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Çocuk cerrahisinde minimal invaziv giriﬂimler
Minimally invasive interventions in pediatric surgery
Ayd›n Ya¤murlu
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal›, Ankara, Türkiye

Özet
Endoskopik cerrahinin günümüzde tercih edilen cerrahi uygulama yöntemi olmas›yla birlikte çocuk cerrahisinin de bu alana adaptasyonu gecikmemiﬂtir. Bu yaz›da, çocuk cerrahisinde alt›n standart olarak kabul edilen endoskopik cerrahi giriﬂimler hakk›nda ayr›nt›l›
bilgilendirmede bulunulacak. Ayr›ca minimal invaziv giriﬂimlerde en uç uygulamalar hakk›nda da bilgi edinilecektir. (Türk Ped Arﬂ
2010; 45 Özel Say›: 4-8)
Anahtar sözcükler: Cerrahi, çocuk, laparoskopi, torakoskopi

Summary
ItAfter endoscopic surgery started to begin the preferred surgical option, adaptation of pediatric surgery for this type of surgery did
not delay. In this review, you’ll find detailed information on endoscopic surgical procedures that ara accepted as gold Standard. And
you will also be informed about the most extreme applications of endoscopic surgery in the field of pediatric surgery. (Turk Arch Ped
2010; 45 Suppl: 4-8)
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Giriﬂ
Geleneksel Hipokratik yaklaﬂ›m; daha az invaziv olan›n
daha iyi oldu¤unu savunur. Laparoskopik cerrahi, geleneksel olarak, art›k hastalar taraf›ndan bile bilinen, ameliyat
sonras› daha az a¤r›, daha konforlu ve h›zl› nekahat dönemi, daha küçük insizyonlara ba¤l› daha iyi kozmetik görünüm nedeniyle günümüzde tercih edilen ameliyat yöntemi
olmuﬂtur. Ö¤renme e¤risi nedeniyle baﬂlang›çta daha uzun
ameliyat süreleri ve daha yüksek komplikasyon oranlar›,
tecrübenin artmas›yla birlikte, aç›k cerrahi kadar h›zl›, hatta
laparatomi ve sonras›nda kar›n kapama iﬂlemi gerekmedi¤i
için bazen daha h›zl› ameliyat sürelerine yerini b›rak›rken
komplikasyon oranlar› da ameliyat›na göre de¤iﬂkenlik göstermekle birlikte aç›k cerrahiye oranla daha düﬂük oranlara
ulaﬂm›ﬂt›r (1).
Endüstrinin de deste¤i ile Çocuk Cerrahlar› genel olarak
endoskopik cerrahiye adaptasyonda gecikmemiﬂ, hatta
belirli konularda öncülük elde eder hale gelmiﬂlerdir. Ülkemizde Çocuk Cerrahisi e¤itimi, Genel Cerrahi üzerine olmad›¤› için, Türkiye’de endoskopik cerrahini geliﬂimi biraz da-

ha gecikmeli olmuﬂ ancak mevcut durumda baz› merkezlerde günceli yakalam›ﬂt›r. ‹nternetteki bilgi ak›ﬂ›n›n inan›lmazl›¤› göz önünde bulundurulursa, çocuk hastalar›n ebeveynlerinin bile cerrahlar›ndan talep etti¤i bir ameliyat yöntemi olan endoskopik cerrahi konusunda baz› cerrahlar ve
merkezler halen tutucu bir yaklaﬂ›m sergilemektedir. Bu
durumun k›r›lmas› ve ülkemizde endoskopik cerrahinin
dünya standartlar›n› yakalamas› ad›na, bu aﬂamada çocuk
hekimlerine de önemli bir görev düﬂtü¤ü kan›s›nday›m.
Bu yaz›da Çocuk Cerrahisinde alt›n standart haline gelmiﬂ laparoskopik cerrahi uygulamalar yan›nda, s›n›rlar› göstermek ad›na en uç uygulamalardan da bahsedilecektir.
