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ÖZET 
 
 

Amaç: Rektum  kanseri cerrahisinde, altın standart olarak total mezorektal eksizyon (TME) 

tekniği uygulanmaktadır. Laparoskopik ve açık rektum rezeksiyonu tekniğinin onkolojik sonuçlar 

açısından anlamlı farkı olmadığı gösterilmiştir. Laparoskopik TME’de sinir koruyucu cerrahi ile 

cinsel fonkiyon bozukluğu komplikasyonu minimale indirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada 

kliniğimizde gerçekleştirilen laparoskopik ve açık rektum rezeksiyonu vakalarının cinsel 

fonksiyonlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem ve gereç: Ekim 2005 ile Temmuz 2009 tarihleri arasında rektum kanseri tanısı ile 

laparoskopik veya açık cerrahi uygulanan 261 hasta, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Yerel Etik Kurulunda 09/07/2010 tarihli ve 326-52 sayılı onayı ve izni alınarak cinsel fonksiyonları 

açısından değerlendirilmiştir. Hastaların yaş, cins, tümör lokalizasyonu, tümör boyutu, neoadjuvan 

tedavi, uygulanan cerrahi tipi ve cinsel fonksiyonları, kadınlarda cinsel fonksiyon indeksi (FSFI), 

erkeklerde uluslararası erektil disfonksiyon değerlendirme indeksi (IIEF) ile değerlendirilmiştir. 

Ayrıca hastaların BECK depresyon ölçeği ile depresif durumları ve Cleveland Clinik Wexner 

inkontinans skoru ile anorektal fonksiyonları değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Rektum kanseri tanısıyla rezeksiyon uygulanmış 261 hasta, retrospektif olarak 

değerlendirilmiş ve anket yöntemiyle sorgulanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 232 hastanın, ameliyat 

sonrası cinsel aktivitelerinin devam ettiği saptanmıştır. Hastaların ortalama yaşı 52 olup, her iki 

grupta da erkekler sayıca fazla bulunmuştur (E: 137/ K: 95). Yaş, cinsiyet, tümör evresi, tümör 

yerleşimi gibi demografik veriler açısından grupların dağılımı homojendir. 159 hastaya (% 60) 

laparoskopik cerrahi, diğer hastalara ise açık cerrahi uygulanmıştır. Sfinkter koruyucu cerrahi tüm 

seride 167 hastaya (% 72) uygulanmıştır. Hastalar tümör yerleşim yerine göre değerlendirildiğinde, 

111’i (% 47,8) distal rektum yerleşimli, 45’i (% 19,4) orta rektum yerleşimli, 76‘sı (% 32,8) 

proksimal rektum yerleşimli olduğu görüldü. Hastaların 127’si (% 54,7) neoadjuvan kemoradyoterapi 

almıştı. Erkek hastalarda laparoskopik cerrahi uygulanan grubun, 1.değerlendirme döneminde (6 – 9. 

ay) ve 2. değerlendirme döneminde (15 – 19. ay) ED skorlarının açık cerrahi uygulanan gruba göre 

daha iyi olduğu izlendi (p<0,001). Neoadjuvan kemoradyoterapi alan erkek hastaların, her iki 

ölçümdede ED skorlarının neoadjuvan tedavi almayan gruptan daha düşük olduğu saptandı (p<0,05). 

Proksimal yerleşimli tümörlerde, orta ve distal yerleşimli gruba göre ED skorları anlamlı derecede 

yüksekti (p<0,01). Uygulanan cerrahi tipine göre değerlendirildiğinde ise SKC (sfinkter koruyucu 



 x

cerrahi) uygulanan grubun, APR (abdominoperineal rektum amputasyonu) uygulanan gruba göre ED 

skorları anlamlı derecede yüksekti (p<0,01). Kadın hastalarda ise laparoskopi grubunda vaginal 

kuruluk ve ağrı, açık gruba göre her iki değerlendirme döneminde de anlamlı derecede azdı (p<0,01). 

Neoadjuvan tedavi alan grupta vaginal kuruluk ve ağrı oranları, neoadjuvan tedavi almayan gruba 

göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,01). Proksimal yerleşimli tümörlerde, orta ve distal yerleşimli 

gruba göre vaginal kuruluk ve ağrı oranları anlamlı derecede düşüktü ve tümör yerleşimi distale 

doğru ilerledikçe cinsel aktivitenin azaldığı görüldü (p<0,01). Uygulanan cerrahi tipine göre 

değerlendirildiğinde ise SKC uygulanan grubun, APR uygulanan gruba göre vaginal kuruluk ve ağrı 

oranının anlamlı derecede az olduğu görüldü (p<0,05). Hem kadınlarda hem erkeklerde tümör 

evresinin ve ameliyat sonrası görülen komplikasyonların cinsel yaşam üzerine etkisi saptanamadı 

(p>0,05). Hastalar fekal inkontinans açısından Cleveland Clinik Wexner inkontinans skoruyla 

değerlendirildiğinde ise, laparoskopik cerrahi uygulanan grubun her iki değerlendirme döneminde de 

açık gruba oranla inkontinans skorunun düşük olduğu izlendi (p<0,05). Neoadjuvan tedavi alan 

grupta, inkontinans skoru her iki değerlendirme döneminde de tedavi almayan gruba oranla daha 

yüksekti (p<0,001).  Proksimal yerleşimli tümörlerde, orta ve distal yerleşimli gruba göre inkontinans 

skorları anlamlı derecede düşük olduğu saptandı (p<0,001). Tümör evresinin inkontinans üzerinne 

etkili olmadığı görüldü (p>0,05). Hastalar BECK depresyon ölçeğine göre değerlendirildiğinde ise, 

laparoskopik cerrahi yapılan grubun her iki ölçümdede açık gruba oranla depresyon riskinin düşük 

olduğu izlendi (p<0,01). Neoadjuvan tedavi alan grupta depresyon riski, neoadjuvan tedavi almayan 

gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,01). Proksimal yerleşimli tümörlerde, orta ve distal 

yerleşimli gruba göre depresyon riski anlamlı derecede düşük olduğu görüldü (p<0,01). Uygulanan 

cerrahi tipine göre değerlendirildiğinde ise SKC uygulanan grubun, APR uygulanan gruba göre 

depresyon riskinin anlamlı derecede düşük olduğu görüldü (p<0,05). Hem kadınlarda hem erkeklerde 

tümör evresinin ve ameliyat sonrası görülen komplikasyonların depresyon riski üzerine etkisi 

saptanamadı (p>0,05). 

Sonuç:  Erkek va kadın hastalarda, laparoskopik cerrahi, neoadjuvan tedavi almamış olmak, 

proksimal yerleşimli tümörler ve SKC uygulanan olguların cinsel işlev bozukluğunun daha az olduğu, 

inkontinans skorlarının daha düşük ve depresyon riskinin daha az olduğu saptandı. Tümör evresi ve 

komplikasyonların ise her üç gruptada herhangi bir etkisi izlenmedi.  
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ABSTRACT 
 
 

Aim: The Total Mesorectal Excision (TME) technique is applied as golden standard in rectal 

cancer surgery. It has been demonstrated that there is no significant difference in terms of oncologic 

results between laparoscopic and open rectal resection. In laparoscopic TME, it is aimed to minimize 

sexual function complications via nerve sparing surgery. This study aims to assess the sexual 

functions of the subjects who have undergone laparoscopic and open rectal resection in our clinic. 

Methods: 261 patients, who underwent laparoscopic or open surgery October 2002 – July 

2009 with the diagnosis of rectal cancer, have been assessed in terms of their sexual functions upon 

receiving the approval and permit dated 09/07/2010, with no. 326-52 of the Local Ethics Committee 

of the School of Medicine of Istanbul University. They have been assessed in terms of their age, 

gender, tumor localization, tumor size, neo-adjuvant therapy, type of surgery applied, sexual 

functions, the Female Sexual Function Index (FSHI) and the International Index of Erectile Function 

(IIEF). The patients’ depression status has been assessed with the BECK depression scale while their 

anorectal functions have been assessed with the Cleveland Clinical Wexner incontinence score. 

Results: 261 patients, who underwent resection with the diagnosis of rectal cancer, have been 

assessed retrospectively and interrogated with a questionnaire method. It was detected that the sexual 

activities of 232 patients included into the study, were maintained post-operatively. The average age 

of the patients was 52 and there were more males in both groups (M: 137/ F: 95). The distribution of 

the groups was homogenous in terms of demographic data such as age, gender, stage of tumor and 

tumor location. Laparoscopic resection was applied on 159 patients (60%) while open surgery was 

applied on the remaining patients. Sphincter-sparing surgery was applied on 167 patients (72%) in the 

whole series. In the assessment of the patients in terms of tumor location, it was observed that 111 

were located in the distal rectum (47.8%), 45 were located at the midline rectum (%19.4) while 76 

were located at the proximal rectum (% 32.8). 127 patients (54.7%) received neo-adjuvant chemo-

radiotherapy. In the group of male patients that underwent laparoscopic surgery, it was observed that 

in the 1st measurement (6th – 9th months) and 2nd measurement (15th  – 19th months), the ED scores 

were better compared to the group that underwent open surgery (p<0.001). It was detected that the 

ED scores of male patients receiving neo-adjuvant chemo-radiotherapy was lower than the group not 

receiving neo-adjuvant therapy in both measurements (p<0.05). In proximally located tumors, the ED 

scores were significantly higher compared to the midline and distally located groups (p<0.01) In the 

assessment of the type of surgery applied, the ED scores of the group receiving sphincter-sparing 
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surgery (SSS), was significantly higher than those of the group who received abdominoperineal 

rectum amputation (APR) (p<0.01). In female patients, vaginal dryness and pain was significantly 

less in the laparoscopic group in both measurements, compared to the open surgery group (p<0.01). 

In the group receiving neo-adjuvant therapy, vaginal dryness and pain rates were significantly higher 

compared to the group not receiving neo-adjuvant therapy (p<0.01). In proximally located tumors, 

vaginal dryness and pain rates were significantly lower compared to the midline and distally located 

groups (p<0.01). In the assessment according to the type of surgery applied, it was observed that the 

vaginal dryness and pain rates were significantly higher in SSS group compared to the APR group 

(p<0.05). The stage of the tumor and the post-operative complications did not have any impact on 

sexual life in both women and men (p>0.05). When the patients were assessed in terms of fecal 

incontinence with the Cleveland Clinic Wexner incontinence score, it was observed that the 

incontinence score of the group that underwent laparoscopic surgery was low in both measurements 

compared to the that of the open surgery group (p<0.05). In the group receiving neo-adjuvant therapy, 

the incontinence score was higher in both measurements, compared to the group not receiving any 

therapy (p<0.001). In proximal located tumors, it was detected that the incontinence scores were 

significantly lower compared to the mid and distal located groups (p<0.001). It was observed that the 

stage of the tumor had no impact over incontinence (p>0.05). In the assessment of the patients 

according to the BECK depression score, it was monitored that the depression risk of the group that 

underwent laparoscopic surgery was lower in both measurements compared with the open surgery 

group (p<0.01). In the group receiving neo-adjuvant therapy, the depression risk was significantly 

higher compared to the group not receiving neo-adjuvant therapy (p<0.01). In proximal located 

tumors, it was observed that the depression risk was significantly lower compared to those of the 

midline and distally located groups (p<0.01). In the assessment according to the type of surgery, the 

depression risk of the SSS group was significantly lower than that of the APR group (p<0.05). In both 

women and men, it was detected that the stage of the tumor and post-operative complications had no 

impact over the depression risk (p>0.05). 

Conclusion:  It was detected among male and female patients that subjects that underwent  

laparoscopic surgery did not receive any neo-adjuvant therapy, had proximally located tumors and 

underwent SSS, had less sexual dysfunctions, lower incontinence scores and a lower depression risk. 

Whereas, the stage of the tumor and complications were observed to have no impact over these three 

groups.  
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1. GİRİŞ 
 

 

Rektum kanseri cerrahisi sonrası cinsel fonksiyon bozukluğu sık görülen bir 

komplikasyondur. Bu sorun özellikle TME tekniğinin tanımlanmasıyla daha sık olarak 

gündeme gelmiştir. Cinsel işlev bozukluğu literatürde % 40 – 60 oranında bildirilmiştir.(1,2) 

Bu komplikasyon rezeksiyon esnasında distal aorta ve pelvisteki otonom sinir sistemi 

iletiminin hasar görmesi sonucu oluşmaktadır. 

Rektum rezeksiyonunda 1982’de Heald(3,5) ile gerçekleşen mezorektum kavramı ve 

onun pekiştirdiği total mezorektal eksizyon (TME) ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilen 

cerrahi, günümüzde standart cerrahi ilkeleri haline gelmiştir. Güncel cerrahi tedavi, TME 

ilkelerine uyularak, “en bloc” olarak rektumun  proksimal ve distalde negatif sınırla, 

mezorektum ve drene olduğu lenf düğümleriyle birlikte çıkarılmasını içerir.(4,6) 

Günümüzde kolorektal kanserlerin tedavisinde laparoskopik rezeksiyon halen altın 

standart olarak kabul edilmese de, birçok çalışmada açık cerrahiye alternatif bir teknik olarak 

tanımlanmaktadır.(7,8) İspanya’da 1993 yılında tek merkezli olarak başlatılan Barcelona(9)  

çalışması, 1994’te Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çok merkezli olarak başlatılan 

Clinical Outcomes of Surgical Therapy (COST)(10) çalışması, İngiltere’de çok merkezli 

olarak 1997 yılında başlatılan Conventional vs Laparoscopic Assisted Surgery in Patients 

With Colorectal Cancer (CLASICC)(11) ve Hollanda’da 1998 yılında yine çok merkezli olarak 

başlatılan Colon Cancer Laparoscopic or Open Resection (COLOR)(12) çalışması, 

laparoskopinin kolorektal cerrahide kullanımını değerlendiren araştırmalardır. İlk sonuçlar 

2000’li yılların başından itibaren alınmaya başlanmış ve laparoskopik yöntemin onkolojik 

sonuçlarının açık yöntem kadar güvenli olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmalar, daha sonra 

birçok klinik çok merkezli araştırmanın da ilham kaynağı olmuşlardır.(13,14,15) 
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Meta analizlerde; bağırsak fonksiyonlarının iyileşmesi, yaşam kalitesi, hastanede 

kalış süresi üzerine laparoskopinin açık cerrahiye göre anlamlı derecede üstün olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. Ameliyat süresi, morbidite ve mortalite, kısa dönem ve uzun dönem 

sonuçlar incelendiğinde ise laparoskopik ve açık cerrahi arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.(16) Bu çalışmalarda cerrahi süresinin uzunluğu laparoskopik tekniğin öğrenme 

eğrisi ile ilişkilendirilmiştir. Rektosigmoid tümörler için yapılan bir incelemede de benzer 

sonuçlara ulaşılmıştır.(17) Özellikle Laparoskopik TME ile sinir koruyucu cerrahi, cinsel 

fonksiyonlarının korunmasında açık cerrahiye göre anlamlı avantaj sağlandığını 

göstermektedir. 

Bu çalışma, kliniğimizde tedavi edilen rektum kanseri olgularında cinsel fonksiyonlar 

üzerine, açık ve laparoskopik cerrahinin, neoadjuvan tedavinin, tümör yerleşim yerinin, erken 

dönem komplikasyonların, tümör evresi ve uygulanan ameliyat tipinin (sfinkter koruyucu 

cerrahi veya abdominoperineal rektum amputasyonu) etkilerini karşılaştırmak, aynı zamanda 

bu etkenlerle hastaların depresyon riski ve fekal inkontinans skorları arasındaki ilişkiyi 

ölçmek amacıyla planlanmıştır.   
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2. GENEL BİLGİLER 
 

2.1. EMBRİYOLOJİ 

 

Sindirim sisteminin epiteli ve parankimi endodermden, kas ve periton elemanları 

mezodermden köken alır.  Primitif bağırsak; faringeal bağırsak, ön bağırsak, orta bağırsak ve 

son bağırsaktan oluşur. Rektum, transvers kolonun distali, inen kolon, sigmoid kolon ve anal 

kanalın üst kısmı ile birlikte son bağırsaktan gelişir.(18)  

Embriyolojik gelişim sırasında ilk iki ay içerisinde transvers membran kloaka içinde 

aşağıya doğru yönelerek önde allantois, arkada ise son bağırsak kalacak şekilde kloakayı 

ikiye ayırır. Oluşan ürorektal septumun önünde ürogenital sinüs, arkada ise anorektal kanal 

gelişir (Şekil 1a ve b). Rektum dokuzuncu haftada anal membranın yırtılmasıyla dışarı açılır. 

  

 

 

 

 

 

 
 

                               a      b 

Şekil 1.A.a. Birinci ayında embriyo  1.b. İkinci ayında embriyo 

 
2.2. HİSTOLOJİ 

 

Lümeni çevreleyen rektum duvarı 4 ana tabakadan oluşur. En içte yeralan mukoza; 

epitel, lamina propria ve muskularis mukozadan oluşmaktadır. Lamina propria, kan ve lenf 

damarlarından zengin gevşek bir bağ dokusudur. Muskularis mukoza ise içte sirküler, dışta 

longitüdinal düz kaslardan oluşmaktadır. Bu tabakanın dışında yeralan submukoza kan, lenf 

Dördüncü haftada 
embriyo 

Kloaka

Ürorektal 
septum 

Son 
Bağırsak 

Allantoi

Kloakal 
membra

Kloakal 
membran

Sekizinci haftada 
embriyo

Anorektal 
kanal 

Mesane

Ürogenital 
membran 
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damarları ve sinir pleksusu (Meissner pleksusu) içeren bağ dokusudur. Muskuler tabaka; içte 

sirküler, dışta longitüdinal kas tabakalarından oluşur, bu kaslar arasında miyenterik sinir 

pleksusu (Auerbach pleksusu) bulunur. En dışta ise seroza-adventisya yer alır. Bu tabaka, 

mezotelyum olarak adlandırılan tek katlı yassı epitel ile döşeli olup, kan, lenf damarları ve 

yağ dokusundan zengin bir tabakadır.  

 
2.3. ANATOMİ      

 

             Rektum 3. sakral vertebra düzeyinden başlayıp, inferiorda anüs ile sonlanır. 

Uzunluğu 13-15 cm. olup alt kısmı genişleyerek ampulla rektiyi oluşturur. Rektum hem 

frontal hem sagittal kesitte eğrilikler gösterir. Pelvis diafragmasından geçerek levator ani 

kasları içinde seyreden 3-4 cm’lik kısmı anal kanal olarak tanımlanır. Anal kanal iç örtüsü 

başlıca iki yönde değişim göstermiştir: Yukarıda mukoza, aşağıda cilt. İki örtü arasındaki 

sınır linea pektinea (linea dentata) olarak değerlendirilir. Anal kanal linea pektineanın altında 

farklı bir cilt ile kaplıdır. Kıl, ter ve yağ bezi içermeyen bu deriye pekten adıverilir. Pekten, 

kıl ve ter bezi içeren normal deri ile devam eder. İki farklı deri arasındaki sınır anal verj 

olarak adlandırılılır. Cerrahi ve anatomik olarak iki farklı anal kanal tanımı kullanılmıştır. 

