19). Bizim hiçbir vakamızda çok geniş hiatus yoktu. Greft
kullanılmasına gerek duymadık, izlem
süremiz kısa olmasına rağmen hiç bir
vakamızda herniasyon görülmedi.
Bir diğer tartışmalı konu da fundoplikasyonda buji kullanımının gerekli olup olmadığıdır. Bujinin kullanım amacı sıkı bir fundoplikasyon
yapmaktan kaçınmak istenmesidir.
Genellikle önerilen geniş çaplı bir
buji kullanılmasıdır. Fakat artık buji
kullanımının gerekliliği de literatürde tartışılmaktadır. Bu konuda Novitsky ve arkadaşlarının yayınlanan
geriye dönük bir çalışmasında bujisiz
yapılan laparoskopik fundoplikasyon
ameliyatlarının da başarılı olduğu
gösterilmiştir (20). Ancak prospektif
randomize bir çalışmada LNF’nda buji

kullanılan ve kullanılmayan iki grup
karşılaştırılmış ve geniş çaplı buji kullanılan grupta yutma güçlüğü anlamlı
olarak daha az bulunmuştur (21). Fakat buji kullanılan grupta bir hastada
perforasyon meydana gelmiştir. Bizim
hiçbir hastamızda buji kullanılmadı ve
yutma güçlüğü oranları literatürle karşılaştırabilir düzeydedir.
Laparoskopik tekniğin açık cerrahi teknikle karşılaştırıldığında pek
çok avantajları olmasına rağmen az
da olsa bazı yayınlarda uzun dönem
sonuçlarına bakıldığında laparotomi
ile yapılan fundoplikasyonun daha
başarılı olduğu bildirilmektedir. Franzen ve ark. 45 hastaya laparoskopik 45
hastaya açık cerrahi teknikle Nissen
fundoplikasyonu yapmışlardır. Uzun
dönem sonuçları karşılaştırıldığında laparoskopik yapılan 45 hastanın
28’inde (%62), açık ameliyat yapılan
45 hastanın 41’inde tatminkar sonuç
elde ettiklerini bildirmişler ve aradaki
farkı istatistiksel olarak anlamlı bulduklarını ifade etmişlerdir (22).
Literatürde çok geniş vaka serilerinde ve uzun dönem takiplerinde
LNF’un sonuçlarının tatminkar olduğu görülmektedir. 1340 vakalık çok
merkezli bir çalışmada 5 yıl takip edilen 1248 (%93,1) hastada tatminkar
sonuçlar elde edildiği bildirilmektedir
(23). Bizim serimizde de erken dönemde 26 hastada (%78,8) tatminkar
sonuçlar elde edilmiştir. Ancak 5 yıllık uzun dönem sonuçlarımız henüz
yoktur. Dallemagne ve ark. laparoskopik reflü ameliyatlarında 10 yıllık sonuçlarını yayınlamışlar, uzun dönem
sonunda da laparoskopik reflü ameliyatlarının medikal tedaviyle yaşam
kalitesi ve semptomlar açısından karşılaştırdıklarında daha üstün olduğunu
bulmuşlardır (24).
Hastaların ameliyat sonrası semptomların düzeyini ve yaşam kalitesini
değerlendirmede çeşitli skalalar kullanılmaktadır. Bu skalalardan Quality

of Life in Reflux and Dispepsia (QOLRAD), Gastrointestinal Quality of Life
Index (GIQLI) reflü hastaları için en
çok önerilen skalalardandır (7). Kullanılan diğer skalalar ise GERD Health
Related Quality of Life (GERD-HRQL)
ve GERD Treatment Satisfaction Questionnaire (GTSQ)’dur (25,26).
Hastaların ameliyat sonrası değerlendirilmesinde bu skalaların kullanımı
sonuçların daha objektif olmasını sağlayabilir. Bizim çalışmamızda bu skalalar kullanılmadı, hastalara daha önce
hazırlanmış bir anketten semptomlarıyla ilgili sorular soruldu.
Yutma güçlüğü LNF’nda ilk haftada en sık görülen şikayettir. Genellikle
kendiliğinden düzelir (27). Ancak yutma güçlüğü şikayeti uzun süre devam
eden hastalara endoskopik dilatasyon
uygulanır. Bununla da düzelmeyen
ve kalıcı yutma güçlüğü gelişen hastalara tekrar cerrahi tedavi gerekir.
Ancak bu durum literatürde nadir olarak bildirilmektedir. Elli olguluk bir
seride 3 hastaya (%6) yutma güçlüğü
nedeniyle laparoskopik cerrahi tekrar
uygulanmıştır (8). LNF günümüzde
GÖRH tedavisinde yaygın olarak uygulanmaktadır. ABD’de yılda 30000
civarında laparoskopik fundoplikasyon yapılmaktadır (28). Kısa ve uzun
dönemdeki en önemli komplikasyon
yutma güçlüğü olup serilerde %5-10
arasında bildirilmekte ancak bu vakaların sadece %1-3’ü balon dilatasyonu
ve revizyon gerektirmektedir (29,30).
Bizim serimizde 8 hastada (%24,2)
yutma güçlüğü gelişti ancak herhangi
bir cerrahi veya endoskopik tedaviye
gerek kalmadan düzeldi.
LNF günümüzde GÖRH cerrahisindeki en uygun seçeneklerden biridir. Ameliyat sonrası erken dönemde gelişen yutma güçlüğü en önemli
komplikasyondur ancak genellikle ilk
aylarda kendiliğinden düzelir.
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