Laparoskopik apendektomi
Çocukluk ça¤›n›n en s›k yap›lan ameliyatlar›ndan birisi
apendektomidir. Bir çocukluk ça¤› acili olan akut apendisitin sa¤alt›m›nda laparoskopik cerrahisini kullan›m› 1987 y›l›nda ilk olarak Semm (2) taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r. ‹lk baﬂta ameliyat süresinin uzun oldu¤unu birkaç çal›ﬂman›n sonuçlar› sonras›nda ö¤renme e¤risine ba¤l› olarak gerilemiﬂ,
akut apendisit tedavisinde günümüzde laparoskopik cerrahi alt›n standart haline gelmiﬂtir (3). Çocuk cerrahlar›n›n la-
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paroskopik cerrahi dünyas›na adaptasyonu da bu ameliyat
sayesinde gerçekleﬂmiﬂtir. Laparoskopik apendektomide
ameliyat süresi, hastanede kal›ﬂ süresi, aç›k apendektomiye oranla belirgin olarak daha k›sad›r. Ameliyat sonras› a¤r› kesici ihtiyac› da laparoskopik apendektomide belirgin
olarak daha azd›r. Kozmetik üstünlü¤ü çok belirgindir; kar›n sa¤ alt kadranda 3-5 cm’lik bir kesi yerine, biri göbekte
1 cm’lik, di¤er ikisi bikini çizgisinin alt›nda kalan 0,5 cm’lik
toplam üç trokar giriﬂinin yerine ait kesiler mevcuttur ki
bunlar›n hepsi de saklanabilir. Ameliyat sonras› normal fiziksel aktiviteye dönüﬂ de belirgin olarak daha h›zl›d›r. Laparoskopik apendektomi sonras› çocu¤un beden e¤itim
dersleri ya da spor aktivitelerine bir k›s›tlama getirilmesi söz
konusu de¤ildir.
Laparoskopik apendektomiyle ilgili tart›ﬂmalar, daha
çok perfore apandisitlerin sa¤alt›m›yla ilgili olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Baﬂlang›çta yay›nlanan baz› yay›nlarda perfore apandisitli olgularda laparoskopi ile aç›k cerrahiye oranla daha fazla intraabdominal apse insidans›ndan bahsetmektedirler. Ancak daha sonra yay›nlanan daha büyük olgu serilerinde bu oran›n belirgin bir farkl›l›k göstermedi¤i,
aksine laparoskopinin tüm kar›n kompartmanlar›n› gözlemleyerek temizleme becerisi sa¤lad›¤› için hem intraabdominal abse oluﬂumunda, hem di¤er infeksiyöz komplikasyonlarda hem de kar›n içi yap›ﬂ›kl›k geliﬂiminde aç›k cerrahiye
k›yasla belirgin olarak daha avantajl› oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Son olarak asistan e¤itimi aç›s›ndan laparoskopik apendektomi hem olgu say›s›n›n fazlal›¤› hem el-göz koordinasyonuna yönelik belirli uygulamalar› geliﬂtirmesi aç›s›ndan
son derece önem taﬂ›maktad›r.
Laparoskopik kolesistektomi
Laparoskopik kolesistektomi eriﬂkinlerde yayg›n olarak
yap›lan ancak çocuklarda nadiren uygulanan bir cerrahidir.
Eriﬂiknlerde alt›n standart haline gelmiﬂ laparoskopik kolesitektomi, çocuklar için de farkl›l›k göstermez. Çocuk hastalarda da kolesistektominin laparoskopik olarak yap›lmas›
tercih edilmelidir. Laparoskopinin genel avantajlar›, kolesistektomi için de geçerlidir: daha iyi kozmetik görüntü, daha
az a¤r›, daha h›zl› ameliyat süresi, daha k›sa hastanede kal›ﬂ süresi, daha erken besleme, normal aktiviteye daha h›zl› dönüﬂ olarak s›ralanabilir (4). Laparoskopik kolesistektominin kullan›lmaya baﬂlamas›yla, aç›k apendektomide hemen hiç görülmemiﬂ, baz› major komplikasyonlar da ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r; bunlar›n baﬂ›nda koledok yaralanmalar›, vasküler anatomideki varyasyonlar nedeniyle hepatik arter, özellikle sa¤ hepatik arter yaralanmalar› gelmektedir (5). Ancak tecrübenin artmas›yla birlikte bu komplikasyonlar›n oranlar› da aç›k cerrahiyle ayn› düzeye gelmiﬂtir.