Anatomik anal kanal, anal verj ile linea dentata arasında kalan kısımdır. Cerrahi anal kanal 

ise anal verj ile anorektal halka arasında kalan 3-4 cm’lik bölümdür(19) (Şekil 2). Diğer kolon 

segmentlerinden farklı olarak appendices epiploica, tenya koli, haustra ve mezenteri 

bulunmamaktadır. 
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Şekil 2. Distal rektum ve anal kanal anatomisi 

 

 2.3.a. Rektumun komşulukları 

 

Rektumun arkasında 3, 4 ve 5. sakral vertebralar ve koksiks, süperior rektal arter ve 

ven, piriform kas, sakral pleksus, sempatik trunkus, koksigeal kas ve levator ani kası yer alır. 

Öndeki komşulukları kadın ve erkekte farklıdır. Erkekte, önde mesanenin fundusu ve 

vezikula seminalislerin üst bölümünden ekskavasyo rektovezikalis ile ayrılır. Bu periton 

kıvrımının altında ise mesane, vezikula seminalisin alt bölümleri, duktus deferensler, 

üreterlerin terminal bölümleri ve prostat ile komşuluğu vardır. Kadında, önde periton 

kıvrımının üstünde uterus, vaginanın üst parçası, ekskavasyo rektouterina yer alır. Periton 

kıvrımının altında ise, önünde vagina yer almaktadır.(20)  
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 2.3.b. Pelvis peritonu ve fasya ilişkileri 

 

Rektumun her biri 5 cm uzunluğunda 3 parçadan oluştuğu varsayılır. 1/3 üst  bölümde 

ön ve yan yüzler, 1/3 orta bölümde ise sadece ön yüz periton ile örtülüdür. 1/3 alt kısmı ise 

tamamen periton dışında kalır.(21) Peritonun rektum üzerinde öne doğru döndüğü yer 

peritoneal refleksiyon olarak adlandırılmıştır. Erkekte anal verjden 8-9 cm, kadında ise 5-8 

cm yukarıda yer almaktadır. Peritoneal refleksiyon rektal tuşe ile ulaşılabilir mesafededir. 

Endopelvik fasyanın visseral yaprağından köken alan rektumun fasya propriası 

(perirektal fasya) rektumu çevreler. Perirektal fasya rektumu çevreleyen yağ dokusu, sinirler, 

kan damarları ve lenfatikleri sarar ve mezorektumu oluşturur. Mezorektum kelimesi ise ilk 

kez Maunsell(22)  tarafından kullanılmış ancak kavram olarak Heald(5)  ile özleşmiştir. Adı 

mezorektum olmakla beraber bu yapı gerçek bir mezo özelliği göstermemektedir. Seksüel ve 

üriner fonksiyonları sağlayan sinirler bu fasyanın dışında kalırlar. Endopelvik fasyanın 

paryetal yaprağının kalınlaşmasıyla oluşan presakral fasya (Waldeyer fasyası) sakrum, 

koksiks, sinirler ve presakral venleri sarar.  

Rektum cerrahisinde diseksiyonun bu iki fasya arasındaki damarsız alanda yapılması 

ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonları azaltır ve onkolojik ilkelere uygun bir 

diseksiyon yürütülmesini sağlar.(23-25) Distal rektum, ön yüzünde Denonvillier fasyası ile 

ürogenital organlardan ayrılır.  

Üreter, pelvis giriminde arteria iliaka kommünisin bifurkasyonunu çaprazlayarak 

periton ve arteria iliaka interna arasında aşağıya doğru dönerek mesaneye ulaşır. Fasya 

planlarına uyularak yapılan bir rektum serbestleştirilmesi üreterlerin yaralanmasını engeller. 

 

 

 2.3.c. Rektumun beslenmesi ve dolaşımı 

 

Üst rektum; inferior mezenterik arterin uç dalı olan superior rektal arter tarafından, 

orta rektum; arteria iliaka interna yan dalı olan orta rektal arter tarafından, alt rektum ise 

internal iliak arterin dalı olan arteria pudendalis internadan çıkan inferior rektal arter 
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tarafından kanlandırılır. Üst rektal ven; inferior mezenterik ven (IMV) aracılığıyla portal 

sisteme dökülür. Orta ve alt rektal ven; internal iliak ven aracılığıyla inferior vena kavaya 

dökülür. Üst ve orta rektum lenfatikleri; inferior mezenterik lenf düğümlerine, 1/3 distal 

bölümün lenfatikleri; hem inferior mezenterik lenf düğümlerine hem de internal iliak lenf 

düğümlerine drene olurlar. Distal veya perirektal olarak da adlandırılan distal lenfatikler 

mezorektum içinde yer alırlar. Anal kanalın lenfatik drenajı ise inguinal lenf düğümlerine 

doğrudur.  

 

2.4.d. Rektum ve komşu organların inervasyonu    

       

Anorektal bölge hem sempatik hem parasempatik sinirler tarafında innerve edilir. 

Sempatik sinir lifleri L1-L3’ den çıkarak preaortik pleksusa katılır. Preaortik sinir lifleri daha 

sonra aortun altına doğru uzanarak hipogastrik pleksusu oluşturur. Bu pleksus daha sonra 

parasempatik liflerle birleşerek pelvik pleksusu oluşturur. Parasempatik sinir lifleri nervi 

erigentes olarak bilinir ve S2-S4’ den çıkarlar. Bu lifler sempatik liflerle birleşerek pelvik 

pleksusu oluşturur. Sempatik ve parasempatik lifler daha sonra anorektum ve çevre 

ürogenital organlara dağılırlar. Bunun yanında pudental sinirde S2-S4 seviyesinden sakral 

pleksusdan köken alır. Daha sonra büyük siyatik delikten geçerek Alcock kanalı yoluyla 

pelvis tabanına gelir. Alt rektal, perineal ve penis yada klitorise uç dallar vererek sinir 

iletimini tamamlar. (Şekil 3.a.ve3.b) 
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                                           Şekil 3.a. Rektumun innervasyonu 

 

 
           Şekil 3.b. Rektum ve komşu organların innervasyonu 
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2.5. SEKSÜEL FONKSİYON 

 

Seksüel fonksiyonlar merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi ve hormonal 

faktörleri kapsayan karmaşık bir süreçtir. Ereksiyon fizyolojisinde, kavernöz sinüslerin 

dolması için hem sempatik hemde parasempatik inervasyonun katılımı gerekmektedir. İMA 

kökünden pelvise uzanan, sağ ve sol hipogastrik sinirler (sempatik sinirler) ve N. 

Errigentesler (parasempatik sinirler) birleşerek pelvik pleksusu oluştururlar. Bu pleksus 

Denonvillier fasyasının önünde rektum ve prostat arasındadır. Pelvik pleksus aynı zamanda 

mesane, üreterler, seminal vezikül, prostat, rektum, memranöz üretra, vagina yada visseral 

dallar  gönderir. Penis köküne ulaşan sinir iletimi ereksiyonu başlatır.  Kadınlarda da yine 

aynı sinirsel iletim yoluyla vaginal kayganlık ve orgazm sağlanır.  

 

 2.6. TARİHÇE  

 

 2.6.a. Rektum kanseri 

 

  Rektum kanseri ilk kez 14. yüzyılda Ardene’li John tarafından yazılmış olan “Opera 

Chirurgica” isimli el yazmasında tanımlanmış, 19. yüzyıla kadar inoperabl kabul 

edilmiştir.(26) Perirektal fasya ve rektum mobilizasyonun bu fasyaya uygun olarak yapılması 

gerekliliği ilk defa Thoma Ionescu(4)   tarafından 1896 tarihinde Fransa’da dile getirilmiş, 

bunu Almanya’da 1899 yılında Wilhelm Waldeyer(27)   izlemiştir. Miles(28)  tarafından 

1908’de geliştirilen abdominoperineal yaklaşım ve kanserli dokunun lenfovasküler 

pedikülüyle birlikte çıkarılması ilkesi rektum kanseri cerrahisinde yeni bir dönem 

başlatmıştır. Bunu Moynihan(29) tarafından ilk anterior rezeksiyonun gerçekleştirilmesi 

izlemiş, 1939 yılında ise Dixon(30) ilk sfinkter koruyucu cerrahiyi gerçekleştirmiştir. Üç 

aşamalı olan bu cerrahide birinci basamak stoma açılmasını, ikinci basamak anterior 

rezeksiyonu, üçüncü basamak ise stomanın kapatılmasını içerir.  

 Geliştirilen anastomoz teknikleri, anastomozda zımbaların kullanımı, aşağı anterior 

rezeksiyon, sfinkter koruyucu cerrahi teknikleri ve koloanal anastomoz, pelvik otonom sinir 
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koruyucu cerrahi teknikleri uygulanabilir kılmıştır. Cerrahide son yirmi yılda rutin 

uygulamaya giren minimal invaziv cerrahi, tüm branşlarda olduğu gibi kolorektal cerrahide 

de başarı ile uygulanmış ve bu evrim sürecine katkı sağlamıştır.  

 Tüm bu gelişim süreci içinde rektumun doğru sınırlarla çıkarılması hep gündemde 

olmuş, uzun süre yüksek seyreden lokal nüks ve kötü sağkalım oranları, bölge anatomisinin 

dikkatlice yeniden yorumlanmasını gerektirmiştir. Rektumun lenfovasküler yayılımının tek 

eksende olmaması düşüncesi, mezorektumun içerdiği lenfovasküler doku ve incelenen 

patoloji piyeslerinde saptanan mikroinvazyonların varlığı yorumlandığında, mezorektumun 

rektum kanseri cerrahisinde piyese bir bütün olarak dahil edilmesinin gerekli olduğu başta 

Quirke(6)’nin çalışmaları olmak üzere birçok çalışma ile vurgulanmıştır. Daha önce 

Maunsell(22) tarafından gündeme getirilse de klinik uygulamalarda yaygınlaşması Heald’ın 

çalışmaları ile sağlanabilmiştir. 

 

 2.6.b. Laparoskopi 

 

 Laparoskopi ilk defa 1901 yılında George Kelling(31) tarafından canlı bir köpekte 

uygulanmış, ve kendisi tarafından “çölyoskopi” olarak adlandırılmıştır. 1911 yılında bu 

tekniği insanda ilk kez kullanan hekim Jacobeaus(32) olmuştur. 1929 yılında Alman hepatolog 

Kalk(33) 1350 lik lens ile çift trokarlı tekniği tanımlamıştır. 1960’lı yıllarda yine Almanya’da 

Kurt Semm(34) isimli jinekoloğun geliştirdiği karın içi basınç ve hava miktarını monitörize 

edebilen hava pompasının geliştirilmesi önemli adımlardan biri olmuştur. 1979’da hayvan 

modeli üzerinde Frimberger(35) ve ark. safra yolu girişimi yapmışlardır. 1980’lerde 

geliştirilen bilgisayar çipli video kameranın geliştirilmesi en önemli basamaklardan biri 

olmuştur. Laparoskopinin tıpta güncel anlamda kullanılmasına; 1985 yılında Almanya’da 

Eric Mühe(36) tarafından insanda ilk laparoskopik kolesistektomi, iki yıl sonra da Fransa’da 

Philippe Mouret(37) tarafından bu tekniğin videoskopik olarak uygulanması sonrasında 

başlanmış, 1989 yılında Dubois(38) multiponksiyonla standart kolesistektomiyi 

gerçekleştirmiştir.  
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 Kolorektal cerrahide ise laparoskopinin kullanıldığı ilk girişim 1990 yılında Jacobs(39)  

ve ark. tarafından gerçekleştirilen sağ hemikolektomi ameliyatıdır. Aynı tarihte Fowler ve 

White(40) ilk laparoskopik sigmoid rezeksiyonu gerçekleştirmişlerdir. 1992 yılında Peters(41)    

ülseratif kolitli bir hastada ilk laparoskopik proktokolektomiyi yapmıştır. Sonrasında 

laparoskopinin kullanımı selim vakalardan habis vakalara doğru genişlemiş, 1992 yılında 

Sackier ve Coller(42) ilk defa bir rektum tümörlü hastaya laparoskopik abdominoperineal 

rektum amputasyonu (APR) yapmışlardır.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2000’li yılların başından itibaren kolorektal 

cerrahide laparoskopi kullanımı başlamıştır, ancak halen belli başlı referans merkezlerinde 

uygulanmaktadır. Laparoskopik kolorektal cerrahinin hızla yaygınlaşmamasının ana 

nedeninin uzun öğrenme eğrisi olduğu üzerinde durulmaktadır.  

 

 

 2.7. EPİDEMİYOLOJİ 

 

Kolorektal kanserler, gelişmiş ülkelerde sıklık açısından tüm kanserler arasında 

erkeklerde prostat ve akciğer kanseri, kadınlarda meme ve akciğer kanserinden sonra üçüncü 

sırada yer almaktadır.(43)  Kansere bağlı ölümler değerlendirildiğinde tüm kanserler arasında 

her iki cinste de üçüncü sıradadır. Ülkemizde ise kolorektal kanserler kadınlarda 2. 

erkeklerde 4. sıradadır.(44) Yaş, sporadik olarak görülen kolorektal kanserlerde majör risk 

faktörüdür; görülme sıklığı dördüncü dekaddan itibaren artar. Erkeklerde kadınlara göre 3/2 

oranında daha sık görülür.(45)  

 

 2.8. ETYOPATOGENEZ 

 

Birden çok çevresel ve lümen içi nedenlerle başlayan kolorektal kanser, somatik ve  

herediter mutasyonların birlikte yol açtıkları genetik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. 

Etyolojide genetik predispozisyon, prekanseröz hastalıklar, diyet, endojen ve eksojen 

karsinojenler yer almaktadır. Diyet ve diğer eksojen karsinojenlerin etkileri göz önüne 
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alındığında gelişmiş toplumlarda gelişmekte olan toplumlara göre daha fazla görülmektedir 

(46) (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Rektum kanseri etiyolojisinde rol oynayan faktörler 

 

A. Genetik predispozisyon (% 6-10) (47) 

1. Tümör süpresör gen aktivitesindeki değişiklikler 

a. APC (Adenomatoz polipozis koli)   %80* 

b. DCC (Deleted in colorectal carsinogenesis),  

c. MCC (Mutated in colorectal carsinogenesis),  

d. p53 

2. Protoonkogenlerdeki değişiklikler 

a. K-Ras     %60** 

3.  DNA onarımı ile ilgili değişiklikler 

  Hatalı eşleşme tamir gen ailesi (Mismatch repair genes - MMR) 

a. hMLH1, 

b. hMSH2 

 

C.  Prekanseröz hastalıklar 

a.  Epitelyal polipler  

Nonneoplastik polipler     Neoplastik polipler                                                                     

* Hiperplastik polipler  * Tubuler adenom 

* Juvenil polipler   * Tubulovillöz adenom 

* İnflamatuar polipler  * Villöz adenom 

* Hamartomatoz polipler  * Noninvaziv karsinom 

* İnvaziv karsinom 

 

b. İnflamatuar bağırsak hastalıkları 

* Ülseratif kolit 

* Crohn hastalığı  

*  APC geninin inaktivasyonuyla başlayan yol kolorektal kanserin yaklaşık %80’inden sorumludur. 

**  K-ras genindeki mutasyonla başlayan yol, kolorektal kanserlerin yaklaşık %60’ında rol oynamaktadır. K-ras 

mutasyonları histolojik olarak normal mukozada görülürler, (49) ancak displastik mukozada ise sadece eş zamanlı APC 

mutasyonu ile birlikte varolabilmektedirler. 

 

B. Diyet, endojen, ekzojen kanserojenler(48) 

1. Riski artıran etkenler 

a. Yağ, kolesterol,  

b. Safra asitleri,  

c. Aşırı alkol kullanımı,  

d. D vitamini eksikliği  

 

2. Riski azaltan etkenler  

a. Lifli gıdalar ile beslenme, 

b. Kalsiyum,  

c. A,C,E vitaminleri,  

d. Folik asit,  

e. Karotenoidler, 

f. Selenyum 
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2.9. TANI VE TEDAVİ ÖNCESİ EVRELEME 

 

2.9.a. Rektal tuşe ve endoskopik tetkikler 

 

Gelişen görüntüleme yöntemlerine rağmen klinik muayenenin ilk basamağı olmalıdır. 

Rektal tuşe ile tümörün yeri, boyutları, anal girime olan mesafesi, morfolojisi, çevre dokular 

ile olan ilişkisi saptanabilir. Ancak tümör infiltrasyonuna bağlı fiksasyon ile tümör 

etrafındaki yoğun inflamasyona bağlı fiksasyonun ayırt edilmesinin zor olduğu akılda 

tutulmalıdır.(50,51) Muayeneyi yapan kişinin deneyimi ile doğru tanı yüzdesi artar (% 80), 

ancak parmakla rektumun ilk 8-10 cm’lik bölümünün incelenebilirliği de göz önünde 

bulundurulmalıdır.(52,53) Bu nedenle rektal tuşe ile başlanılan klinik muayene mutlaka 

endoskopik incelemeyle tamamlanmalıdır.  

Rijid sigmoidoskop tüm rektumun incelenmesi için yeterli olmasına karşın, % 2-7 

arasında değişen senkron kolon tümörü olasılığı nedeniyle rektum tümörü şüpheli hastalarda 

total kolonoskopi yapılmalıdır.(54) Endoskop ile kanserin yeri, boyutları, morfolojik 

özellikleri, anal verjden uzaklığı saptanabilir, kitleden biopsi alınabilir. Ancak erken 

kolorektal kanser tanısının gözden kaçabileceği hatırlanmalıdır. Özellikle flat ve deprese 

tiplerde mukozada tanıyı kolaylaştıracak bir lezyon yoktur. Ayrıca rektum tümörlerinin 

ancak 1/3’ünün üniform diferansiasyon göstermesi, çoğunluğun ise heterojen olması 

nedeniyle tek bir biyopsinin tümörün gerçek morfolojisini tanımlamayacağı düşünülerek, 

birden çok biyopsi alınmalıdır.(55)  

 

2.9.b Radyolojik görüntüleme yöntemleri 

 

Utrasonografi (US), endorektal ultrasonografi (ERUS), bilgisayarlı tomografi (BT), 

tomografi rekonstrüksiyonu ile elde edilen sanal kolonoskopi (özellikle tamamlanması 

mümkün olmayan kolonoskopilerde), faz sıralı (phased array) manyetik rezonans 

görüntüleme (PA-MRG) ve son zamanlarda özellikle nüks düşünülen vakalarda 
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kullanılabilecek pozitron emisyon tomografisi (PET) ve PET-BT gibi hibrid görüntüleme 

yöntemleriile sadece lümen içi değerlendirme yapılmaz, komşu dokulara yayılım ve sistemik 

yayılım açısından çok değerli bilgiler edinilebilir.(56)  Tümör ön tanılı hastalarda rutin 

değerlendirme amaçlı akciğer grafisi de neredeyse % 10’u bulabilen senkron metastaz 

varlığının gözden kaçırılmaması için yapılmalıdır.(57)  

 

1. Baryumlu tetkikler 

Günümüzde tanı algoritmasında yer almamaktadır. Polipoid lezyonlarda lümen içine 

uzanan kitle, anüler lezyonlarda elma yeniği görünümü saptanır. Aynı zamanda fistülleşme 

ve delinme gibi patolojiler de baryumlu grafiler ile gösterilebilir.(58,59)  

 

 2. Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

Lezyonun derinliği, pelvisteki komşu organlarla olan ilişkisi ve sistemik metastaz 

araştırması için gereklidir. Kolorektal kanserler, BT’de lümen içine doğru büyüyen polipoid 

kitle veya düzensiz eksantrik ya da konsantrik duvar kalınlaşması şeklinde karşımıza 

çıkabilirler. Kanser sadece rektum duvarı içinde ise, dış yüzey sınırları düzenlidir, perirektal 

yağlı alan homojen görünümdedir ve çevre yapılar ile aradaki plan ayırt edilebilir. Habis 

lezyonlarda ise görünüm, tümörün evresine göre değişmekle birlikte, dış yüzey sınırlarında 

düzensizlik, çevre yağlı dokularda heterojenite ve yağlı planlarda silinme şeklindedir.  

