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Kolonoskopik Polipektomi Sonrası Retroperitoneal Kolon Perforasyonu ye
Pnömomediastinum Olgusu
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Giriş: Kolonoskopik komplikasyonlar nadir görülmekle birlikte, çiddi mortalite ve morbidite
nedenlerini oluşturmaktadır. Bu komplikasyonların en önemlisi iatrojenik kolon
perforasyonlarıdır. Teşhis amaçlı kolonoskopilerin yaklaşıko/o0.2' sinde kolon
perforasyonuna rastlanılmaktadır.
Olgı: 74 yaşında erkek hasta kolonoskopik parsiyel polipektomi sonrası gelişen karrn ağısı
yakınmasıyla acil servise başvurdu. Polipektomi ve rektosigmoid malignite nedeni ile
operasyon öyküsü mevcut olan hastanın vital bulguları normal srnırlarda idi. Fizik
muayenesinde batında hassasiyet yoktu. Laboratuvar tetkiklerindebeyaz kiire: 8,5x103p/L,
hemoglobin: 11.5 g/dl olarak saptandı. Hastaya intraabdominal hematom ve perforasyon
şüphesi nedeni ile çekilen abdominopelvik tomografıde sağda perinefrik alanda, inferior vena
kava ve sol renal ven çevresinde serbest hava dansiteleri, hiatal herni ve pnömomediastinum
saptandı. Hasta organ perforasyonu onanmı için operasyona alındı. Operasyonda çıkan kolon
distalinde polipoid lezyon ve lezyon etrafında da mikroperforasyon odakları mevcuttu.
Hastaya sağ hemikolektomi + ileotransversostomi yapıldı. Hasta cerrahi yoğun bakım
ünitesine yatırıldı.
Sonuç: Kolonoskopi, alt gastrointestinal sistem hastalık-larının teşhis ve tedavisinde en sık
kullanılan girişim-sel tekniktir. Kolonoskopik komplikasyonlar nadir görülmekle birlikte,
ciddi mortalite ve morbidite nedenlerini oiuşfurmaktadır. Bu komplikasyonlarrn en önemlisi
iatrojenik kolon perforasyonlarıdrr. Terapotik endoskopi (polipektomi, biyopsi alınması vb)
perforasyon riskini arttrmaktadır. Ko|onoskopik polipektomiye bağlı komplikasyon
(perforasyon veya kanama) oranı, Yo2,3 tiir, Kolonoskopik işlem yapılmış hastalar karın ağrısı
yakınması ile acil servise başvurduklarında fizik muayene de belirgin bulgu olmasa da ayırıcı
tanıda retroperitoneal perforasyon mutlaka dtlştlntllmelidir. Perforasyonun erken teşhis ve
tedavisi klinik başarıyı ve uygulanacak cerrahi işlemin daha sınırlı olmasını sağlar.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, perforasyon, pnömomediastinum
Şekil 1. Böbrek hilusları diizeyinden geçen kesitte sağda perinefrik alanda, inferior vena
k*va ve sol renal ven çevresinde serbest hava dansiteleri göriilüyor.
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Şekil2. Alt torakal düzeyden geçen kesitte kalp çevresinde pnömomediastinum ile
uyumlu sörünüm mevcut
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