Çocuk hastalarla ilgili olarak yay›nlanan büyük serilerde bu
bahsedilen tüm avantajlar belirgin olarak tan›mlanmaktad›r.
Özellikle splenektomiyle birlikte yap›lacak olgularda kar›nda yap›lacak büyük insizyonlardan kaç›nmay› sa¤layarak
5 mm’lik birkaç küçük trokar arac›l›¤›yla iﬂlemi tamalayabiliyor olmak hem çocuk hasta hem de ailesi için yüz güldürücü olmaktad›r.
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Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu
Gastroözofageal reflü hastal›¤› çocukluk ça¤›nda san›ld›¤›ndan daha fazla görülmektedir. ‹ki çeﬂit semptom verebilir; birincisi sindirim sitemi ile ilgili semptomlar, kusma,
buna ba¤l› olarak da büyüme-geliﬂmede gerilik, ikincisi ise
solunum sistemi semptomlar›; mide içeri¤inin aspire edilmesinden tutun da kronik bronﬂit ve ast›mla takip edilen
pek çok çocuk hastan›n altta yatan sorunu gastroözofageal reflü hastal›¤› olabilir. Gastroözofageal reflü hastal›¤›n›n
öncelikli tedavisi non-cerrahi tedavidir. Ancak baz› endikasyonlar vard›r ki bunlar da cerrahi kesin endikasyondur;
özofagus atrezisi ameliyat› sonras› geliﬂen reflüler, koroziv
özofagus darl›klar› sonras›nda ortaya ç›kan reflüler, bu iki
alt baﬂl›k özofagusun k›salmas› gibi anatomik bir sorun temelinde geliﬂti¤i için, kullan›lan medikasyonlar›n hayat boyu etkili olmas› pek mümkün de¤ildir. Bir di¤er durum, hiatal herni varl›¤›d›r; burada da anatomik bir bozuklu¤un onar›lmas› gerekmektedir. Bunlar›n d›ﬂ›nda nörolojik sorunu
olan çocuklarda ortaya ç›kan gastroözofageal reflü hele bir
de yutma disfonksiyonuyla beraber seyrediyorsa yine cerrahi tedavi endikasyonunu ön planda düﬂünmek gereklidir.
S›k tekrarlayan pnömoniler, resüsitasyon gerektiren aspirasyonlar, ilaç tedavisine ra¤men büyüme-geliﬂme gerili¤inin devam etmesi di¤er endikasyonlar içinde say›labilir. Bir
çocuk cerrah› olan Nissen taraf›ndan tan›mlanan Nissen
fundoplikasyonu günümüzde gastroözofageal reflü hastal›¤›n›n tedavisi aç›s›ndan en kabul gören ameliyatt›r. ‹lk laparoskopik uygulamalardan sonra aç›kças› ameliyat endikasyonu s›n›rlar› hem pediatrik gastroenterologlar hem pediatrik gö¤üs hastal›klar› uzmanlar› taraf›ndan hem de çocuk
cerrahlar› taraf›ndan geniﬂletilmiﬂtir. Bunun as›l nedeni klasik aç›k ameliyatla yap›lan Nissen fundoplikasyonunun
morbidite ve komplikasyon oran› çok yüksek bir ameliyat
iken, laparoskopik Nissen fundoplikasyonunun neredeyse
günübirlik cerrahi olarak yap›labilen bir ameliyat olas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Klasik aç›k cerrahide hiatus diseksiyonu sonras› geliﬂti¤i söylenilen %40 oran›ndaki intraabdominal adhezyonlara ba¤l› intestinal obstrüksiyon oran› laparoskopik cerrahiyle %1-2 oran›na gerilemiﬂtir. Kozmetik
avantajlar›n›n yan› s›ra, göbek üstü orta hat insizyonu gibi
büyük bir insizyondan kaç›n›lmas›, özelikle büyük bebeklerde ›s› kayb› ve major ameliyat risklerinin düﬂmesine yol açmakta, laparoskopik Nissen fundoplikasyonunun prematür
yenido¤anda bile tecrübeli ellerde yap›labilirli¤ini olanakl›
k›lmaktad›r. Bütün bu önemli avantajlar›n varl›¤› gastroözofageal reflü cerrahisinde laparoskopik uygulamalar› alt›n
standart haline getirmiﬂtir (6).