BT’nin kontrast çözünürlüğü düşük olduğu için rektum duvarının katları ayırt 

edilemez ve çevre yağlı planlarındaki mikroskopik tümör yayılımı gösterilemez. Bu nedenle 

BT, kanserin duvar içindeki derinliğini belirlemekte (T evrelemesi) özellikle erken evre 

tümörlerde yetersizdir. Lenf düğümünün iç yapısı ve lenf düğümünde kısmen bulunan daha 

küçük metastazlar ise BT’de görüntülenemeyebilir.  

BT ile rektum kanserinde T evrelemesindeki doğruluk oranları % 46-95, N 

evrelemesindeki doğruluk oranları % 52-79 arasında değişmektedir. Son zamanlarda BT 

teknolojisinde giderek artan çoklu kesit alma ve yüksek çözünürlük elde edilebilmesi 

sayesinde üç boyutlu  planlarda elde edilen görüntüler sayesinde, BT ile T evrelemesinde 

doğruluk oranları % 90’lara, N evrelemesinde doğruluk oranları % 80’lere ulaşmıştır.(60) 
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Ayrıca, delinme, fistül ve perirektal abse gibi durumlarda tanıya katkısı büyüktür  (Şekil 4a 

ve b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.a.  Konvansiyonel BT ile pelvis değerlendirmesi 4.b. 64 slice BT ile pelvis değerlendirmesi 

 

3. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

Konvansiyonel MRG’de kanser dokusu ile yağ doku arasında oluşan keskin kontrast 

nedeniyle rektum çevresi kanser yayılımı BT’ye göre daha iyi değerlendirilse de, lokal 

evrelemede konvansiyonel MRG’nin BT’ye belirgin bir üstünlüğü yoktur. Endorektal koil 

MRG (ERC-MRG) anüse yerleştirilen sargı sayesinde rektal duvar tabakalarını daha iyi 

görüntüleyebilmesi nedeniyle daha başarılı olmuştur.  Ancak, ERC-MRG sargısı tıkayıcı 

lezyonlarda uygun yerleştirilemediğinden yeterli çözünürlükte görüntü elde edemez.(61) 

Ayrıca inceleme alanı dar olduğundan proksimal yerleşimli tümörlerde başarı şansı 

düşmektedir. Son yıllarda faz sıralı sargıların (phased array coil) kullanıma girmesiyle, 

MRG’nin evreleme performansı artmıştır.  

PA MRG iki üstün özelliği sayesinde hem yüzeysel hem de lokal ileri rektum 

tümörlerinin evrelemesinde kullanışlı, non invaziv bir yöntem haline gelmiştir: Daha yüksek 

uzaysal çözünürlük ile gövde sargısı kullanılarak yapılan MRG’den ile  geniş görüntüleme 

alanı elde edilebilmesi, ERC-MRG’ye benzer şekilde rektal duvar tabakalarını 

görüntüleyebilmesi ve mezorektal anatomiyi ayrıntılı olarak ortaya koyabilmesidir. Ayrıca 

tümörün yerleşimi ve stenoz varlığı yöntem üzerine etkili değildir. 
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T2A ağırlıklı sekansta rektum duvarında 3 tabaka seçilebilir: En içteki hiperintensite 

mukoza ve submukozayı, daha dıştaki hipointensite muskularis propriayı, en dıştaki 

hiperintensite perirektal yağ dokusunu gösterir. Kontrastlı dinamik T1A ağırlıklı görüntülerde 

mukoza ve muskularis mukoza erken dönemde kontrast tutarak geç dönemde boyanan 

muskularis propriadan ayırt edilebilir.(62,63) Koronal plandaki T2A ağırlıklı görüntülerde ise 

tümörün levator ani kası, puborektal kas, internal ve eksternal sfinkterler ve anal kanal ile 

olan ilişkisi değerlendirilebilir. Yağ baskılamalı T2A görüntüleme tümörün perirektal alana 

uzanımını göstermekte kullanılmaktadır (64,65) (Şekil 5a,b,c). 

 

 

 

 

 

 

 

   
          a                                                        b                                                    c 
 
Şekil  5.a.  İnce aksiyal  kesit T2 ağırlıklı fast spin echo görüntüsünde düşük sinyal intensiteli peritoneal 

refleksionun önde orta hatta karakteristik olarak V şeklinde rektumla yakınlaşması (ok) 5.b.  Aksiyal T2 

ağırlıklı fast spin echo görüntüsünde düşük sinyal intensiteli mezorektal fasya (oklar) yüksek sinyal intensiteli 

mezorektumu sarmakta. 5.c. Pelvis ve retrorektal boşluk. Pelvik fasyanın posterior sınırını gösteren sagital T2-

ağırlıklı fast spin-echo görüntüsü Viseral mesorektal fasya (uzun siyah ok)  presakral fasya (kısa siyah ok) 

önünde uzanıyor. Yüksek intensite yağ ağırlıklı  presakral fasyayı temsil ediyor (ok başı), median sakral artere 

ait sinyal boşluğu (içi boş ok) retrorektal alana doğru uzanıyor. 

 

Konvansiyonel MRG ile kanserin rektum duvarındaki derinliği   % 66-88 , lenf düğümü 

tutulumu da % 60-88 arasında değişen doğruluk oranlarıyla saptanmaktadır. ERC-MRG ile T 

evrelemesindeki doğruluk oranları  % 71-91 arasında, N evrelemesindeki doğruluk oranları 

ise % 63-83 arasında değişmektedir.(3,66-68) İlk kullanıma giren faz sıralı sargılarda uzaysal 

çözünürlüğün düşük olması veya o dönemdeki MRG cihazlarının düşük performansı, doğru 
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T evrelemesini kısıtlamış (% 65-86) ve sonuçların farklı çıkmasına yol açmıştır.(69-71) Buna 

karşın Brown ve ark.(72) PA-MRG ile yaptıkları çalışmada rektum tümörü evrelemesinde % 

100 doğruluk ve değerlendiriciler arasında benzer sonuçlar bildirmişlerdir. 

 

4. Endorektal Ultrasonografi (ERUS) 

Cihaz 25 cm uzunluğunda rijit bir prob üzerine yerleştirilmiş, 3600 dönebilen, saniyede 

4-6 tur yapabilen bir ultrasonik transdüserden oluşmaktadır.  

ERUS’un en belirgin avantajı; rektum duvar tabakalarını, dolayısıyla kanserin rektum 

duvarındaki invazyon derinliğini göstermedeki başarısıdır. ERUS ile rektum duvarında 5 

farklı ekojenite veren tabaka ayırt edilir (Şekil 5.d.): 

1.  tabaka: Balonla mukozanın temas alanı 

(Hiperekojen) 

2.  tabaka: Mukoza ve muskularis mukoza 

(Hipoekojen) 

3.  tabaka: Submukoza (Hiperekojen) 

4.  tabaka: Muskularis propria (Hipoekojen) 

5.  tabaka: Perirektal yağ dokusuna (peritoneal 

refleksiyonun üzerinde ise seroza) karşılık  

gelir (Hiperekojen) 

Şekil 5.d. ERUS ile rektum duvar 

      tabakalarının şematik gösterimi 

 

ERUS’un T evrelemesinde doğruluk oranı % 69-91 arasındadır (Tablo 2). ERUS ile 

lenf düğümü tutulumunu belirlemek, duvar tutulumunu belirlemekten daha zordur. N 

evrelemesindeki doğruluk oranı % 54-88 arasındadır. Tanı yöntemi olarak; evrelemedeki 

yüksek doğruluk oranı, maliyetinin düşüklüğü, hastaların radyasyona maruz bırakılmaması 

avantaj iken; yapana bağımlı yani subjektif olması, deneyim gerektirmesi ve T2 tümörlerde 

göreceli olarak yetersiz kalması gibi bazı dezavantajları da vardır. ERUS’ta evreleme 

hatalarının büyük çoğunluğunu T2 tümörlerin çevredeki inflamasyon nedeniyle T3 olarak 

değerlendirilmesi oluşturur. Bununla beraber; nekroz, kanama, radyoterapi görmüş olma, 

biyopsi sonrası değişiklikler, fibrozis, dışkı artefaktları diğer yüksek evreleme nedenleri 
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arasında sayılabilir. Özellikle T1 ve T2 kanserlerin ayırt edilmesi istenildiğinde ve lokal 

eksizyon planlanan erken evre olgularda, ERUS uygun ve güvenilir bir tanı yöntemidir.(73-77) 

 

Tablo 2. ERUS bulguları ile TNM sınıflaması (u harfi ön ek olarak kullanılmalıdır) 

uT1: Tümör submukoza ile sınırlı (İlk 3 tabakanın tutulumu)  

uT2: Tümör muskularis propriayı infiltre etmiş, ancak aşmamış (4. tabakanın tutulumu) 

uT3: Perirektal yağlı alanın tutulumu (4. tabakanın aşılması) 

uT4: Komşu organlara infiltre  

uN0: Lenf düğümü tutulumu yok 

uN+: Lenf düğümü tutulumu var 

 

2.10. PATOLOJİ 

 

Rektum kanserlerinin büyük bir kısmı histopatolojik olarak adenokarsinomdur. 

Makroskopik ve mikroskopik sınıflama Tablo 3’te özetlenmiştir. 

 

Tablo 3. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kolorektal kanser sınıflaması(78)  

 

Makroskopik tip          Mikroskopik tip  

1. Polipoid  1. Adenokarsinom  

2. İnfiltratif-ülserleşmiş 2. Müsinöz adenokarsinom  

3. Anüler-daraltıcı  3. Taşlı yüzük hücreli karsinom  

4. Adenoskuamöz karsinom 

5. Skuamöz hücreli karsinom 

6. Andiferansiye karsinom 

 

 

Rektum kanserinde “invaziv” kelimesinin kullanılabilmesi için en azından muskularis 

mukozada tutulum olması gerekmektedir, çünkü tümör ancak bu mesafede vasküler ve 

lenfatik yapılara ulaşarak metastaz yapabilir.(79) Morson;(80) rektum duvarına sınırlı, hareketli, 
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küçük, muskularis mukozaya ancak ulaşmış bir tümörün bile pararektal lenf düğümlerine 

metastaz yapma olasılığının % 10 olduğunu belirtmiştir.  

Rektum kanseri tedavisindeki teknik gelişmelerden önceki dönemlerde lokal  nüks 

oranı, tümörün organ duvarındaki yaygınlığına ve lenfatik tutuluma bağlı olarak % 20 ile % 

50 arasında değişmekteydi.(81) Önceleri lokal nükslerin anastomozun distal ucundan 

kaynaklandığı düşünülmekteydi. Günümüzde ise lokal nükslerin önemli bir kısmının ilk 

rezeksiyon sırasında pelvis duvarında kalan tümör artıklarından kaynaklandığına 

inanılmaktadır (yan sınır pozitifliği). Birçok seride bugün lokal nüks % 4-5’lere 

gerilemiştir.(82) Lokal nüks oranının azalmasında deneyim ve beceri kadar iki önemli 

kavramın anlaşılması ve cerrahi tekniğin bu kavramlarla yeniden şekillenmesi de etkili 

olmuştur. Bunlar; mezorektumun total olarak çıkarılması ve negatif çevresel cerrahi sınır elde 

edilmesidir. 

Kanser cerrahisinin başarısı ile çıkarılan piyesin kalitesi doğrudan ilişkilidir. Bu 

ilişkinin ortaya konulmasında patologlar kilit rol oynamaktadır (Şekil 6.a ve b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        a                                   b 

Şekil 6.a. Düzgün yüzeyli, defekt içermeyen komplet mezorektum, konileşme yok 6.b. Düzgün yüzeyli olmayan,  

hacimsiz, yer yer muscularis propriayı ortaya çıkaracak defektler (okla gösterilmiş) içeren mezorektum 

 

 



 22

2.10.a. Total mezorektum eksizyonu kavramı 

 

Moynihan (29) tümörün lenfatik yayılımınnın IMA kökündeki lenfatikler üzerinden 

olduğunu düşündüğü için İMA’i sol kolik dalı verdikten hemen sonra bağlamayı önermiştir. 

Moynihan’ın anterior rezeksiyon için uyguladığı bu yöntem TME’ ninde ana ilkesini 

oluşturmaktadır. Mezorektumun doğru değerlendirilmesi ve bütünlüğü üzerine yapılan 

çalışmalar TME kavramını güçlendirmiştir.(83-86)  

Mezorektumun sınırlarını belirleyen yağlı gözeli dokudan oluşan bu çalışma planının 

(kutsal plan) korunması, üriner, seksüel ve dolaşımda önemli olan çevresel yapıların 

korunmasını sağladığı gibi, dolayısı ile mezorektumun “en bloc” çıkarılmasını sağlar. Teknik 

açıdan önceden uygulanan künt diseksiyon yerine keskin diseksiyonun kullanılır hale gelmesi 

mezorektum bütünlüğünün korunması için önemli olmuştur(87) (Şekil 7.a ve b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a           b 

Şekil 7.a. Kutsal planın şematik gösterimi 7.b. MRG üzerinde kutsal planın gösterimi 

 

Yapılan klinik çalışmalarda tam ve tama yakın mezorektum eksizyonu 

karşılaştırıldığında prognozda anlamlı bir fark bulunamamış (% 36 ve % 20, p= 0,02), ancak 

tam ve eksik mezorektum eksizyonu ile prognoz açısından anlamlı bir farklılık 

Prostat 
Seminal Vezikül 

Nöravasküler 
Bağ 

Kutsal Plan 

Denonvillier   fasyası 
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saptanmıştır(85) (% 14,9 ve % 28,6, p= 0,03). Dolayısı ile, kaliteli bir TME yapılarak negatif 

sınır elde edilmesi ile prognoz arasındaki ilişki ortaya konulmuştur(88-90)(Şekil 8.a ve b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               a                                                                         b 

 

 

2.11. SİNİR KORUYUCU KAVRAMI 

 

Laparoskopik cerrahideki daha geniş görüş açısı ve büyütme ile İMA kökünün  

serbestleştirilmesi sırasında, yakın komşuluğundaki hipogastrik pleksusun korunmasına özen 

gösterilir. Bu sinirler, aortik bifurkasyonu ve sakrum promontoriumunu çarpraz geçtikleri 

yerde tanınırlar. Açık cerrahide görüş açısı oldukça dar olan pelvik bölgedeki diseksiyon, 

laparoskopik cerrahide çok daha net izlenebilir. Hipogastrik sinirler genellikle pelvis yan 

duvarında hipogastrik damarlara medial durumda izlenebilirler. Laparoskopik cerrahide 

Denonvillier fasiyası veya rektovaginal septum standart diseksiyonu esnasında, pelvik 

pleksus sinirleri ve N.Erigentesler daha rahat korunabilir. Laparoskopik cerrahiyle kazanılan 

bu kavram ileriye dönük seksüel ve üriner komplikasyonları azaltmak amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 8.a. Mezorektum kesitlerinin  makroskopik görünümü. 8.b. Mikroskopik görünüm. Beyaz kısa  

 oklar mezorektum sınırlarını göstermektedir. 
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2.12. PROGNOZ 

 

Kolorektal kanserlerde prognozu etkileyen faktörler bireysel (yaş, cins, aile öyküsü), 

klinik, biyokimyasal, patolojik prognostik faktörler, tanı anında tümörün evresi ve bunlara 

ilaveten uygulanan tedavi (cerrahi, adjuvan ve/veya neoadjuvan tedavi) olarak özetlenebilir. 
(91,92,93) Öğrenim eğrisini tamamlamış cerrahlardan oluşan cerrahi ekip, deneyimli merkez, 

merkezin yıllık olgu hacmi de prognozu etkileyen faktörlerdendir. Ameliyat süresi, açığa 

dönüş ve komplikasyon oranı ile ilişkisi çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir(12) (Tablo 4). 

 

 

Tablo 4. Rektum kanserinde prognozu etkileyen faktörler 

       

2.13. PATOLOJİK EVRELEME 

 

Rektum kanserinin patolojik evrelemesinde birçok sınıflama tarif edilmiştir. 

Bunlardan en eskisi Dukes,(94) Dukes’ten modifiye edilerek geliştirilen Astler-Coller(95) ve 

günümüzde en çok kabul gören TNM sınıflamasıdır.(96) Geliştirilen bu evreleme sistemleri ile 

hastaya en uygun tedavi şeklinin belirlenmesi, prognozun tahmin edilmesi ve tedavi 

sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. TNM sınıflaması Amerikan Birleşik 

Kanser Komitesi (American Joint Committee on Cancer - AJCC) ve Kansere Karşı 

Bireysel faktörler Patolojik prognostik faktörler Tedavinin prognoza etkisi 
1. Yaş 1. Makroskopik özellikler 1. Cerrahi tedavi 
           a. Tümörün boyutu           a. Deneyimli cerrahi ekip 
2. Cinsiyet           b. Tümörün yerleşim yeri           b. Deneyimli merkez 
 2. Mikroskopik özellikler           c. Merkezin yıllık olgu hacmi 
3. Genetik           a. Histolojik grade           d. Doğru teknik 
           p 53 geni           b. Müsinöz adenokarsinom           e. Tümör perforasyonu 
           K-ras           c. Taşlı yüzük hücreli karsinom 2. Onkolojik tedavi 
           d. Lenfatik, vasküler ve perinöral            a. KT 
4. Karsinoembriyonik                invazyon (90,91,92)           b. RT 
    antijen (CEA) 3. Evre (pTNM)           c. KRT 
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Uluslararası Birlik (Union Internationale Contre le Cancer - UICC) çalışma gruplarının 

geliştirdiği ve günümüzde en yaygın biçimde kullanılan patolojik sınıflama olup son şekli 

2010 yılında yayınlanmıştır.(96) TNM sınıflaması ve bu sınıflamaya göre evreleme Tablo 5 ve 

6’da özetlenmiştir. 

 

Tablo 5. TNM Sınıflaması (AJCC-UICC, 2010) 

 

Tümör (T)    

Tx : Primer tümör değerlendirilmemiş 

T0 : Primer tümör bulunamamış 

Tis: İn situ (intramukozal veya lamina propriya invazyonu) kanser 

T1 : Tümör submukozayı tutmuş 

T2 : Tümör kas tabakasını tutmuş 

T3 : Tümör kas tabakasını aşıp subserozaya ulaşmış       

T4a : Tümör serozayı aşmış ve peritonsuz perirektal dokulara çıkmış              

T4b : Tümör doğrudan komşu organ yapıları tutmuş           

 

Bölgesel lenf düğümleri (N) 

Nx : Bölgesel lenf düğümleri değerlendirilmemiş 

N0 : Bölgesel lenf düğümleri metastazı yok  

N1 : Perirektal lenf düğümlerinden 1-3’ ünde metastaz 

 1a : Sadece 1 lenf noduna metastaz 

 1b : 2 – 3 lenf nodunda metastaz  

 1c : Tümör depositlerinin subserozal, mesenterik, perikolik veya perirektal lenf düğümlerinde  

         metastaz  

N2 : Perirektal lenf düğümlerinden 4 ya da daha fazlasında metastaz 

   2a : 2 – 4 lenf nodunda metastaz 

   2b : 7 ve daha fazla lenf nodunda metastaz  

 

Uzak metastaz (M) 

M0 : Uzak metastaz yok 

M1 : Uzak metastaz var 

   1a : Metastaz sadece 1 organda sınırlı (Karaciğer, akciğer, Over, ...) 

   1b : Metastaz birden fazla organda veya peritonda mevcut 
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Tablo 6. TNM sınıflamasına göre evreler (AJCC-UICC, 2010) 

Evre T N M 
0 Tis N0 M0 

I T1 
T2 

N0 
N0 

M0 
M0 

IIA 
 

IIB 
 

IIC 

T3 
 

T4a 
 

T4b 
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2.14.  CERRAHİ TEDAVİ 

 

Rektum kanseri bölgesel kaldığı zaman yüksek oranda tedavi edilebilir bir hastalıktır. 

Hastalığın başlıca tedavisi cerrahidir ve olguların yaklaşık % 45’inde tek başına cerrahi ile 

hastalıksız sağkalım elde edilir.(97) Radikal cerrahide tümörlü bağırsak bölümü ile birlikte 

mezorektum ve bölgesel lenf ganglionlarının bir bütün halinde çıkarılması amaçlanır. 

Rezeksiyon sınırları sadece distalde değil, bütün yönlerde tümörden yeterince uzakta 

olmalıdır. Uygun olgularda cerrahi öncesi neoadjuvan tedavi için hasta multidisipliner olarak 

değerlendirilmelidir. 

Seçilmiş olgularda yapılan lokal eksizyon haricinde başlıca iki grup ameliyat 

uygulanır: Abdominoperineal rezeksiyon (APR) veya sfinkter koruyucu girişimler (SKG). 

Günümüzde her iki yöntemde laparoskopik olarak yapılabilmektedir. 
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2.14.a. Abdominoperineal rezeksiyon (Miles Ameliyatı) 

 

Sigmoid kolon ve mezosunu, rektum ve mezorektumu, levator ani kasının önemli bir 

bölümünü, anal sfinkterleri, anüsü, anal kanalı ve çevredeki deri ve derialtı dokusunu, 

organın lenfatikleri ile birlikte bir bütün halinde çıkaran girişimin adıdır. Genellikle alt sınırı 

ile linea dentata arasında 5 cm’den az mesafe olan kanserlerde uygulanır. Günümüzde 

uygulanan neoadjuvan tedavi ve gelişen cerrahi teknik olanaklarla bu sınır daha distale 

taşınmıştır. Anastomozu imkansız kılacak dar pelvis, şişmanlık, anal sfinkter yetersizliği, 

tümörün doğrudan sfinkterleri tutması, kötü differansiye büyük tümörler gibi durumlarda 

abdominoperineal rezeksiyon tercih edilmektedir. 

 

2.14.b. Sfinkter koruyucu girişimler 

 

Rektum kanserinde rektumun pelvisteki konumu ve etrafındaki yapılar nedeniyle 

kolon kanserinde olduğu gibi geniş rezeksiyonlar yapmak çoğunlukla mümkün 

olamamaktadır. Anal sfinktere ve ürogenital sistemi innerve eden sinir yapılarına yakın 

komşuluk, tümörsüz cerrahi sınır elde ederek küratif rezeksiyon yapılmasını zorlaştırır.  Son 

yıllarda zımbaların yaygın kullanılmasıyla birlikte abdominoperineal rezeksiyon uygulanma 

oranları azalmış, buna karşın hastalığın lokal kontrolünde gerileme olmamıştır. Yapılan 

çalışmalarda artan merkez hacmi APR ile ters orantılı bulunmuştur.(98) Düşük hacimli 

merkezlerde APR oranı % 46,3, orta hacimli merkezlerde % 41,3, yüksek hacimli 

merkezlerde % 31,8 saptanmıştır (p< 0.001) (Tablo 7). 
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Tablo 7. Merkez hacmi ve APR oranı 

  Hastane hacmi p  
Özellikler Düşük Orta  Yüksek  
   Hasta sayısı 447 436 447  
   Merkez sayısı 316 194 136  
   Yıllık olgu hacmi 0-8,3 8,4-16,7 17-92  
      Ortalama 4,8 13 24  
   Ortalama yaş 60,1 60,7 62,1 0,02 
   Erkek hasta oranı (%) 0,62 0,65 0,66 0,33 
   Tümör evresi (%)     
      T0, T1 veya T2 15,4 15,8 14,8  
      T3 73,2 76,8 77,2 0,41 
      T4 11,4 7,4 8  
   Çıkarılan ortalama lenf düğümü sayısı 10,8 11,4 12,3 0,019 
   Anal verje uzaklık (%)     
      0-5 cm 28,9 29,1 23,8  
      5,1-10 cm 54,7 51,2 55,1 0,03 
      > 10 cm 16,4 19,7 21,1  
   APR oranı (%)     
      Tüm hastalar (n=1330) 46,3 41,3 31,8 < 0,0001 
      Anal verje ≤5 cm (n=362) 85,3 78 62,3 < 0,0001 
      5-10 cm 35,7 34,1 29 0,12 
      > 10 cm 12,3 5,8 4,3 0,05 

 

Orta ve distal rektum tümörlerinde, rektum önce arkadan, daha sonra sağ ve soldan, 

en sonunda da önden TME ilkeleri doğrultusunda levator kaslara kadar serbestleştirilir.  

Proksimal rektum tümörlerinde diseksiyon TME ilkeleri doğrultusunda tümörün distal 

ucunun 5 cm altına kadar uzatılır. Rektum ve mezorektum bu mesafeden eksene dik olarak 

kesilir (kısmi mezorektal eksizyon).  

İMA’in aorttan çıktığı yerden bağlanması cerrahinin küratifliği kadar yeterli kolon 

mobilizasyonu sağlamak için de gereklidir. Özellikle aşağı anastomoz yapılacaksa sol 

kolonun, splenik fleksura ve transvers kolonun sol yarısının serbestleştirilmesi anastomoz 

gerginliğini azaltmak açısından önemlidir. Kolon inen kolon – sigmoid kolon bileşkesinden 
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kesilir. Anastomoz levator kaslar veya linea dentata hizasında gerçekleştirilir. Anastomoz 

zımba veya elle yapılabilir.  

Anastomoz bağırsak uçlarının iyi kanlandığı ve gerginliksiz anastomoz yapmanın 

mümkün olabileceği durumlarda uygulanmalıdır. Eğer anal sfinkter fonksiyonları yeterli 

değilse veya tümörün anal sfinktere yakın komşuluğu nedeniyle sfinkter fonksiyonları 

korunamayacaksa, anal sfinkterler de rektumla birlikte çıkartılarak uç kolostomi açılır.  

 

  2.14.c. Laparoskopik yaklaşım 

 

Bir ameliyatın tam laparoskopik olarak tanımlanması için; diseksiyonun tamamının 

laparoskopik yolla yapılması ve piyesin çıkartılması için ayrı bir kesiye ihtiyaç duyulmaması 

gerekir. APR bu yönteme güzel bir örnektir. Piyesin ayrı, küçük bir kesiden çıkarılması ise 

laparoskopi yardımlı cerrahi olarak adlandırılır. Piyesin suprapubik kesiden çıkartıldığı aşağı 

anterior rezeksiyon ise bu yöntem için örnek verilebilir. Ameliyatın bir kısmının 

laparoskopik olarak, kalan kısmının klasik açık cerrahi ile tamamlanması ise hibrid teknik 

olarak adlandırılır. El yardımlı laparoskopik teknik ise özel bir port yardımı ile bir elin karın 

ameliyatın gerçekleştirilmesidir.(99) 

 

1. Teknik 

Rektum kanserine yönelik cerrahi, ister açık ister laparoskopik yöntemle yapılsın 

onkolojik kurallara riayet edilmesi ana ilke olarak kabul edilir. Sırasıyla inferior mezenterik 

damarların yüksek bağlanması, splenik fleksura mobilizasyonu, sol kolon mobilizasyonu, 

TME planlarına riayet, rektum transeksiyonu ve anastomoz (veya abdominoperineal 

amputasyon) adımları uygulanmalıdır. 

 

2. Pozisyon ve hazırlık 

Hasta sırt üstü yatar durumda, bacaklar uygun bacaklıklar üzerine alınmış ve iki yana 

açılmış, uyluk ve gövde uzun eksenleri 150 den fazla açı yapmayacak ve ameliyat sırasında 

verilecek değişik pozisyonlarla kaymayacak şekilde masaya tespit edilmiş olmalıdır.  
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Cerrah hastanın sağında ve kalça hizasında yeralır. Cerrahın solunda ve karşısında 

birer asistan bulunur. Kamera kullanımı cerrahın solundaki asistanın görevidir. Hemşire, 

hastanın bacak arasında veya solunda yer alabilir. Monitörler tercihen iki adet olmak üzere 

hastanın solunda ve ayak ucunda yer almalıdır(100) (Şekil 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standart olarak hastanın povidon iyot ile silinmesi ve steril olarak örtülmesini takiben 

laparoskopik sistemler ve enerji kabloları yerleştirilip tespit edilir, kamera ışığı ve beyaz 

ayarı kontrolü yapılır.  

 

3. Trokarların yerleştirilmesi ve hastaya pozisyon verilmesi 

Göbeğin üzerinden yapılacak vertikal veya transvers cilt kesisini takiben yerleştirilen 

Veress iğnesi yardımı ya da doğrudan port girilerek pnömoperitoneum oluşturulur, aynı 

kesiden kamera portu yerleştirilir. Daha önce karın girişimi varsa port açık teknikle 

yerleştirilebilir. Karın içinin genel eksplorasyonla değerlendirilmesini takiben portlar çalışma 

aletleri karın içinde çakışmayacak ve çalışmayı engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.  

Alt kadrana yerleştirilecek portların inferior epigastrik arterleri yaralamamasına 

dikkat edilmeli, saptırıcı stoma planlanıyorsa yeri önceden belirlenmeli ve port yerleşimi 

buna uygun olarak yapılmalıdır. Sağ alt kadrana, göbek hizasında sağ ve sol tarafa birer adet 

çalışma portu yerleştirilmesi rektum cerrahisinde standart port yerlerini oluşturur.  

Gereksinim halinde ksifoid altına, pubis üzerine ek portlar girilebilir (100)  (Şekil 10). 

Şekil 9. Ameliyathane düzeni: (A) asistan, (K) kamera asistanı,(C) cerrah, (H) hemşire 
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Portların yerleştirilmesinin ardından hastaya pozisyon verilmesi ile karın içindeki 

çalışma alanı artırılır. Hasta sağa doğru 150 yatırılır ve 300 baş aşağı pozisyon verilir. Bu 

sayede ince bağırsaklar, transvers kolon ve omentum sağda ve üst kadranlarda toplanır, görüş 

alanına girmez(101) (Şekil 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10.  Portların karın üzerindeki konumu (A) Kamera portu, (B), (C), (D) Çalışma portları.  

    (E), (F) İlave portlar 
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Şekil 11. Hastaya pozisyon verilmesi 
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4. Diseksiyon tekniği 

Standart bir yaklaşım olmamakla beraber, tüm dünyada ve kliniğimizde de 

çoğunlukla tercih edilen diseksiyon medialden laterale doğru yapılandır. Sigmoid kolon 

atravmatik bir alet ile tutulup çadırlanma oluşturacak şekilde gerildiğinde İMA pedikülü 

belirgin hale gelir. Periton promontoryumdan Treitz ligamanına kadar makas veya hook 

elektrokoagulasyon yardımı ile kesilir. İMA altından girilerek kolon mezosu ile Gerota 

fasyası arasındaki planda diseksiyon yapılır. Doğru planda ilerleniyorsa kanama olması 

beklenmez.  

İMA altından yapılan diseksiyonda sol üreter ve gonadal damarlar tanımlanır ve tüm 

diseksiyon boyunca göz önünde bulundurulur(102) (Şekil 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Sol üreter ve gonadal damarlar 

 

Daha sonra İMA’in kökü serbestleştirilir ve arterin bağlama düzeyine karar verilir. 

Arterin serbestleştirilmesi sırasında yakın komşuluğundaki hipogastrik pleksusun 

zedelenmemesine dikkat edilir.(Şekil 13) Derin pelvik yerleşimli bir anastomoz planlanıyorsa 

mobilizasyon için yüksek ligasyon uygundur. Kliniğimizde arter bağlamak için klipler ve 

LigaSureTM damar mühürleme sistemi tercih edilmektedir. Aterosklerotik damarlarda başarı 

ÜRETER 

GONADAL DAMARLAR 
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oranının düşmesi nedeniyle 

ameliyathanede vasküler kartuşlu 

endoskopik kapatıcı kesici cihazlar, büyük 

endoklipler, hazır düğüm içeren 

endolooplar bulundurulmalıdır.(100)  

İMA bağlandıktan sonra karın yan 

duvarına ulaşana kadar sigmoid ve inen 

kolon mezosunun Gerota fasyasından 

ayrılmasına devam edilir.  

Şekil 13. İMA kökü diseksiyonu    

 

 Bu sırada İMV’de duodenum 4. kıtası komşuluğunda kapatılıp kesilir. Diseksiyon 

transvers kolon ve sol fleksura altına doğru ilerletilir. Böylelikle kolon serbestleştirilmesi 

kolaylaştırılmış olur. Bazı ekipler ameliyata transvers kolon ve sol fleksura 

serbestleştirilmesi ile başlamayı tercih ederler.  Ardından pelvise doğru ilerlenir, 

promontoryum önünden damarsız gözeli plana girilir. Diseksiyon için elektrokoagülatöre 

bağlı makas veya hook, 5 mm’lik Liga SureTM veya Harmonic ScalpelTM kullanılabilir. 

Diseksiyon sırasında yine sol üretere ve hipogastrik sinirlere dikkat edilmelidir.  

(Şekil 14.a ve14.b) 

 

                     
          Şekil 14.a. Sol Hipogastrik sinir disseksiyonu                 Şekil 14.b. Sağ Hipogastrik sinir disseksiyonu           
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Rektum arkasında yapılan diseksiyon, TME planlanıyorsa pelvik taban kaslarına 

kadar, kısmi mezorektal eksizyon planlanıyorsa tümörün alt sınırının 5 cm altına kadar 

ilerletilmelidir(102) (Şekil 15). 

Daha sonra diseksiyon yanlara genişletilir, 

üreterler ve hipogastrik sinirler göz önünde 

bulundurulmalı ve korunmalıdır. Ardından  

periton refleksiyosu açılarak diseksiyona önde 

devam edilmelidir.  

Tümörün yerleşimine göre Denonvillier 

fasyasının önünden veya arkasından oluşturulan 

çalışma planında korunması gereken yapılar          

      erkekte seminal veziküller, kadında ise vagina  

      duvarıdır. 

 

Pelvik diseksiyonun tamamlanmasından sonra TME yapıldıysa levator kaslar 

hizasında, kısmi mezorektum eksizyonu yapıldıysa uygun alanda rektum duvarı 

çıplaklaştırılarak endoskopik lineer kapatıcı kesici zımba ile transseksiyon gerçekleştirilir. 

Uygun boyutta seçilecek zımba ile bu işlemin tek seferde yapılması, stapler hatlarının 

çakışmasını ve anastomoz güvenliğinin tehlikeye atılmasını önleyecektir. Abdominoperineal 

rezeksiyon veya intersfinkterik rezeksiyon yapılacaksa transseksiyona gerek yoktur. 

Kolon mobilizasyonu için splenik fleksura serbestlenmelidir. Bunun için hastaya baş 

yukarı pozisyon verilmesi ile transvers kolonun aşağıya düşmesi ve mideden uzaklaşması 

sağlanır. Diseksiyonun tamamlanmasını takiben Toldt fasyasının da açılması kolonu 

tamamen hareketli kılacaktır. Kolon segmentinin rezeksiyonu karın içinde endoskopik zımba 

kullanılarak yapılabileceği gibi karın duvarında gerçekleştirilecek küçük bir kesi yardımıyla 

piyes dışarı alındıktan sonra da yapılabilir.  

Kesi yeri için tercihler farklı olmakla beraber, küçük bir Pfannenstiel kesisi,  göbek 

altı orta hat insizyonu veya transseksiyon için kullanılmış olan sağ alt kadran port yerinde 

yapılan kesi kullanılabilir. Atravmatik klemp yardımıyla tutulan piyes, pnömoperitoneumun 

Şekil 15. Arka orta hattan pelvik tabana 

 kadar ilerletilmiş diseksiyon 
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sonlandırılmasını takiben kesiden çıkarılır. Bu aşamada tümör ekilmesini önlemek için yara 

koruyucu sistemlerin kullanılması önemlidir. Rezeksiyon yapıldıysa, kalan kolonun 

proksimal ucuna kese ağzı dikişi hazırlanıp, dairesel zımbanın örsü kolonun ucuna 

yerleştirilir, dikiş bağlanır. Kolon karın içine bırakılır, kesi kapatılır veya özel yara 

koruyucular kullanıldıysa gaz kaçağını önleyecek şekilde geçici olarak koruyucu kapatılır.  

Yeniden pnömoperitoneum oluşturulduktan sonra kolon urvesi, ekseni bozulmayacak 

şekilde pelvise ilerletilir, dairesel zımba anüsten ilerletilir, delicisi rektum güdüğünden 

çıkarılır. Zımbanın iki ucu bir araya getirilir, zımba kapatılıp ateşlenir. Zımba halkalarının 

bütünlüğü kontrol edilir. Pelvis su ile doldurulur, anal yolla verilen hava aracılığıyla 

anastomoz geçirgenliği test edilir. Pelvise bir adet emici dren yerleştirilir ve gerek 

görülüyorsa saptırıcı stoma hazırlanarak ameliyat sonlandırılır. 

 

2.14. LAPAROSKOPİK VE AÇIK CERRAHİDE KOMPLİKASYONLAR 

 

Sfinkter koruyucu girişimlerde morbidite % 40-50, mortalite ise % 1-3 

dolaylarındadır. Anastomoz kaçağı, presakral venlerden kanama, pelvik infeksiyon, 

anastomoz darlığı, inkontinans, mesane disfonksiyonu, impotans, retrograd ejekülasyon, kesi 

yeri fıtığı ameliyat sonrası dönemde görülebilen başlıca komplikasyonlardır.  