Laparoskopik splenektomi
Laparoskopik cerrahinin en büyük zorluklar›ndan birisi
rezeksiyon yap›lan spesimenin d›ﬂar›ya ç›kar›lmas›d›r. Hemolitik anemi nedeniyle uzun süreler takip edilmiﬂ, fizik incelemede dala¤› neredeyse pelvise kadar uzanm›ﬂ bir çocu¤un dala¤›n›n laparoskopik olarak rezeke edilip kar›n d›ﬂ›na ç›kar›lmas› mümkün müdür? Bu sorunun cevab› lapa-
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roskopi konusunda deneyimli bir çocuk cerrah›n›n ellerinde: EVET. Çocuklarda splenektomi endikasyonu konulan
olgularda günümüzde birinci tercih art›k laparoskopik splenektomidir (7). Özellikle idiopatik trombositopenik purpura
nedeniyle splenektomi yap›lacaksa, dalak boyutu küçük oldu¤u ve aç›k ameliyatta derin yerleﬂimli olarak ulaﬂman›n
daha zor oldu¤u düﬂünülecek olursa laparoskopi alt›n standartt›r. Hemolitik anemiler nedeniyle takip edilen çocuklar›n
pek ço¤unda dalak büyük boyutlara ulaﬂ›r, bu olgularda
büyük dala¤› laparoskopik olarak kar›n içinde manipüle etmek ve splenektomiyi tamamlamank zor olabilir. Özellikle
orak hücreli anemili olgularda, daha önce geçirilen hemolitik krizler s›ras›nda meydana gelebilen splenik enfarktlara
ba¤l› kar›n içi yap›ﬂ›kl›klar daha fazla oldu¤undan splenektomi teknik olarak daha zor olur, ancak imkans›z de¤ildir.
Büyük dalaklarla ilgili en büyük sorun, dala¤›n kar›n d›ﬂ›na
ç›kar›lmas›d›r. Splenozis riskinden kaç›nmak amaçl›, dala¤›
kar›n içinde parçalamak do¤ru de¤ildir. Bu nedenle dalak
tüm ba¤lar›ndan ayr›l›p hilusu kesildikten sonra “endobag”
ad› verilen dayan›kl› laparoskopik spesimen ç›karma torbalar› içine al›n›r ve torban›n a¤›z k›sm› kar›n d›ﬂ›nda aç›larak
dalak torba içinde parçalanarak splenektomi tamamlanabilir. Baz› olgularda dala¤›n, en büyük boyutu 20cm derinlik
ve 10 cm çapa sahip olan bu torbalar›n içine yerleﬂtirilmesi
mümkün olmayabilir. Bu durumda kozmetik avantajlardan
yararlanmak ad›na, Pfannenstiel kesisiyle (bikini çizgisinin
alt›nda kalan sezeryanlarda kullan›lan kesi) dala¤› ç›karmak
mümkün olabilir.