Yapılan çalışmalarda anastomoz kaçağı, karın duvarında ayrışma, idrar yolu ve yara 

infeksiyonları açısından laparoskopik ve açık teknik arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır.(103) Yine Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği (EAES) 2002 konsensus 

toplantısında laparoskopik ve açık cerrahi sonrası morbidite ve ilk 30 günlük mortalite 

arasında belirgin fark saptanmamıştır.(104) 

2006 yılında Aziz ve ark. (105) tarafından yayımlanan bir meta analizde yaklaşık 20 

kadar çalışma değerlendirilmiş olup, laparoskopide ameliyat sonrası komplikasyon 

risklerinin farklı olmadığı, bağırsak işlevlerinin daha hızlı düzeldiği, mekanik tıkanıklık, kesi 

fıtığı gelişimi riskinin yükselmediği gösterilmiştir. Ameliyat süresi daha uzun olsa da nekahat 

döneminde toparlanmanın daha hızlı olduğu görülmüştür (Tablo 8). 
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Tablo 8. Ameliyat sonrası dönem ve komplikasyonlar 

  Çalışma Hasta  Gruplara göre   OR*/  Heterojenite Heterojenite 

   sayısı Sayısı sonuçlar AOF+ %95 GA X2 p değeri 

 Ameliyat süresi 5 LAPR= 99, AAPR= 222 - 35,94+ 19,90, 51,99 3,44 0,49 

Ameliyat sonrası erken dönem komplikasyonlar      

 Perianal yara 
komplikasyonları 

5 LAPR= 101, AAPR= 235 LAPR = %   22,8 1,03 0,36, 2,91 10,27 0,04 

       AAPR = % 16,2     

 Yara infeksiyonu** 4 LAPR= 71, AAPR= 79 LAPR = %   0 0,15 0,03, 0,73 0,74 0,86 

    AAPR = % 13,9     

 Üriner retansiyon 6 LAPR= 108, AAPR= 242 LAPR = %   13,9 0,92 0,44, 1,90 3,78 0,58 

Ameliyat sonrası toparlanma   AAPR = % 14     

 Stomanın çalışma süresi ** 3 LAPR= 56, AAPR= 170 - -1,76+ -2,62, -0,90 1,15 0,56 

 Katı gıda başlama** 4 LAPR= 92, AAPR= 215 - -1,52+ -2,68, -0,37 3,96 0,27 

 Parenteral analjezik 
ihtiyacı** 

3 LAPR= 59, AAPR= 63 - -0,63+ -1,22, -0,04 2,85 0,24 

 Hastanede kalış süresi** 7 LAPR= 139, AAPR= 299 - -4,74+ -6,75, -2,74 4,16 0,66 

Geç komplikasyonlar        

 İleus 3 LAPR= 61, AAPR= 179 LAPR = %   3,3 0,44 0,10, 1,84 0,32 0,85 

    AAPR = % 6,1     

OR: Odds ratio, AOF: Ağırlıklı ortalama değeri, GA: Güven aralığı, LAPR: Laparoskopik APR, AAPR: Açık APR, X2: Ki -kare 

* Değer OR , +  Değer AOF olarak verilmiştir. 

**İstatistiksel olarak anlamlı sonuç 

 

 

 

2.16. NEOADJUVAN TEDAVİNİN PELVİS ANATOMİSİ  VE CERRAHİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

 

Radyoterapi (RT) ve kemoterapinin (KT), ameliyat öncesi dönemde 

uygulanmasındaki (neoadjuvan tedavi) temel amaçlar, negatif sınırla çıkarılamayacak 

tümörlerin küçültülerek daha güvenli rezeksiyon sınır elde edilmesi, evre geriletilmesi  ve 

tümör boyutunun küçültülmesi ile sfinkterlerin korunabilmesinin sağlanmasıdır.  

RT’nin klasik adjuvan tedavinin aksine, ameliyat öncesi dönemde uygulaması daha 

etkili olmaktadır. Çünkü bu dönemde herhangi bir müdahale yapılmamış pelvis dokularının 

damarsal bütünlüğünün korunması nedeniyle tedavinin etkinliği artmaktadır ve ince 

bağırsaklar henüz pelviste bulunmadıkları için RT’nin olumsuz etkilerinden daha az 

Aziz O, Constantinides V, Tekkis PP, Athanasiou T, Purkayastha S, Paraskeva P, Darzi AW, Heriot AG. Laparoscopic versus open 

surgery for rectal cancer: A Meta-analysis Ann Surg Oncol 2006; 13: 413-424 (105) 
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etkilenmektedir.(106) Fakat RT’nin erken ve geç toksisiteleri mevcuttur. Erken dönemde 

bulantı, kusma, halsizlik, diyare , nötropeni görülebilirken bunlar genelde geçicidir. Geç 

dönemde ise enterit ,rektit ve pelvik sinirlerde hasarlanmaya bağlı impotans ve fekal 

inkontinansa  neden olabilir. Bunlarda zamanla düzelme görülebilirken kalıcı hale 

dönüşmeside mümkündür.  

Literatürde neoadjuvan RT ve/veya RT-KT sonrası % 5-33 arasında patolojik tam 

cevap bildirilmektedir. Dezavantajları arasında ise, gelişebilecek fibrozise bağlı olarak 

ameliyatta diseksiyonun güçleşmesi, artmış tromboembolizm, pelvis ve femur başı kırığı ve 

fistül gelişimi riskleri sayılabilir.(106, 107)  

Rektum kanserinde, ERUS ile T3 ya da daha ileri T evresi ve/veya lenf düğümü 

tutulumu saptanan hastalarda neoadjuvan tedavi endikasyonu vardır. Bu hastalara ameliyat 

öncesi dönemde KT-RT uygulanmalı ve ameliyat sonrası dönemde KT süresi 

tamamlanmalıdır. Bu mümkün değilse patolojik evreleme sonrası adjuvan tedavi 

yapılmalıdır.(108) 

Ameliyat öncesi RT iki temel protokole göre uygulanmaktadır, kısa ve uzun süreli 

RT.(109) Uzun süreli RT uygulamasında toplam 40-50 Gy doz 1.8 Gy’lik dozlar halinde 4-5 

haftada uygulanmakta, tedavi bitiminden 4-8 hafta sonra da ameliyat planlanmaktadır. Bu 

protokolde RT’nin evre geriletici ve tümör küçültücü etkisinden yararlanılmakta ve sfinkter 

koruyucu ameliyatlar yapılabilmektedir. Kısa süreli RT uygulamasında 20-30 Gy doz 1 

haftada uygulanmakta ve tedavinin bitiminden bir hafta sonra ameliyat planlanmaktadır. Bu 

protokolde; RT’nin tümör hücrelerinin canlılığını azaltıcı etkisinden yararlanılmakta ve 

ameliyat sırasında çevreye olabilecek implantasyonun engellenmesi amaçlanmaktadır. Her 

iki yöntemde de uygulanan dozlar, biyolojik etkinlik yönünden eşittir.(110) 

RT’nin KT ile birlikte kullanılması daha iyi sonuçlar verir. Bu tedavide 5-

Fluorouracil (5-FU) bazlı bir KT protokolü uygulanır fakat 5-FU tek başına verilmez. 

Genellikle yanında etkisini arttırıcak başka bir ilaç ilave edilir. Bu amaçla en sık kullanılan 

madde folinik asit (leucovorin)’tir.( 111,112)     
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2.17. REKTUM KANSERİNE GÜNCEL ONKOLOJİK YAKLAŞIM 

 

Dünyanın farklı bölgelerinde adjuvan tedavi için farklı tedavi protokolleri 

uygulanmaktadır. Ancak 70’li yıllardan itibaren tedavi yaklaşımındaki gelişmeler, adjuvan, 

neoadjuvan tedavi, KT+RT kombinasyonlarının kullanılması ile lokal nüksün azaltılmasına 

katkıda bulunmuşlardır(113) (Şekil 16). 

 

Şekil 16. Yıllara göre tedavi şekli ve lokal nüks ilişkisi 
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göre aşağıdaki tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. (113, 114) 

Evre 0 (Tis,N0,M0) rektum kanseri mukozada sınırlı kalmıştır. Yüzeysel olması 
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transrektal, transsakral rezeksiyonlar ya da transanal endoskopik mikrocerrahi (TEM) 

uygulanabilir. Beş yıllık sağkalım % 100 dür. 

Evre I (T1-2,N0,M0) rektum kanserli uygun olgularda  anterior veya aşağı anterior 

rezeksiyon, sfinkterleri tutanlarda ise APR yapılır. Küçük, polipoid, iyi differansiye, anal 

verj’den 8-10 cm uzaklıkta yerleşmiş ve ERUS ile iyi evrelenmiş T1 veya T2 tümörler  için 

lokal eksizyon tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. Eksizyon sınırları tümörden arınmış 

olmalıdır. T1 olgularda lenf bezi metastazı olasılığı çok düşük olduğu için ek tedavi 

gerekmez. T2 tümörlerde lenf bezi yayılımı olasılığı yüksek olduğu için hastaya standart 

radikal cerrahi uygulanır. ERUS ile T2 olarak evrelenen distal yerleşimli tümörlerde, 

sfinkterleri korumak amacıyla ameliyat öncesi RT ve takiben cerrahi önerilir. Çapı 3 cm den 

küçük, ülserleşmemiş, hareketli ve iyi differansiye tümörlü seçilmiş bir hasta grubunda temas 

radyoterapisi uygulanabilir. Bu evredeki hastalarda 5 yıllık sağkalım %90 civarındadır. 

Evre II (T3-4,N0,M0), Evre III (herhangi T,N1-2-3,M0) rektum kanserlerinde aşağı 

anterior rezeksiyon ya da abdominoperineal rezeksiyon gibi radikal cerrahi girişimler 

gereklidir. Alt sınırı anorektal halkanın 2 cm üzerinde yerleşmiş tümörlerde, sfinkterleri 

koruyucu girişimler tercih edilmelidir. Aşağı anterior rezeksiyon ve koloanal 

anastomozlardan sonra sıklıkla ortaya çıkabilen anastomoz kaçakları nedeniyle bazı cerrahlar 

rutin olarak saptırıcı stoma açılmasını önermektedirler. Tümörün mesane, uterus, vajina ya da 

prostata infiltre olduğu durumlarda, rektumla birlikte bu organlarında “en bloc” rezeksiyonu 

gerekir. Kemoradyoterapi uygulaması kliniğin tercihine göre ameliyat öncesi veya sonrası 

yapılır. Çevreye yapışıklığı olmayan, yüksek yerleşimli T3, N1-3 rektum kanserlerinde cerrahi 

rezeksiyon sonrası adjuvan KT uygulanır. ERUS ile T3, N1-3 olarak evrelenen orta ve distal 

rektum tümörlerinde güncel ve kabul gören seçenek, ameliyat öncesinde RT + KT 

uygulamak, ameliyat sonrası 5-FU ile tedaviye devam etmektir. Ameliyat öncesi RT ve 

KT’nin iki önemli avantajı, adjuvan tedavi toksisitesinin azaltılması ve sfinkterlerin korunma 

olasılığının artmasıdır. Evre II tümörlerde % 60-75, evre III tümörlerde de % 35-45 beş yıllık 

sağkalım beklentisi vardır. 

Evre IV (herhangi T,herhangi N,M1) rektum kanserleri uzak metastazlı olgulardır. 

İzole karaciğer metastazları nadirdir ama saptandıklarında, seçilmiş hastalarda kür için 
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rezeksiyon uygulanmalıdır. Birçok hasta için palyatif girişimlere gerek duyulur. Ağrı, 

kanama ve tenezmi kontrol etmek için radikal rezeksiyonlar gerekebilir ancak yüksek 

morbiditeye sahip pelvik ekzanterasyon ve sakrektomiden kaçınılmalıdır. Evre IV hastalıkta 

beş yıllık sağkalım % 5-20 civarındadır. 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulundan  

09.07.2010 tarihli ve 326-52 sayılı onayı ve izni alınarak,  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına ait hasta verilerinin bilgisayar ortamında 

Microsoft® Excel® programı kullanılarak derlenmesi ve hastaların çağırılarak anket 

uygulanması ile oluşturulmuştur. Ekim 2005 tarihinden itibaren genel cerrahi kliniğimizde 

yatırılmış olan, biyopsiyle histolojik olarak kanıtlanmış primer rektum tümörlü hastalar, evre, 

neoadjuvan tedavi ve uzak metastaz varlığına bakılmaksızın çalışmaya alınmıştır. Hastaların 

yaşı 22 ile 70 arasında değişmekte olup 18 yaş altı, 71 yaş üstü ve cinsel aktivitesi olmayan  

hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı servislerine rektum tümörü tanısıyla yatan hastaların 

tümü ameliyat  öncesi yazılı onam formu ile bilgilendirilmekte, evreleme; tüm batın BT, 

batın USG, PA akciğer grafisi, pelvik MR veya ERUS  ile yapılmaktadır. Neoadjuvan 

kemoradyoterapi kararı alınan hastalara toplam 45-50 Gy doz RT 5 hafta içinde 

uygulanmaktadır ve hastalar tedavi bitiminden 4-8 hafta sonra ameliyat edilmektedir.  

Tedavi öncesi evreleme, neoadjuvan tedavi, cerrahi teknik, ameliyat sonrası erken ve 

geç dönem sonuçlar genel bilgiler bölümünde ayrıntısı ile verilmiştir. Çalışmamızda tüm bu 

kriterler ve parametreler göz önünde tutulmuş ve araştırılmıştır.  

Çalışmaya katılan hastaların yazılı onamları alındıktan sonra, hastalara ameliyat 

sonrası 6-9. aylar  ve 15-19. aylar arasında cinsel fonksiyonları, erkeklerde uluslararası 

erektil disfonksiyon skoru, kadınlarda cinsel fonksiyon indeksi içerisindeki vaginal kuruluk 

va ağrı skorları ile değerlendirildi. Aynı süre içerisinde hastaların depresyon durumları 

BECK depresyon ölçeği ile fekal inkontinansları ise Wexner indeksi ile değerlendirildi.  

Erkek hastalara, toplam 6 soru soruldu ve erektil disfonksiyonu (ED) toplam 30 puan 

üzerinden 5 ayrı kategoride değerlendirildi. Hafif ED ve ED olmayan gruplar tedavi 

gerektirmeyen gruplardı (Tablo 9). 

 



 42

   Tablo 9. Erektil disfonksiyon  skorları 

 Puan 
Ciddi ED* 6 – 10 
Orta ED 11 – 16 

Orta – Hafif ED 17 – 21 
Hafif ED 22 – 25 
ED yok 26 – 30 

                                           *ED: Erektil disfonksiyon 

 

 Kadın hastalara ise vaginal kuruluk için 4, vaginal ağrı için 3 soru soruldu ve 

cevaplar var – yok olarak değerlendirildi. Aynı zamanda hastalara BECK depresyon ölçeği 

uygulandı ve 17 puan üstü depresyon riski olarak kabul edildi. Cleveland Clinik Wexner 

skoru için hastalara gaz, sıvı gaita ve katı gaita inkontinans miktarları, hasta altı bezi 

kullanımı ve yaşam biçiminde değişiklikleri sorgulandı ve 20 puan üzerinden değerlendirildi. 

3 puan ve üzeri anlamlı kabul edildi.  

   Hastalardan yüzyüze yapılan anket yöntemiyle elde edilen veriler, ameliyat tekniği, 

laparoskopik veya açık girişim, tümörün yerleşim yeri, tümörün evresi, ameliyat sırasında 

oluşan komplikasyonlar, geçici veya kalıcı stoma varlığı şeklinde kaydedilmiştir. 

Servis, genel cerrahi ve onkoloji poliklinik kayıtları, cerrahi endoskopi birimi 

kayıtları ve hastaların yeniden hastaneye yatışları, yapılan diğer girişimler incelenmiş, 

hastaların kayıtlarda bulunmayan olası yeni nüks, metastaz ve sağkalım bilgileri, hastalardan 

alınan bilgiler derlenerek  güncellenmiştir. 

Elde edilen bulguların istatistiksel analizleri için SPSS® (Statistical Package for 

Social Sciences, Inc., Chicago, IL, ABD) for Windows 12.0 programı kullanılmıştır. Çalışma 

verileri tanımlayıcı istatistiksel metodlarla (ortalama, standart sapma, frekans) 

değerlendirilmiştir. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Student’s t-test, Mann 

Whittney U, Logistik regresyon, Ki-kare testleri kullanılmıştır. Sonuçlar % 95’lik güven 

aralığında, anlamlılık p< 0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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4.BULGULAR 

 

Ekim 2005 ile Temmuz 2009 tarihleri arasında rektum kanseri tanısı ile laparoskopik 

veya açık cerrahi uygulanan 261 hasta cinsel fonksiyonların (CF) değerlendirilmesi amacıyla 

çalışmaya alınmıştır. Bu hastalar içerisinde 29 hastanın cinsel aktivitesi saptanamadı ve bu 

hastalar çalışma dışı bırakıldı. Cinsel fonksiyonlar, BECK depresyon skoru, Wexner 

inkontinans ölçeği ile, ameliyat tekniği, laparoskopik veya açık girişim, tümörün yerleşim 

yeri, tümörün evresi, ameliyat sırasında oluşan komplikasyonlar, saptırıcı veya uç stoma 

varlığı değişken olarak değerlendirilmiştir.. 

 

4.1. DEMOGRAFİK VERİLER 

 

Bu çalışmada rektum kanseri tanısıyla açık veya laparoskopik rezeksiyon uygulanmış 

232 hasta retrospektif olarak bilgisayar kaynaklı veri tabanı ve anket yöntemiyle 

değerlendirilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 55±10’ dir ( 22-70). Hastaların 137’si (% 59,1) 

erkek, 95’i (% 40,9) kadındır. 

 

  4.2. OLGU DAĞILIMI 

 

Kliniğimizde 2005 yılından itibaren rektum cerrahisi tanısıyla ameliyat edilmiş 261 

hasta anket yöntemiyle sorgulanmıştır. Hastaların cinsel aktiviteleri ameliyat öncesi, ameliyat 

sonrası 6 – 9. ayda ve 15 – 19. ayda  anket yöntemiyle değerlendirilmiştir. Hastaların 29’ 

unun ameliyat sonrası cinsel aktivitesi saptanmadı. Bu 29 hasta çalışma dışı bırakılmıştır. Bu 

hastaların 27’ si kadın, 2 tanesi erkekti. Kadın hastaların 95’in de (% 77), erkeklerin 137’sin 

de (% 98) ise cinsel aktivitelerinin olduğu saptanmıştır. 
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141 hastaya (% 60) laparoskopik rezeksiyon, 91 hastaya (% 40) açık cerrahi 

uygulanmıştır. Laparoskopik cerrahi grubunda 80 erkek (% 57), 61 kadın (% 43) hasta 

bulunmaktadır. Açık cerrahi grubunda ise 57 erkek (% 62), 34 kadın (% 38) hasta 

bulunmaktadır. Sfinkter koruyucu cerrahi oranı tüm seride % 72’tir (n=167). 