Genel olarak, çocuk yaﬂ grubunda laparoskopik splenektomi alt›n standart olarak kabul edilirken. Dala¤›n büyüklü¤ü
morbiditeyi en çok art›ran durum olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Yay›nlanan büyük serilerde, laparoskopik cerrahiden aç›¤a geçmeyi de morbidite kabul etmezsek, intra ve postoperatif komplikasyon oran› ortalama %5 civar›ndad›r (8).
Splenektomi s›ras›nda major damar yaralanma riski her
zaman göz önünde bulundurulmal›d›r. Major damar yaralanmas› durumunda derhal aç›k cerrahiye geçiﬂ için her türlü donan›m haz›r olmal›d›r. Yüksek debili kanamalara ba¤l›
intraoperatif mortalite bile bildirilmiﬂtir (8,9).
Laparoskopik splenektominin dezavantajlar› aras›nda
say›lan bir di¤er durum ise aksesuar dalak varl›¤›n›n net
olarak de¤erlendirilememesi iddias›d›r. Ancak yay›nlanan
pek çok büyük seride aksesuar dalaklar›n görüntülenip ç›kar›lmas›nda laparoskopinin daha iyi bir görüﬂ imkân› sa¤layarak, aksine avantajl› oldu¤unu iddia etmektedir (8,9).
Basit dalak kistlerinde ya da lokalize lezyonlarda dalak
koruyucu cerrahi esast›r. Parsiyel splenektomi laparoskopik olarak da “ligasure” gibi damar mühürleyici laparoskopik el aletleri yard›m›yla günümüzde kolayl›kla yap›labilir
hale gelmiﬂtir (9).
Laparoskopik piloromyotomi
‹nfantil hipertorfik pilor stenozu, bat› toplumlar›nda oldukça yüksek insidansla gözlenirken, ülkemizde bu oran
daha düﬂük olarka karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Günümüzde, in-
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fantil hipertrofik pilor stenozunun sa¤alt›m›nda piloromyotominin laparoskopik olarak gerçekleﬂtirilmesi alt›n standart olarak kabul edilmektedir (10). Yap›lan randomize
prospektif çal›ﬂmalar da laparoskopik piloromyotominin
aç›k cerrahiye göre gerek ameliyat süresi, gerek komplikasyonlar, gerek hastanede kal›ﬂ ve oral besleme aç›s›ndan
daha avantajl› oldu¤unu ortaya koymaktad›r (11).
Laparoskopik piloromyotomi ile ilgili olarak, ülkemizdeki temel sorun, ö¤renme e¤risi oldukça uzun olan bu ameliyat›n e¤itimini verebilecek olgu s›kl›¤›n›n yeterli olmamas›d›r. Ülkemizde, en yo¤un çocuk cerrahisi merkezlerinde bile y›ll›k olgu say›s› 10-20 aras›ndad›r. Bu olgu say›s›yla e¤iticilerin deneyim kazan›p, asistanlar› e¤itmesi uzun bir süreç gerektirmektedir. Ancak, laparoskopik cerrahi konusunda ulusal referans merkezi konumunda kabul edilen yazar›n bulundu¤u kurum ve birkaç büyük merkezde bu iﬂlem
rutin uygulamaya girmiﬂ durumdad›r.
Laparoskopik ba¤›rsak rezeksiyonu ve
“pull-through” ameliyatlar›
Çocukluk ça¤›nda, eriﬂkinlere k›yasla, maligniteye yönelik olarak kolon rezeksiyonu ya da barsak rezeksiyonu yap›lma oran› oldukça az olmakla birlikte, Hirschsprung hastal›¤›
gibi sa¤alt›m› tamamen cerrahi olan hastalarda laparoskopik yine alt›n standart olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (12).
Hirschsprung hastal›¤›, myenterik pleksusta sempatik
ganglionlar›n olmamas›ndan kaynaklanan ve fonksiyonal
distal intestinal obstrüksiyon ile kendini gösteren bir hastal›kt›r. Klasik tedavisinde önce kolostomi aç›lmas›, daha sonra definitif cerrahi ve son olarak da kolostominin kapat›lmas›yla yap›lan üç basamakl› tedavi bulunmaktad›r. Hem aile
hem de çocuk için uzun ve zahmetli bir tedavi süreci k›sa
segment Hirschsprung hastal›¤› için öncelikli olarak “transanal endorektal pull-through” ameliyat›yla tek seansa düﬂmüﬂ. Uzun segmentler için de laparoskopinin eklenmesiyle
yine kolostomiden kaç›n›lmas› sa¤lanarak daha konforlu,
minimal invaziv bir alternatif ortaya ç›km›ﬂ oldu. K›sa segment Hirschsprung hastal›¤› ﬂüphesi olan olgularda da ayn› seansta tan›y› kesinleﬂtirmek için, seromusküler barsak
biyopsisi yap›labilme imkan› nedeniyle laparoskopik ayr› bir
avantaj sa¤lamaktad›r. Konvansiyonel üç basamakl› tedaviyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda laparoskopik yard›ml› transanal endorektal pull-through ameliyatlar› morbidite aç›s›ndan belirgin olarak daha avantajl›i kozmetik aç›dan çok üstün ve aileye kolostomisiz bir tedavi alternatifi sunmaktad›r (12).
Meckel divertikülü, tan›s›nda intrakorporeal ya da göbekteki kamera trokar›n› biraz geniﬂletip d›ﬂar›da rezeksiyon imkan› sa¤lamas› nedeniyle yine laparoskopi ön plana ç›kmaktad›r. Laparoskopi sayesinde median ya da göbek üstü transvers yap›lacak büyük insizyonlardan kaç›n›lmakta, komplikasyon oran›nda da belirgin art›ﬂ saptanmamaktad›r (13).
Ülseratif kolit, familial polipozis koli gibi total kolektomi
ve ileal rezervuar yap›lmas› gereken major ameliyatlar bile
günümüzde laparoskopi yard›m›yla yap›labilmektedir (14).
Yukar›da bahsi geçen ve alt›n standart kabul edilen pek
çok cerrahi giriﬂim gibi, laparoskopik total kolektomi de
kendini bu alanda alt›n standart olarak kabul ettirme aﬂa-
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mas›na do¤ru h›zla ilerlemektedir. Olgu serileri ve deneyim
artt›kça, “sin est qua non” (olmazsa olmaz) hale gelecektir.
Laparoskopik adrenalektomi
Çocukluk ça¤›nda sürrenal adenomlar›, ganglionöroma
ve feokromositoma gibi adrenal kökenli tümörler laparoskopik olarak ç›kart›labilmektedir. Sol taraftaki lezyonlar üç
portla gayet rahatl›kla eksize edilebilirken, sa¤ taraf yerleﬂimli lezyonlar, karaci¤er ekartasyonu gerektirdi¤i için ek
bir porta daha ihtiyaç göstermektedir. Daha önceki alt baﬂl›klarda belirtilen büyük insizyonlardan kaç›n›lmas› belki de
laparoskopinin sürrenalektomi aç›s›ndan belki de sa¤lad›¤›
en büyük avantajd›r. Kan kayb›n›n minimal olmas›, kar›n ya
da retoroperitoneal bölgede büyük diseksiyonlardan kaç›n›lmas›, komplikasyon oran›n›n düﬂük olmas›, ameliyat
sonras› a¤r›n›n çok daha az olmas› en önemli avantajlar
içinde yer almaktad›r (15). Tart›ﬂmal› konulardan biri nöroblastoma gibi malign lezyonlar›n sa¤alt›m›nda da laparoskopinin kullan›l›p kullan›lamayaca¤›d›r. Küçük boyutlu nöroblastomalar›n eksizyonunun laparoskopik olarak yap›labilirli¤i konusunda pek çok olgu serisi mevcut olup, büyük seriler bulunmamaktad›r. Bunlar›n bir k›sm› doku tan›s› için biyopsi ya da parsiyel rezeksiyondan bahsederken bir k›sm›nda total eksizyon yap›lm›ﬂt›r. Malign lezyonlar›n laparoskopik sa¤alt›m›yla ilgili en çok sorun edilen port yeri metastazlar›, bildirilen serilerde hiç gözlenmemiﬂtir. Evre IV nöroblastomal› 21 olguluk bir seride sadece 3 olguda lokal
nüks olmuﬂ, tümör çap› 2-7cm aras›nda de¤iﬂen di¤er vakalar baﬂar›l› bir ﬂekilde total olarak ç›kar›lm›ﬂt›r (15).