 

                                 Tablo 10. Olguların Demografik Dağılımı 

 Laparoskopik                     Açık              p 

Cinsiyet n=141 %  n=91 %  

Erkek 80 56,7  57 62,6 0,210 

Kadın 61 43,3  34 37,4 0,207 

Yaş       

<55  72 51,1  50 54,9 0,335 

≥55 69 48,9  41 45,1 0,260 

Yerleşim        

Distal 65 46,1  46 50,5 0,204 

Orta 30 21,4  20 22,0 0,176 

Proksimal 46 32,5  25 27,5 0,124 

Neoadjuvan Tedavi       

Yok 73 51,8  42 46,2   0,218 

Var 68 48,2  49 53,8 0,078 

Ameliyat yöntemi       

SKC 115 81,6  62 68,1 0,416 

APR 26 18,4  29 31,9 0,238 

        n:sayı APR:Abdominoperineal rektum amputasyonu SKC:Sfinkter koruyucu cerrahi                      

 

Hastalar yaş, cinsiyet, tümör yerleşim yeri, uygulanan cerrahi ve T evresine göre 

değerlendirildiğinde, laparoskopi ve açık gruptaki hastaların dağılımı homojendi. Gruplar 

arasında istatistiksel anlamda fark saptanamadı ve bu bulgularla grupların dağılımının 

homojen olduğu görüldü. (Tablo 10 ve 11, p>0.05) 
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Tablo 11. T evresine göre vaka dağılımı 

 Laparoskopik Açık Toplam  

T Evresi n             %    n             % n            %  P 

0 22         (%15,6)   11         (%12,1)   33        ( %14,2) 0,110 

1 7           (%5)   2           (%2.2)   9          (%3,9) 0,126 

2 28         (%19,9)   22         (%24,2)   50        (%21,6) 0,161 

3 81         (%57,4)   50         (%54,9)   131      (%21,6) 0,205 

4 3           (%2,1)    6          (%6,6)   9           (%3,9) 0,231 

Toplam 141   91  232  

n: sayı 

4.3. CİNSEL AKTİVİTE 

 

Ameliyat öncesi cinsel hayatları normal olan olguların rektum rezeksiyonu sonrası  

 6-9. ve 15-19. aylarda cinsel fonksiyonları değerlendirilmiştir. İkinci değerlendirmede 

 (15 – 19. ay) cinsel fonksiyonlarda anlamlı iyileşme saptanmıştır. (Tablo 12, p>0,05) 

       

                   Tablo 12. Hastaların cinsel fonksiyonları 

 Kadın Erkek  
Cinsel hayat N % N % P   

6-9.ay        

Arttı 1 1,1 1 0,7    

Azaldı 94 98,9 136 99,3 1,000   

15-19.ay        

Arttı 53 55,8 61 44,5    

Azaldı 42 44,2 76 55,5 0,091 

        p>0,05    n: sayı 

 

Laparoskopik cerrahi ve açık cerrahi gruplar karşılaştırıldığında ise laparoskopi 

grubundaki hastaların cinsel fonksiyonlarındaki artış, açık cerrahi yapılan gruba göre 2. 

değerlendirmede istatistiki olarak anlamlı derecede iyi sonuçlanmıştır. (Tablo 13, p<0,001) 
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             Tablo 13. Laparoskopi ve açık grubun cinsel fonksiyonlarının karşılaştırılması  

 Laparoskopik Açık  
Cinsel hayat N % n % p 

6-9.ay      
Arttı 2 1,4 0 0,0  

Azaldı 139 98,6 91 100,0 0,521  
15-19.ay      

Arttı 85 60,3 29 31,9  
Azaldı 56 39,7 62 68,1 <0,001 

  n: sayı 
 

4.4. ERKEK HASTALARIN CİNSEL AKTİVİTELERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Erkek hastaların cinsel fonksiyonları uluslararası erektil disfonksiyon skoruyla (IIEF) 

değerlendirildi.  Hastalara toplam 6 soru soruldu.  

 

Tablo 14. ED değerlendirme formu 

1. Geçtiğimiz 4 hafta boyunca cinsel etkinlik sırasında ne sıklıkla sertleşme sağlayabildiniz?  

Hiç cinsel etkinlik olmadı 

Hemen hemen her zaman 

Çoğu zaman (yarıdan fazla) 

Bazen (yaklaşık yarı yarıya) 

Birkaç kez (yarıdan çok daha az) 

Hiç bir zaman 

2. Geçtiğimiz 4 hafta boyunca cinsel uyarılma sonrasında sertleşmeniz olduğunda bu sertlik ne sıklıkla 

eşinizin cinsel organına girmenize yeterli bir sertlikti?  

Hiç cinsel etkinlik olmadı 

Hemen hemen her zaman 

Çoğu zaman (yarıdan fazla) 

Bazen (yaklaşık yarı yarıya) 

Birkaç kez (yarıdan çok daha az) 

Hiç bir zaman 
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3. Geçtiğimiz 4 hafta boyunca cinsel birleşmeye teşebbüs ettiğinizde, ne sıklıkla eşinizin cinsel organına 

girebildiniz?  

Hiç cinsel etkinlik olmadı 

Hemen hemen her zaman 

Çoğu zaman (yarıdan fazla) 

Bazen (yaklaşık yarı yarıya) 

Birkaç kez (yarıdan çok daha az) 

Hiç bir zaman 

4. Geçtiğimiz 4 hafta boyunca cinsel birleşme sırasında eşinizin cinsel organına girdikten sonra ne 

sıklıkla sertliği sürdürebildiniz?  

Hiç cinsel etkinlik olmadı 

Hemen hemen her zaman 

Çoğu zaman (yarıdan fazla) 

Bazen (yaklaşık yarı yarıya) 

Birkaç kez (yarıdan çok daha az) 

Hiç bir zaman 

5. Geçtiğimiz 4 hafta boyunca cinsel birleşme sırasında, birleşmenin tamamlanması için sertleşmenizi 

sürdürebilmeniz ne kadar zor oldu?  

Hiç cinsel birleşme teşebbüsü olmadı 

Aşırı derecede zor oldu 

Çok zor oldu 

Zor oldu 

Biraz zor oldu 

Hiç zor olmadı 

6. Geçtiğimiz 4 hafta boyunca sertleşme sağlayabileceğinizden ve bunu devam ettirebileceğinizden emin 

olma duygunuzu nasıl derecelendirirsiniz?  

Çok yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Hiç yok 
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Erektil disfonksiyonu toplam 30 puan üzerinden 5 ayrı kategoride değerlendirildi. 

Ciddi ED (erektil disfonksiyon) 6 – 10 puan, orta ED 11 – 16 puan, orta – hafif ED 17 – 21 

puan, hafif ED 22 – 25 puan, ED yok 26 – 30 olarak sınıflandı. (Tablo: 9) 

Hastalar T evresine göre değerlendirildiğinde, ED skoru ile T evresi arasında 

istatistiksel anlam saptanamamıştır. (Tablo 15, p>0.05)  

 

             Tablo 15. T evresine  göre ED skorlarının değerlendirilmesi   

 6 – 9. ay  15 -19. ay              

T evresi ORT SS ORT SS        P 
1 
2 

20,81 
20,15 

5,75 
6,22 

21,33 
21,02 

7,81 
6,92 

  0,233 
  0,959 

3 19,25 7,05 21,81 5,75   0,931 
4 19,07 7,05 20,57 6,97   0,355 

           SS :Standart sapma  ORT :Ortalama 
 

Tümör yerleşimine göre hastalar değerlendirildiğinde ise proksimal yerleşimli 

tümörlerde ED skorlarının her iki ölçümdede istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

olduğu izlenmiştir (Tablo 16, Şekil 17, p<0.01).   

 

 

     Tablo 16. Tümör yerleşimine göre ED’ların değerlendirilmesi 

 Distal(n=67) Orta(n=30) Proksimal(n=40)  

 ORT SS ORT SS ORT SS p 

Preop dönem 26,79 2,36 26,86 1,50 26,17 4,00  

6-9.ay 16,28 6,77 17,26     6,90 20,75 6,29 0,002 

15-19.ay 18,72 6,71 19,60 6,61 22,23 6,27 0,003 

SS :Standart sapma  ORT :Ortalama 
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                         Şekil 17. Tümör yerleşimine göre ED skorları 

               

16,28 17,26

20,75
18,72 19,6

22,23

Distal Orta Proksimal

6‐9.ay 15‐19.ay

 

 

Erkek hastaların %59,8’i (n:82) neoadjuvan tedavi almıştı. Neoadjuvan tedavi alan 

erkek hastaların cinsel aktiviteleri, neoadjuvan tedavi almayan hastalara göre istatiktiksel 

olarak anlamlı derecede düşük olduğu saptandı. (Tablo 17, Şekil 18, p<0,05) 

 

          Tablo 17. Neoadjuvan kemoradyoterapi varlığına göre ED’ların değerlendirilmesi 

ED Skor Neoadjuvan tedavi almış 
(n=82) 

Neoadjuvan tedavi almamış 
(n=55) 

 

 ORT SS ORT SS P 

Preop dönem 26,46 2,63 26,87 3,05  

6-9.ay 16,84 6,82 19,24 6,81 0,029 

15-19.ay 18,82 6,79 21,60 6,22 0,012 

SS :Standart sapma  ORT :Ortalama 
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                  Şekil 18. Neoadjuvan tedavi varlığına göre ED skorları 

 

 

Laparoskopi ve açık grubu 6 – 9. ayda (1. değerlendirme) ve 15 – 19. ayda (2. 

değerlendirme) uygulandığında, laparoskopi grubundaki 1. değerlendirmede ED skoru 

ortalaması 19.31 ± 6,90, 2. değerlendirmede 21,46 ± 6,28 olarak saptanırken, açık grupta 1. 

değerlendirmede 15,68 ± 6,36, 2. değerlendirmede 17,79 ± 6,69 olarak saptanmıştır. (Şekil 

19,p:<0.001) 

 

                                 Şekil 19. Laparoskopi ve açık grubun ED skorları 

19,31

24,46

15,68
17,79

6‐9.ay 15‐19.ay

Laparoskopik Açık

 

 

Erkek hastalar ameliyat yöntemine göre değerlendirildiğinde, sfinkter koruyucu 

cerrahi (SKC) yapılan hastaların (%68.6, n: 94) ED oranlarının, abdominoperineal rektum 
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amputasyonu (APR) yapılan gruba göre (% 31,4, n: 43) anlamlı derecede iyi olduğu görüldü. 

(Tablo 18, p<0.01) 

 

Tablo 18. Ameliyat yöntemine göre Erektil Disfonksiyonların değerlendirilmesi 

ED Skor      APR(n=43)        SKC(n=94)  

 ORT SS ORT SS    p 

Preop dönem 26,23 3,19 26,77 2,64  

6-9.ay 14,95 6,95 19,28  6,74             0,002 

15-19.ay 17,56 6,27 21,17  6,60 0,003 

             SS :Standart sapma  ORT :Ortalama 

       APR:Abdominoperineal Rektum Amputasyonu SKC:Sfinkter Koruyucu Cerrahi  
 

 
Erkek hastalarda erken dönemde toplam 31 adet komplikasyon görülmüş ve en sık 

olarak ateş ve anastomoz kaçağı saptanmıştır.  (Tablo 19) 

 

                    Tablo 19. Laparoskopi ve açık grubun komplikasyon dağılımı 

Komplikasyon   Laparoskopik Açık Toplam  

Anastomoz kaçağı 5 (%31) 2 (%13,3) 7 (%22,5) 

Üriner sistem enf. 2 (%12,5) 3 (%20,0) 5 (%16,2) 

Evisserasyon  1 (%6,75) 2 (%13,3) 3 (%9,6) 

Ateş  4 (%25,0) 3 (%20,0) 7 (%22,5) 

İleus  2 (%12,5) 2 (%13,3) 4 (%12,9) 

Stoma disfonksiyonu 1 (%6,75) 1 (%6,66) 2 (%6,5) 

Kanama  1 (%6,75) 2 (%13,3) 3 (%9,6) 

Toplam  16 15 31 

 

Erektil disfonksiyon üzerine bu komplikasyonların anlamlı etkinliği saptanamamıştır.  

(Tablo 18, p>0,05) 
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                     Tablo 20. Komplikasyonların erektil disfonksiyon üzerine etkisi   

 Komplikasyon var Komplikasyon yok  
 ORT SS ORT SS p 

6-9.ay 16,77 7,37 18,10 6,76 0,332 
15-19.ay 18,87 7,23 20,25 6,52 0,484 

         SS :Standart sapma  ORT :Ortalama 

 

 Erkek hastalar tüm etkenlerin cinsel aktivite üzerine etkisini değerlendirmek 

amacıyla çoklu değişken analizlerle değerlendirildi. Her iki değerlendirmede de (6-9. ay – 

15-19. ay ) ED üzerine laparoskopik cerrahinin bağımsız bir değişken olduğu saptandı (Tablo 

21, p=0,004).   

 

 

 

 

 

 Tablo 21: ED üzerine çoklu değişken verilerin etkisi 

Risk Etmenleri 
Refarans 
grup B p OR 95%GA 

Grup Laparoskopik 1,271 0,004 3,565 1,487-8,546 
Lokalizasyon Proksimal -0,234 0,413 0,791 0,452- 1,386 
Neoadjuvan ted.  Almadı -0,257 0,588 0,774 0,306-1,958 
Ame..yöntemi SKC -1,016 0,060 0,362 0,125-1,045 
Sabit  1,190 0,364 3,287   
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        4.5. KADIN HASTALARIN CİNSEL FONKSİYONLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Kadın hastaların cinsel fonksiyonları, kadın seksüel fonksiyon indeksi (FSFI) ile 

değerlendirildi. Vaginal kuruluk için 4, vaginal ağrı için 3 soru soruldu ve sonuçlar var – yok 

olarak değerlendirildi (Tablo 22 ve 23).  

 

Tablo 22. Vaginal kuruluk testi 

1. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında vaginanızın ne sıklıkla ıslandı? 

Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

Hemen her zaman 

Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

Bazen (geçen sürenin yarısında) 

Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

Hiçbir zaman 

2. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında vaginanızın ıslanmasında (kayganlaşmasında) 

ne kadar zorlandınız? 

Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

Çok zor veya imkansızdı 

Çok zor 

Zor 

Biraz zor 

Hiç zorluk çekmedim 

3. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki bitene kadar vaginanızın ıslaklığını (kayganlığını) ne 

kadar koruyabildiniz? 

Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

Hemen her zaman 

Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

Bazen (geçen sürenin yarısında) 

Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

Hiçbir zaman 
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4. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında vaginanızın ıslaklığını (kayganlığını) 

korumada ne kadar zorlandınız? 

Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

Çok zor veya imkansızdı 

Çok zor 

Zor 

Biraz zor 

Hiç zorluk çekmedim 

 

Tablo 23. Vaginal ağrı testi 

1. Son 4 hafta içinde vaginal giriş (duhul) sırasında ne sıklıkla ağrı veya rahatsızlık duydunuz? 

Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

Hemen her zaman 

Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

Bazen (geçen sürenin yarısında) 

Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

Hiçbir zaman 

2.  Son 4 hafta içinde vaginal girişi (duhulu) takiben ne sıklıkla ağrı veya rahatsızlık duydunuz? 

Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

Hemen her zaman 

Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

Bazen (geçen sürenin yarısında) 

Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

Hiçbir zaman 

3. Son 4 hafta içinde vaginal giriş (duhul) sırasında ve sonrasında duyduğunuz ağrı veya rahatsızlık derecesi 

nedir? 

Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

Çok yüksek 

Yüksek 

Orta 

Düşük 

Çok düşük veya hiç 
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Hastalar T evresine göre değerlendirildiğinde, vaginal kuruluk ve ağrı ile T evresi 

arasında istatistiksel anlam saptanamamıştır. (Tablo 24,p>0.05)  

 

           Tablo 24. T evresine  göre vaginal kuruluk ve ağrı sonuçları 

                       6 – 9. ay       15 -19. Ay 

T evresi Yok  Var     Yok     Var   
 n            % n           % n           %     n           %     p 
1 
2 

5        (%12,4) 
9        (%21,8) 

5       (%11,7)
16     (%29.8)

5       (%9,4) 
15     (%26,8) 

5       (%14,3) 
10     (%28,4) 

 0,624 
 0,453 

3 26      (%63,4) 31     (%58,5) 36     (%62,1) 21     (%58,3)  0,448 
4 1        (%2,4) 0  1       (%1,7) 0     

  n:sayı  
Kadın hastalar tümör yerleşimine göre değerlendirildiğinde, 1. ve 2. ölçümlerde 

vaginal kuruluk ve ağrı proksimal yerleşimli tümörlerin istatistiksel olarak anlamlı derecede 

iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Orta yerleşimli tümörlerde ise distale oranla vaginal 

kuruluk ve ağrı oranları daha düşüktür.  (Tablo 25 ve 26, Şekil 20 ve 21, p<0,05) 

 

        Tablo 25. Hastaların tümör yerleşim yerlerine göre vaginal kuruluk sonuçları 

FSFI Vaginal 
kuruluk 

Distal Orta Proksimal  

 n % n % n % p 

Preop dönem        

Yok 40 93,0 12 80,0 36 100,0  

Var 3 7,0 3 20,0 0 0,0  

6-9 ay        

Yok 10 23,3 5 33,3 26 72,2  

Var 33 76,7 10 66,7 10 27,8 <0,001 

15-19.ay        

Yok 24 55,8 6 40,0 28 77,8  

Var 19 44,2 9 60,0 8 22,2 0,023 

n:sayı 
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             Şekil 20. Tümör yerleşim yerlerine göre vaginal kuruluk sonuçları  

76,7
66,7

27,8

44,2

66

22,2

Distal Orta Proksimal

6‐9.ay 15‐19.ay

 
 

        Tablo 26. Hastaların tümör yerleşim yerlerine göre vaginal ağrı sonuçları 

FSFI Vaginal Ağrı Distal Orta Proksimal  

 n % n % n % p 

Preop dönem        

Yok 40 93,0 15 100,0 35 97,2  

Var 3 7,0 0 0,0 1 2,8  

6-9 ay        

Yok 14 32,6 6 40,0 27 75,0  

Var 29 67,4 9 60,0 9 25,0 0,001 

15-19.ay        

Yok 21 48,8 7 46,7 30 83,3  

Var 22 51,2 8 53,3 6 16,7 0,003 

n:sayı 
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           Şekil 21. Tümör yerleşim yerlerine göre vaginal ağrı sonuçları  
 

               

67,4
60

25

51,2 53,3

16,7

Distal Orta Proksimal

6‐9.ay 15‐19.ay

 

 

 

Kadın hastaların % 47,8’i (n:42) neoadjuvan kemoradyoterapi tedavisi almıştı. 