Laparoskopik cerrahiden aç›¤a geçiﬂ oran› belirgin olarak düﬂüktür. Bu nedenle belirli laparoskopik cerrahi deneyime sahip merkezlerde sürranelektomi yap›lacak olgularda
laparoskopi tercih edilen cerrahi yöntem olarak benimsenmelidir.
Laparoskopik solid organ biyopsileri
Günümüzde giriﬂimsel radyolojinin geliﬂmiﬂ imkanlar›
sayesinde ulaﬂ›labilecek her yerden perkütan i¤ne biyopsisi ya da doku biyopsileri yapmak mümkündür. Ancak baz›
özellikli durumlarda; kanama diatezleri, doku tan›s› için daha fazla ve büyük parça gereksiniminde, perkütan biyopsilerin organ için ciddi tehlike yaratabilece¤i durumlarda, laparoskopik görüﬂ alt›nda doku örneklemesi yap›labilmektedir. Kar›n içi solid tümörlerden, karaci¤er biyopsilerine, retroperitoneal böbrek biyopsilerinden mezenterik ya da baﬂka yerleﬂimli lenf nodlar›n›n örneklemesine kadar akl›n›za
gelebilecek, kameran›n gözünün ulaﬂabildi¤i her dokudan
biyopsi yapmak mümkündür. Bu doku örneklemesinin laparoskopik görüﬂ alt›nda yap›lmas›, biyopsi sonras› kanama olursa eﬂ zamanl›, koteraizasyon ya da fibrin yap›ﬂt›r›c›larla hemostaz›n sa¤lanabilmesi en büyük avantaj olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (16).
Di¤er giriﬂimler
Nesidioblastozis ya da pankreatik ada hücre adenomlar›n›n cerrahisinde de laparoskopi kullan›lmaktad›r. BU kadar komplike ve major cerrahi bile laparoskopi ile yap›labilmektedir (17). Ülkemizde de bu tip cerrahi giriﬂimlerin yap›l›yor olmas› mutluluk vericidir.
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Ülkemizde yayg›n olmasa da özellikle Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde adolesanlarda obezite cerrahisi yayg›n olarak kullan ›lmaktad›r. “Gastric By-pass” ameliyat› ad› verilen bu ameliyat laparoskopik olarak rutin yap›lmaktad›r (18).
Torakoskopik giriﬂimler
Çocukluk ça¤›nda endoskopik cerrahi giriﬂimlerin
önemli bir k›sm›n› da torakoskopik giriﬂimler oluﬂturmaktad›r. Çocukluk ça¤›nda torakoskopik olarak yap›lan giriﬂimlerin baﬂl›calar› ﬂöyle s›ralanabilir (19-20)
Akci¤er biyopsisi
Mediastinal kitle lezyonu eksizyon ve biyopsileri
Plevra biyopsileri
Ampiyem için drenaj ve dekortikasyon
Plöredezis
Akci¤er rezeksiyonlar›
Özofagus atrezisi onar›m›
Diyafragma hernisi onar›m›
Aortopeksi
Patent Duktus Arteriozus ba¤lanmas›
Laparoskopik ameliyatlara oranla torakoskopik giriﬂimler daha yeni uygulama alan› bulmaya baﬂlam›ﬂt›r ancak
gerek akci¤er biyopsilerinde gerekse plevral ampiyem için
drenaj ve dekortikasyon için alt›n standart haline gelmiﬂtir.