Vaginal kuruluk ve ağrı oranları neoadjuvan tedavi alan hastalarda istatiktiksel olarak 

anlamlı derecede düşük olduğu saptandı. (Tablo 27, Şekil 22, p<0,05) 

 

 

 

 

Şekil 22. Neoadjuvan tedavi varlığına göre vaginal kuruluk - ağrı sonuçları 
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     Tablo 27. Neoadjuvan kemoradyoterapi varlığına göre vaginal kuruluk ve ağrı sonuçları 

FSFI Vaginal 
Kuruluk 

Neoadjuvan tedavi 
aldı 

Neoadjuvan tedavi 
almadı 

 

 n % n % p 

Preop dönem      

Yok 42 95,5 46 92,0  

Var 2 4,5 4 8,0  

6-9 ay      

Yok 14 31,8 27 54,0  

Var 30 68,2 23 46,0 0,039 

15-19.ay      

Yok 22 50,0 36 72,0  

Var 22 50,0 14 28,0 0,029 

FSFI Vaginal Ağrı  

Preop dönem      

Yok 42 95,2 48 96,0  

Var 2 4,5 2 4,0  

6-9 ay      

Yok 17 38,6 30 60,0  

Var 27 61,4 20 40,0 0,030 

15-19.ay      

Yok 22 50,0 36 72,0  

Var 22 50,0 14 28,0 0,029 

n:sayı 
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            Ameliyat öncesi laparoskopi ve açık grupta da vaginal kuruluğu olan 3’er hasta 

saptandı. Laparoskopi ve açık grubu 6 – 9. ay (1. değerlendirme) ve 15 – 19. aya (2. 

değerlendirme) bakıldığında, laparoskopi grubundaki 1. değerlendirme vaginal kuruluk 26 

hastada (% 43,3) saptanırken, 2. değerlendirme 16 hastada (% 26,7) pozitif olarak 

saptanmıştır. Açık grupta 1. değerlendirme 27 hastada (% 79,4) 2. değerlendirme 20 hastada 

pozitif olarak saptanmıştır. (Şekil 23, p:<0.001) 

 

              Şekil 23. Laparoskopi ve açık grubun vaginal kuruluk sonuçları 

43,3

26,7

79,4

58,8

6‐9.ay 15‐19.ay

Laparoskopik Açık

 

 

 

 

 

 

Vaginal ağrı skorlarına bakıldığında ise vaginal kuruluk skorlarına benzer nitelikte 

sonuçlar elde edilmiştir ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuşdur. (Tablo 

28,p<0.01) 
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          Tablo 28. Kadın hastalarda laparoskopi ve açık grubun vaginal ağrı sonuçları 

FSFI Vaginal Ağrı  Laparoskopik Açık   

 n % n % p 

Preop dönem      

Yok 58 96,7 32 94,1  

Var 2 3,3 2 5,9  

6-9 ay      

Yok 36 60,0 11 32,4  

Var 24 40,0 23 67,6 0,009 

15-19.ay      

Yok 44 73,3 14 41,2  

Var 16 26,7 20 58,8 0,002 

n:sayı  

 

 

 

Kadın hastalar ameliyat yöntemine göre değerlendirildiğinde, sfinkter koruyucu 

cerrahi (SKC) yapılan hastaların (%76.5, n: 72) vaginal kuruluk ve ağrı oranlarının, 

abdominoperineal rektum amputasyonu (APR) yapılan gruba göre (% 23,5, n: 22) 

istatistiksel olarak anlamlı derecede iyi olduğu görüldü. (p<0.05) Aynı zamanda sfinkter 

koruyucu cerrahi yapılan hastalarda vaginal kuruluk ve ağrı oranlarındaki düzelmenin daha 

belirgin olduğu saptandı. (Tablo 29) 
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Tablo 29. Ameliyat yöntemine göre vaginal kuruluk ve ağrı sonuçları 

FSFI Vaginal 
Kuruluk 

APR SKC  

 n % n % p 

Preop dönem      

Yok 20 90,9 68 95,6  

Var 2 9,1 4 4,4  

6-9 ay      

Yok 9 40,9 32 47,1  

Var 13 59,1 40 52,9 0,003 

15-19.ay      

Yok 12 54,5 46 64,7  

Var 10 45,5 26 35,3 0,002 

FSFI Vaginal ağrı 

Preop dönem 

      

Yok 21 95,5 66 97,1  

Var 1 4,5 2 2,9  

6-9 ay      

Yok 10 45,5 35 51,5  

Var 12 54,5 33 48,5 0,004 

15-19.ay      

Yok 12 54,5 44 64,7  

Var 10 45,5 24 35,3 0,002 

n:sayı  APR:Abdominoperineal Rektum Amputasyonu SKC:Sfinkter Koruyucu Cerrahi 
  
                Kadın hastalarda erken dönemde toplam 14 adet komplikasyon görülmüş ve ensık 

olarak yara yeri enfeksiyonu ve anastomoz kaçağı saptanmıştır.. (Tablo 30) 
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                   Tablo 30. Laparoskopi ve açık grubun komplikasyon dağılımı 
 

Komplikasyon Laparoskopik Açık Toplam 

 n          % n          % n          % 

Anostomoz kaçağı 3       (%33,3) 1      (%20,0) 4      (%28,5) 

Üriner sistem enf. 1       (%11,1) 2      (%40,0) 3      (%21,2) 

Evisserasyon  0  1      (%20,0) 1      (%7,14) 

Yara yeri enfeksiyonu 4       (%44,4) 0 4      (%28,5) 

İleus  0 1     (%20,0) 1      (%7,14) 

Stoma disfonksiyonu 1       (%11,1)   1      (%7,14) 

Toplam  9 5 14 

 
                Komplikasyonların vaginal kuruluk ve ağrı üzerine istatistiksel olarak anlamlı 

etkisi saptanamamıştır. (Tablo 31, p>0,05) 

 
                  Tablo 31. Komplikasyonların vaginal kuruluk ve ağrı üzerine etkisi 
        Komplikasyon var      Komplikasyon yok 

Vaginal Kuruluk n % n % 
 
p 

6-9.ay      
Yok 8 57,1 31 39,7  
Var 6 42,9 47 60,3 0,225 

15-19.ay      
Yok 10 71,4 46 59,0  
Var 4 28,6 32 41,0 0,329 

Vaginal  
Ağrı n % n % 

 

6-9.ay      
Yok 8 57,1 38 48,7  
Var 6 42,2 40 51,3 0,562 

15-19.ay      
Yok 10 71,4 47 60,3  
Var 4 28,6 31 39,7 0,428 
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 Kadın hastalarda vaginal kuruluk ve ağrı üzerine etkiyen faktörler çoklu analiz ile 

değerlendirildi. Her iki değerlendirmede de vaginal kuruluk üzerine laparoskopik cerrahi, 

proksimal yerleşim ve SKC bağımsız değişen olarak izlenmiştir (Tablo 32)  

 
    Tablo 32: Vaginal kuruluk üzerine çoklu değişkenlerin etkisi 

Risk Etmenleri Refarans grup B P OR 95%GA 
Grup Laparoskopik 1,979 0,001 7,233 2,149-24,347 
Lokalizasyon Proksimal -1,502 0,001 0,223 0,100-0,498 
Neoadjuvan ted. Almadı 0,779 0,262 2,180 0,559-8,499 
Ame.yöntemi SKC 1,601 0,019 4,958 1,298-18,945 
Sabit  -3,393 0,059 0,034   

 
 Çoklu analizde vaginal ağrı üzerine ise laparoskopik cerrahi ve proksimal yerleşimli 

tümörler  her iki değerlendirmede de bağımsız değişen olarak izlenmiştir (Tablo:33). 

  
    Tablo 33: Vaginal ağrı üzerine çoklu değişkenlerin etkisi 

Risk Etmenleri Refarans grup B P OR 95%GA 
Grup Laparoskopik 1,151 0,028 3,163 1,113-8,848 
Lokalizasyon Proksimal -1,032 0,002 0,353 0,186-0,688 
Neoadjuvan ted. Almadı 0,271 0,632 1,310 0,425-4,049 
Ame.yöntemi SKC 0,861 0,149 2,358 0,739-7,545 
Sabit  -1,503 0,359 0,224   
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4.6. AMELİYAT SONRASI FEKAL İNKONTİNANS SONUÇLARI 

 

Rektum rezeksiyonu sonrası sfinkter koruyucu cerrahi yapılan 168 hasta (% 72,4) 

fekal inkontinans açısından değerlendirildi. Hastaların 131’i (% 78,0) saptırıcı stomalıydı ve 

ameliyat sonrası 2 – 5. aylar arasında stomaları kapatılmıştı. Kalan 37 hastaya (%22) ise hiç 

stoma açılmamıştı. Hastalara Cleveland Clinik Wexner inkontinans skorlama sistemi  

uygulandı. Sonuçlar 20 puan üzerinden değerlendirildi. 3 puan ve üzeri anlamlı kabul edildi 

(Tablo 34).  

Tablo 34. Cleveland Clinik Wexner skorlama sistemi  

 Asla  Ender Bazen Genellikle Daima  

Katılar 0 1 2 3 4 

Sıvılar 0 1 2 3 4 

Gaz 0 1 2 3 4 

Alt bezi kullanımı 0 1 2 3 4 

Yaşam biçiminde değişiklik 0 1 2 3 4 

Ender           : < ayda bir 

Bazen           : > ayda bir, < haftada bir 

Genellikle    : > haftada bir, < günde bir 

Daima          : > günde bir 

 

  

Tümör yerleşimine göre bakıldığında distal yerleşimli tümörlerde inkontinans 

skorunun anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü. (Tablo 35, Şekil 24, p<0.001) 
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Tablo 35. Tümör yerleşim yerlerine göre inkontinans sonuçları 

 Distal(n=63) Orta(n=37) Proksimal(n=68)  

 ORT SS ORT SS ORT SS p 

6-9.ay 4,24 5,41 2,08 3,34 0,94 2,28 <0,001 

15-19.ay 3,64 5,46 1,37 2,53 0,47 1,38 <0,001 

 SS :Standart sapma  ORT :Ortalama 

   

 

                 Şekil 24. Tümör yerleşim yerlerine göre inkontinans skorları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastaların 86’ sı (% 51) neoadjuvan kemoradyoterapi tedavis almıştı. Neoadjuvan 

tedavi almayan grubun inkontinans skorları anlamlı derece düşük bulundu. (Tablo 36, Şekil 

25, p<0.001) 

 

            Tablo 36. Neoadjuvan kemoradyoterapi varlığına göre inkontinans sonuçları 

Inkontinans Neoadjuvan (+) n=86 Neoadjuvan (-) n=82  

 ORT SS ORT SS p 

6-9.ay 3,41 4,80 1,22 2,82 <0,001 

15-19.ay 2,67 4,63 0,83 2,39 <0,001 

SS :Standart sapma  ORT :Ortalama n :sayı 

4,24

2,08

0,94

3,64

1,37

0,47

Distal Orta Proksimal

6‐9.ay 15‐19.ay
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                         Şekil 25. Neoadjuvan tedavi varlığına göre inkontinans skorları 

          
 

Hastaların 116’ sı (% 69) laparoskopik, 52’ si (% 31) açık yöntemle ameliyat 

edilmişti. Laparoskopi grubunun ortalama inkontinans değerinin açık cerrahiye göre daha iyi 

olduğu ve zamanla gaita inkontinansında azalma olduğu fakat istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı görüldü. (Tablo 37, Şekil 26)                                                                           

 

                  Tablo 37. Laparoskopi ve açık grubun inkontinans sonuçları 

 Laparoskopik  Açık    

 ORT SS ORT SS p 

6-9.ay 2,14 3,70 2,90 4,94 0,534 

15-19.ay 1,56 3,45 2,36 4,58 0,506 

     SS :Standart sapma  ORT :Ortalama 
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                     Şekil 26. Laparoskopi ve açık grubun inkontinans skorları 

2,14

1,56

2,91

2,36

6‐9.ay 15‐19.ay

Laparoskopik Açık
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4.7. HASTALARIN AMELİYAT SONRASI BECK DEPRESYON İNDEKSİ 

SONUÇLARI 

 
BECK depresyon ölçeği 21 sorudan oluşmaktadır ve hastaların son 1 haftadaki duygu 

durumlarını değerlendirir. 17 puan üzerinde alan hastalar depresyon riskinde kabul edildi 

(Tablo 38). 

 

Tablo 38. BECK depresyon ölçeği 

1.a) Kendimi üzgün hissetmiyorum 

   b) Kendimi üzgün hissediyorum 

   c) Her zaman için üzgünüm 

   d) Öylesine üzgün ve mutsuzum ki dayanamıyorum  

12.a)Diğer insanlara karşı ilgimi kaybetmedim 

   b) Eskisine göre insanlarla daha az ilgiliyim 

   c) Diğer insanlara karşı ilgimin çoğunu kaybettim 

   d) Diğer insanlara karşı hiç ilgim kalmadı 

2.a) Gelecekten umutsuz değilim 

   b) Geleceğe biraz umutsuz bakıyorum 

   c) Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok 

   d) Benim için bir gelecek yok ve bu düzelmeyecek 

13.a)Kararlarımı eskisi kadar rahat verebiliyorum 

   b) Şu sıralar kararlarımı vermeyi erteliyorum 

   c) Kararlarımı vermekte oldukça güçlük çekiyorum 

   d) Artık hiç karar veremiyorum 

3.a) Kendimi başarısız görüyorum 

   b) Çevremdeki birçok kişiden daha fazla başarısızım 

   c) Geriye dönüp baktığımda, çok fazla başarısızım 

   d) Kemdimi tümüyle başarısız görüyorum 

14.a)Dış görünüşümde fark yok 

   b)Yaşlandığımı ve çekiciliğimi kaybettiğimi 

düşünüyorum 

   c)Dış görünüşümde artık değiştirilemez olumsuz 

değişiklikler var 

   d) Çok çirkin olduğumu düşünüyorum 

4.a) Her şeyden eskisi kadar zevk alabiliyorum 

   b) Her şeyden eskisi kadar zevk alamıyorum 

   c) Hiçbir şeyden gerçek bir zevk alamıyorum 

   d) Bana zevk veren hiçbir şey yok 

15.a)Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum 

   b) Bir işe başlamak için daha fazla zorlanıyorum 

   c)Herhangi bir işi yapmak için kendimi çok 

zorluyorum 

   d) Hiçbir iş yapamıyorum 

5.a) Kendimi suçlu hissediyorum 

   b) Arada bir kendimi suçlu hissettiğim oluyor 

   c) Kendimi çoğunlukla suçlu hissettiğim oluyor  

   d) Kendimi her an suçlu hissediyorum 

16.a)Rahat uyuyabiliyorum 

   b) Eskisi kadar rahat uyuyamıyorum 

   c)1 – 2 saat erken uyanıyor ve tekrar uyumakta 

zorlanıyorum 

   d) Çok erken uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorum  
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6.a) Cezalandırıldığımı düşünmüyorum 

   b) Bazı şeyler için cezalandırılabileceğimi hissediyorum 

   c) Cezalandırılmayı bekliyorum 

   d) Cezalandırılacağımı hissediyorum 

17.a)Çabuk yorulmuyorum 

   b) Eskisinden daha çabuk yoruluyorum 

   c) Şu sıralar her şey beni yoruyor 

   d) Çok yorgunum ve hiçbir şey yapamıyorum 

7.a) Kendimden hoşnutum 

   b) Kendimden pek hoşnut değilim 

   c) Kendimden hiç hoşlanmıyorum 

   d) Kendimden nefret ediyorum 

18.a)İştahımda değişiklik yok 

   b) İştahım eskisi kadar iyi değil 

   c) Şu sıralar iştahım epey kötü 

   d) Artık hiç iştahım yok 

8.a) Kendimi diğer insanlardan daha kötü görüyorum 

   b) Kendimi zayıflıklarım ve hatalarım için eleştiriyorum 

   c) Kendimi hatalarım için çoğu zaman suçluyorum 

   d) Her kötü olaydan kendimi suçluyorum 

19.a)Fazla kilo kaybetmedim 

   b) Son zamanlarda istemediğim halde 3 kilodan fazla 

kaybettim 

   c) Son zamanlarda istemediğim halde 5 kilodan fazla 

kaybettim 

   d) Son zamanlarda istemediğim halde 7 kilodan fazla 

kaybettim 

9.a) Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok 

   b) Bazen kendimi öldürmeyi düşünüyorum 

   c) Kendimi öldürebilmeyi isterdim 

   d) Bir fırsat bulsam kendimi öldürürüm 

20.a)Sağlığımda problem olduğunu düşünmüyorum 

   b) Son zamanlarda ağrı, kabızlık gibi sorunlarım var 

   c)Ağrı şikayeti beni endişelendiriyor ve başka bişey 

düşünemek zor geliyor 

   d)Bu sıkıntılardan başka bir şey düşünemiyorum  

10.a)Her zamandakinden fazla ağlamıyorum  

   b) Eskisine göre şu aralar fazla ağlıyorum 

   c) Şu sıralar her an ağlıyorum 

   d) Eskiden ağlayabiliyordum ama artık ağlayamıyorum 

21.a)Cinsel yaşantımda sorun yok 

   b) Cinsel konulara ilgim azaldı 

   c) Cinsellikle pek ilgilenmiyorum 

   d) Cinsellikle hiçbir ilgim kalmadı 

11.a)Her zamankinden daha sinirli değilim 

   b) Her zamankinden daha kolay sinirleniyorum 

   c) Çoğu zaman sinirliyim 

   d) Eskiden sinirlendiğin şeylere artık sinirlenemiyorum 

 

 

 Hastalar cinsiyet dağılımına göre incelendiğinde kadınlar ve erkekler arasında 

anlamlı fark saptanamadı. (p=0,3) Ortanca yaş 55 olarak saptanmış olup, 55 üstü ve altı 

grupta depresyon riski açısından anlamlı fark saptanamamıştır. (p=0,9) 
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 Neoadjuvan kemoradyoterapi tedavisi alan 127 (% 54,7) hastanın, neoadjuvan tedavi 

almayan grupla kıyaslandığında depresyon riskinin anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü. 

(Tablo 39, p<0,001) 

 

   Tablo 39. Neoadjuvan kemoradyoterapi varlığına göre depresyon riski sonuçları 

 Neoadjuvan aldı Neoadjuvan almadı  
 n % n % p 
6-9.ay      

Yok 104 81,9 101 96,2  

Var 23 18,1 4 3,8 <0,001 

15-19.ay      

Yok 106 83,5 101 96,2  

Var 21 16,5 4 3,8 <0,001 

                n:sayı 

 

Hastaların depresyon riski, laparoskopik grupta açık gruba oranla istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha az olduğu görüldü. (Tablo 40,p<0.01) 

 

      Tablo 40. Laparoskopi ve açık grubun depresyon riski sonuçları 

 Laparoskopik Açık  
 n % n % p 
6-9.ay      

Yok 132 93,6 73 80,2  
Var 9 6,4 18 19,8 0,004 

15-19.ay      
Yok 132 93,6 75 82,4  
Var 9 6,4 16 17,6 0,007 

 

Hastalar ameliyat yöntemine göre değerlendirildiğinde, sfinkter koruyucu cerrahi 

(SKC) yapılan hastaların depresyon riski, abdominoperineal rektum amputasyonu (APR) 

yapılan gruptan anlamlı derecede daha az olduğu görüldü. (Tablo 41,p<0.05) 

 

 



 71

              Tablo 41. Ameliyat yöntemine göre depresyon riski sonuçları 

 APR SKG  

 n % n % P 
6-9.ay      

Yok 54 83,1 151 91,8  

Var 11 16,9 15 8,2 0,012 

15-19.ay      

Yok 55 84,6 152 92,5  

Var 10 15,4 14 7,5 0,011 

                (p<0.05)   n:sayı 

      APR:Abdominoperineal Rektum Amputasyonu SKC:Sfinkter Koruyucu Cerrahi  
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5. TARTIŞMA 

Laparoskopinin, kolorektal cerrahi uygulanmasının ardından geçen 17 yılda yapılan 

COST(10), CLASICC(11), COLOR(12) gibi çok merkezli randomize çalışmaların yanı sıra, 

Barselona(9)  çalışması (n= 219), Liang ve ark.(115)’nın (n= 269) çalışmaları gibi geniş 

serilerin ve daha küçük hacimli diğer çalışmaların(16,17) sonucunda erken dönemde açık 

cerrahiye göre daha iyi ağrı kontrolü, erken beslenme, hastanede kalış süresinin kısalması 

gibi avantajlar gözlenmiştir (Kanıt düzeyi 1).  