Torakoskopik ameliyatlar›n en büyük avantaj›, ileride
hem kozmetik s›k›nt› yaratabilecek hem de postür deformitlerine yol açabilecek torakotomi insizyonlar›ndan kaç›nmakt›r. Di¤er en büyük avantaj› ise ameliyat sonras› a¤r›n›n
çok daha az olmas› ve akci¤er ekspansiyonunun çok daha
h›zl› gerçekleﬂmesidir.
Torakoskopik cerrahiye ait deneyim laparoskopik cerrahi kadar geniﬂ olmasa da yukar›da bahsedilen torakoskopik
giriﬂimler ile ilgili yay›nlan serilerin baﬂar›l›, etkin ve efektif oldu¤u yönündedir. Elbetteki bu serilerde torakoskopik cerrahinin güvenilirli¤i de sorgulanmaktad›r. Komplikasyon oranlar›n›n aç›k cerrahiye benzer olmas›. Mortalite ve morbiditenin aç›k cerrahiden belirgin farkl›l›k göstermemesi torakoskopik cerrahini güvenilir oldu¤unu da desteklemektedir. Ancak torakoskopik cerrahi giriﬂimler s›ras›nda toraks için yerleﬂimli major damar yaralanmalar› söz konusu olursa müdahele için zaman olmayabilir, çünkü torakotomi yapmak her
zaman lapartomi kadar h›zl› olmayabilir. Literatür her ne kadar güvenli olarak belirtse de endoskopik cerrahi konusunda ileri düzey deneyim geliﬂmeden torakoskopik giriﬂimlerde bulunman›n çok do¤ru olmad›¤› inanc›nday›m.
Tek port laparoskopik cerrahi
Son zamanlarda daha da minimal invaziv olmak ad›na
göbekten girilen tek bir trokar arac›l›¤›yla laparoskopik olarak yap›lan her türlü giriﬂimin yap›lmas› gündeme gelmiﬂtir.
Bu konuda da giderek artan bir birikim oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r (21). Bu iﬂlemleri gerçekleﬂtirebilmek için farkl› alet spektrumuna gerek vard›r, ve endoskopik cerrahi konusunda
ileri düzey deneyim sahibi olunmas› ﬂartt›r.
Robotik cerrahi
Asl›nda robot yard›ml› endoskopik cerrahi demek belki
daha do¤rudur, çünkü robot bir cerrah taraf›ndan kumanda
edilmektedir. Robotik cerrahi ile endoskopik cerrahide yap›-
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labilen her türlü ameliyat yap›lmaktad›r. ﬁimdiye dek çocuklarda robotik sistemler kullan›larak yap›lan ameliyatlar aras›nda baﬂl›ca, splenektomi, Heller miyotomisi, kolesistektomi,
fundoplikasyon, portojejunostomi, koledok kisti eksizyonu,
duodenal atrezi, ooferektomi, Morgagni hernisi onar›m›,
Ladd ameliyat›, mediastinal kitle eksizyonu, özofagoözofagostomi, üreteropelvik bileﬂke darl›¤› onar›m›, meningomiyelosel onar›m›, nefrektomi ve apendikovezikostomi bulunmaktad›r. Tüm ameliyat boyunca robot kullan›ld›¤› gibi, robotik sistem ile aç›k cerrahinin “hibrit” olarak uyguland›¤› olgular da bildirilmiﬂtir. Üç boyutlu görüntü sa¤lamas›, el hareketlerinde artikülasyona izin vermesi, titremeyi tama yak›n ortadan kald›rmas› en büyük avantajlar› aras›ndad›r. Ancak alet
boyutlar›n›n çocuklardaki uygulamalar için fazla olmas› (minimum çap 8 mm), çocuk cerrahisinde robot kullanmadan yap›lan endoskopik cerrahilerin son derece baﬂar›l› sonuçlar›
bulunmas›, ve robot maliyetinin çok pahal› olmas› nedeniyle
çocuklardaki uygulamalar çok yayg›nlaﬂmam›ﬂt›r (22).
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