Bununla birlikte açık ve laparoskopik teknikler arasında cerrahi sınır pozitifliği, piyes 

uzunluğu, çıkarılan lenf düğümü sayısı açısından anlamlı bir fark bulunmamış, ancak 

onkolojik değerlendirme için çalışmaların uzun dönem sonuçları beklenmiştir. Çalışmaların 

uzun dönem sonuçları kolon kanserleri için 2000’li yılların başında ard arda yayımlanmış, 

morbidite, lokal nüks, ve sağkalım oranlarında benzer sonuçlar elde edilmiştir.(10-12,16)  

Leung ve ark.(17)’nın çalışmalarında (n= 403) rektosigmoid tümörler için açık ve 

laparoskopik teknikler karşılaştırılmış, laparoskopide erken dönemde klinik avantajlar elde 

edilmiştir. Cerrahi sınır, çıkarılan lenf düğümü, lokal nüks, morbidite ve sağkalım 

parametreleri açısından iki teknik arasında anlamlı fark saptanmamıştır.  

Rektum kanseri  cerrahisi kolorektal cerrahi uygulamaları içinde özel bir yere sahiptir 

ve zorluk derecesi yüksektir. Diğer taraftan bu cerrahinin laparoskopi yoluyla yapılması hem 

kolorektal cerrahide, hem de laparoskopik cerrahide yüksek deneyimi zorunlu kılar. Her iki 

koşulun bir araya getirilmesinin güçlüğü, öğrenme eğrisinin uzun ve zahmetli oluşu 

laparoskopik rektum kanseri cerrahisinin hızla yaygınlaşmasını engellemiş, yöntem sadece 

yüksek hacimli ve deneyimli merkezlerde uygulama alanı bulmuştur. 

Çalışmamızda rektum kanseri nedeniyle ameliyat edilmiş ve total mezorektal 

eksizyon yapılmış hastaların, ameliyat sonrası  seksüel fonksiyonları ve bu fonksiyonlara 

etkileyen ameliyat tekniği, laparoskopik veya açık girişim, tümörün yerleşim yeri, tümörün 

evresi, ameliyat sırasında oluşan komplikasyonlar, geçici veya kalıcı stoma varlığı gibi 

etkenler değerlendirilmiştir. Erkek hastalara uluslararası erektil disfonksiyon testi (IIED) 

uygulanmış, kadın hastalarada uluslararası seksüel fonksiyon indeksi (FSFI) ile vaginal 



 73

kuruluk ve ağrı sorgulanmıştır. Bu testler hastalara ameliyat sonrası 6 – 9. ayda 

(1.değerlendirme) ve 15 – 19. aylarda (2. değerlendirme) uygulandı..   

Hastalar tümör evresine göre değerlendirildiğinde, evre ilerledikçe hem açık hem 

laparoskopik grupta, ameliyat tekniğinde ve sinir koruyucu cerrahide zorluklar yaşadığı 

görüldü. Literatüre bakıldığında, Lange ve ark.(118) yaptığı çalışmada erkek hastalarda T4 

tümörler dışındaki gruplarda erektil fonksiyonlarda anlamlı değişim saptanmamıştır (p=0,23). 

Stamopoulas ve ark.(119) yaptığı çalışmadada tümör evreleri arasında seksüel fonksiyonlarda 

anlamlı fark saptanamamıştır (p=0,21). Bizim çalışmamızda ise erkek hastalarda yaptığımız 

değerlendirmede her 2 değerlendirme döneminde de tümör evresi arttıkça erektil 

disfonksiyon skorlarında azalma (cinsel aktivitede azalma) görülsede istatistiksel olarak 

anlamlılık saptanamadı (p>0,05). Kadın hastalardada yine her iki değerlendirme arasında 

benzer sonuçlar ortaya çıktı (p>0,05). Tümör evresi ile seksüel fonksiyonlar arasında ilişki 

saptanamadı ve genel literatüre benzer sonuçlar elde edildi.   

 Hastalar tümör yerleşim yerine göre değerlendirildiğinde, Lange ve ark.(118) 

çalışmasında proksimal yerleşimli tümörlerde erektil disfonksiyon skorlarının daha yüksek 

olmasına (cinsel aktivitede artış) karşın istatistiksel olarak anlamlı fark saptanamamıştır 

(p=0,39). Asoğlu ve ark.(120) yaptığı çalışmadada proksimal yerleşimli tümörlerde seksüel 

disfonksiyon daha az oranda saptanmış, fakat istatistiksel olarak distal yerleşimli tümörlerle 

proksimal yerleşimli tümörler arasında istatistiksel anlamlılık izlenmemiştir (p=0,71).  Bizim 

çalışmamızda ise erkek hastalarda prosimal yerleşimli tümörlerde erektil disfonksiyon skoru 

1. Değerlendirmede 20,75±6,29, 2. değerlendirmede 22,23±6,27 olarak saptandı. Orta rektum 

yerleşimli tümörlerde ise erektil disfonksiyon skoru 1. değerlendirmede 17,26±6,90, 2. 

değerlendirmede 19,60±6,61, distal yerleşimli tümörlerde erektil disfonksiyon skoru 1. 

değerlendirmede 16,28±6,77, 2. değerlendirmede 18,72±6,71 olarak saptanmıştır. Bu 

sonuçlar proksimal yerleşimli tümörlerde erektil disfonksiyon skorunun diğer gruplara göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede iyi olduğunu göstermektedir (p<0,001). Kadın 

hastalardada yine proksimal yerleşimli tümörlerde vaginal kuruluk ve ağrı 1. 

değerlendirmede 9 hastada (%25), 2. değerlendirmede 6 hastada (%16,7) rastlanmıştır. Orta 

yerleşimli tümörlerde 1. değerlendirmede 9 hastada (%60), 2. değerlendirmede 8 hastada 
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(%53,3), distal yerleşimli tümörlerde ise 1. değerlendirmede 29 hastada (%67,4), 2. 

değerlendirmede 22 hastada (%51,2) olarak saptandı. İstatistiksel olarak proksimal yerleşimli 

tümörlerde vaginal kuruluk ve ağrının anlamlı derecede az olduğu görüldü (p<0,01). Bu da 

yüksek yerleşimli rektum tümörlerinde pelvik pleksusu yaralama riskinin daha az oluşuna 

bağlanmıştır.(116) 

 Hastaların 126’sına (%54,3) neoadjuvan kemoradyoterapi yapıldı. Erkek hastalarda 

bu oran belirgin olarakyüksekti (82 hasta [%59,8]). Neoadjuvan tedavi alan grupta 1. 

değerlendirmede erektil disfonksiyon skoru 16,84±6,82, 2. değerlendirmede 18,82±6,79 

olarak saptanırken, neoadjuvan tedavi almayan grupta ise 1. değerlendirmede erektil 

disfonksiyon skoru 19,24±6,81, 2. değerlendirmede 21,60±6,22 olarak saptanmıştır. Sonuç 

olarak neoadjuvan tedavi alan grupta erektil disfonksiyon skoru (cinsel aktivite) istatistiksel 

olarak anlamlı derecede düşük saptanmıştır (p<0,05). Kadın hastalarda ise neoadjuvan tedavi 

alan grupta vaginal kuruluk ve ağrı, 1. değerlendirmede 30 hastada (%68,2), 2. 

değerlendirmede 22 hastada (%50,0) pozitif saptanırken, neoadjuvan tedavi almayan grupta 

1. değerlendirmede 23 hastada (%46,0), 2. değerlendirmede 14 hastada (%28,0) pozitif 

saptanmıştır. Çalışmamızda neoadjuvan tedavi alan grubun neoadjuvan tedavi almayan gruba 

göre seksüel fonksiyonlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede kötü olduğu saptanmıştır 

(p<0,05). Literatüre bakıldığında ise Asoğlu ve ark.(120) ameliyat öncesi radyoterapi alan 

grupla radyoterapi almayan grup arasında seksüel fonksiyonlar arasında anlamlı fark 

saptamadılar (p=0,36). Stamopoulos ve arkadaşlarını(119) göre neoadjuvan radyoterapi alan 

hastaların ameliyat sonrası erken dönemde (3. ay) yapılan ölçümlerde, radyoterapi almayan 

gruba göre anlamlı derecede seksüel fonksiyon bozukluğunun olduğu (p<0,05), fakat 6. ayda  

ölçüm yapılan hastalarda anlamlı fark izlenmedi (p=0,74). Bruheim ve ark.(121) ise pelvik 

radyoterapi alan kadın hastaların ameliyat sonrası istatistiksel olarak anlamlı derecede 

vaginal kuruluk ve ağrı şikayetleri olduğundan bahsetmektedirler (p=0,02). Pelvik 

radyoterapi alan hastalarda görülen seksüel disfonksiyon, ameliyat sonrası erken dönemde 

anlamlı derecede yüksekken daha sonraki ölçümlerde semptomlarda gerileme görülsede, 

kalıcı sonuçlar bırakabilir. Hastalara uygulanan kombine tedaviler komplikasyonları bir 

miktar azaltmaktadır.(122)    
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Son yıllarda laparoskopik cerrahi sırasında yapılan total mezorektal eksizyonunda 

sinir koruyucu cerrahi kavramıyla seksüel fonksiyonlar ve yaşam kalitesi üzerine çalışmalar 

gittikçe artmaktadır. Sinir ileti yolları, süperior hipogastrik pleksus (sempatik sinir) ve N. 

Erigenteslerin (parasempatik sinir) pelvik pleksusu oluşturmasıyla sağlanır. Süperior 

hipogastrik pleksus aortanın ön yüzünde yer alır ve İMA (İnferior Mezenterik Arter) 

kökünün her iki yanından pelvise doğru uzanır. Hipogastrik sinir lifleri  İMA kökü ve 

süperior rektal arter diseksiyonu esnasında yapılan künt diseksiyon esnasında veya bu 

bölgedeki kanamalar sırasında yaralanabilmektedir. Aynı zamanda bu sinir lifleri, batın arka 

duvarındaki peritoneal fasiya ve sigmoid kolon mezenteri arasında seyrederken bu alanda 

yapılan diseksiyonda doğru planda ilerlenememesi veya yine kanama ve künt diseksiyon 

esnasında sıklıkla yaralanabilir. Her iki pelvis kanadından prostat veya vagina arkasına 

ilerleyen ve burada parasempatik liflerle Denonvilier fasyasında pelvik pleksusa dahil olan 

sempatik lifler mezorektumun sağ ve sol pelvik duvardan diseksiyonu sırasında, ayrıca 

rektum ön duvarının diğer pelvik yapılardan ayrıştırılması sırasında yaralanabilmektedir.(120) 

Sempatik yollardaki hasarlanma sonucunda daha çok vaginal kuruluk ve ağrı oluşmaktayken, 

parasempatik yollardaki hasarlanma sonucu erektil disfonksiyon gelişmektedir. (116,117)  

 Çalışmamızda hem açık hem laparoskopik TME yapılan 2 grup hastada demografik 

verilerin homojen dağıldığını gördük (Tablo 9, p>0,05). Tümör evresine göre her iki grupta 

dağılım homojendi ve istatistiksel olarak anlamlılık saptanamadı (Tablo 10, p=0,29).  

Laparoskopi grubunda 141 hasta (% 60) bulunmakta iken açık grupta 91 hasta (%40) vardı. 

Erkek hastalarda laparoskopi grubundaki 1. değerlendirmede ED skoru ortalaması 19.31 ± 

6,90, 2. değerlendirmede 21,46 ± 6,28 olarak saptanırken, açık grupta 1. değerlendirmede 

15,68 ± 6,36, 2. değerlendirmede 17,79 ± 6,69 olarak saptanmış ve laparoskopi grubunda 

seksüel işlevlerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi olduğu izlenmiştir 

(p:<0.001). Kadın hastalarda ise laparoskopi grubundaki 1. değerlendirmede vaginal kuruluk 

26 hastada (% 43,3) saptanırken, 2. değerlendirmede 16 hastada (% 26,7) var olduğu 

saptanmıştır. Açık grupta 1. değerlendirmede 27 hastada (% 79,4) 2. değerlendirmede 20 

hastada pozitif olarak saptanmış ve laparoskopi grubunun istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha iyi olduğu görülmüştür (p:<0.001). Literatüre bakıldığında Asoğlu ve 
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arkadaşlarına(120) göre laparoskopik TME tekniğinde 30o ‘lik daha geniş görüş açısı ve 

büyütme ile İMA kökü diseksiyonu esnasında hipogastrik sinir liflerinin korunması ve pelvik 

diseksiyon sırasında sinir liflerinin kesilmeden korunması çok daha kolay olmaktadır. 

Buradan yola çıkarak yaptığımız çalışmada laparoskopi grubunda bulunan 32 hastanın sadece 

2’sinde seksüel fonksiyon bozukluğu saptanırken, açık gruptaki 27 hastanın 11’inde seksüel 

fonksiyon bozukluğu saptanmış ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p=0,002). 

Stamopoulos ve ark.(119) yaptığı çalışmada da laparoskopi grubunda ameliyat sonrası 6. ayda 

ölçüm yapılan hastaların açık gruba göre seksüel fonksiyonlarının istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha iyi olduğu izlenmiştir (p<0,05). Jayne ve ark.(116) yaptığı çalışmada 

laparoskopik TME yapılan erkek hastalarda açık TME yapılan gruba göre seksüel 

fonksiyonlar istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi olduğunu saptadılar (p<0,05). 

Laparoskopik TME tekniğinde 30o ‘lik daha geniş görüş açısı ve büyütme ile İMA kökü 

diseksiyonu esnasında hipogastrik sinir liflerinin korunması ve pelvik diseksiyon sırasında 

sinir liflerinin kesilmeden korunması çok daha kolay olmaktadır.(120)   

 Çalışmamızda 168 hastaya (%72,4) sfinkter koruyucu cerrahi (SKC) girişim 

uygulanmıştı. 64 hastaya (%27,6) ise abdominoperineal rektum amputasyonu (APR) 

uygulanmıştı. Erkek hastaların 94’üne (%68,mıştı SKC yapılan ve bu hastaların ED 

skorlarına bakıldığında 1. değerlendirmede 19,28±6,71, 2. değerlendirmede 21,17±6,60 

olarak saptanırken, APR yapılan 43 hastada ise 1. değerlendirmede erektil disfonksiyon 

skoru 14,95±6,95, 2. değerlendirmede 17,56±6,27 olarak saptanmıştır. SKC girişim yapılan 

hastalarda istatistiksel olarak anlamlı derecede cinsel fonksiyonlarının iyi olduğu saptandı 

(p<0,01). Kadın hastalarda ise SKC yapılan 72 hasta (% 76,5) bulunmaktaydı ve bu 

hastaların vaginal kuruluk ve ağrı oranları 1. değerlendirmede 40 hastada (% 52,9) 

saptanırken, 2. değerlendirmede 26 hastada (% 35,3) pozitif olarak saptanmıştır. APR yapılan 

22  hastada (% 23,5) ise 1. değerlendirmede 13 hastada (% 59,1), 2. değerlendirmede 10 

hastada (% 45,5) vaginal kuruluk ve ağrı saptanmıştır. Kadın hastalarda SKC yapılan grubun 

APR yapılan gruba göre vaginal kuruluk ve ağrı durumuları istatistiksel olarak anlamlı 

derece daha iyi olduğu görüldü (p<0,05). Literatüre bakıldığında ise Asoğlu ve 

arkadaşlarının(120) yaptığı çalışmada, APR uygulanan 16 hastanın 4’ünde seksüel fonksiyon 
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bozukluğu saptanırken, anterior rezeksiyon uygulanan 43 hastanın 9’ unda seksüel işlev 

bozukluğu saptanmış ve iki grup arasında istatistiksel fark saptanamamıştır (p=0,49). 

Breukink ve ark.(122) yaptığı çalışmada ise SKC yapılan grubun seksüel fonksiyonları APR 

yapılan gruba göre anlamlı derecede daha iyi bulunmuştur (p=0,001).    

Hastaların 45’inde (% 19) ameliyat sonrasında çeşitli komplikasyonlar ortaya 

çıkmıştır. En sık komplikasyon olan anastomoz kaçağı 8 hastada (% 17,7) görülmüştür. 

Erkek hastalarda erken dönemde toplam 31 adet komplikasyon görülmüş, ateş ve anastomoz 

kaçağı ilk sırayı almıştır. Açık grupta kanama nedeniyle bir hastaya perineal eksplorasyon 

yapılmış, stoma disfonksiyonu olan diğer bir hastayada stoma revizyonu gerekmiştir. 

Laparoskopik grupta ise bir hastaya uzamış ileus nedeniyle bridektomi, evissere olan diğer 

bir hastaya da primer batın kapama ameliyatı yapılmıştır. Her iki gruptaki anastomoz kaçağı 

olgularında ise kaçak konservatif tedavilerle kapanmıştır (Tablo 19). Komplikasyonların 

erektil disfonksiyon üzerine etkileri incelendiğinde 1. değerlendirmede ED skoru ortalaması 

16.77 ± 7,37, 2. değerlendirmede 18,87 ± 7,23 olarak saptanırken, komplikasyon 

saptanmayan grupta 1. değerlendirmede ED skoru ortalaması 18.10 ± 6,76, 2. 

değerlendirmede 20,25 ± 6,52 olarak saptansada istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanamamıştır (p>0,05). Kadın hastalarda ise erken dönemde toplam 14 adet komplikasyon 

görülmüş, yara yeri enfeksiyonu ve anostomoz kaçağı ilk sıraları almıştır. Açık grupta stoma 

disfonksiyonu olan diğer bir hastaya stoma revizyonu gerekmiştir. Her iki gruptaki 

anostomoz kaçağı olguları ise stomaları ile izlenmiştir (Tablo 25). Komplikasyon olan grupta 

1. değerlendirmede 6 hastada (% 42,2), 2. değerlendirmede 4 hastada (% 28,6) vaginal 

kuruluk ve ağrı pozitif olarak saptanmıştır. Komplikasyon izlenmeyen grupta ise 1. 

değerlendirmede 40 hastada (% 51,3) saptanırken, 2. değerlendirmede 31 hastada (% 39,7) 

vaginal kuruluk ve ağrı pozitif olarak saptanmıştır. Çalışmamızda komplikasyon varlığının 

seksüel fonksiyonlar üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkisi bulunamadı (p>0,05). 

Çalışmamızda sfinkter koruyucu cerrahi yapılan 168 hasta (% 72,4) fekal inkontinans 

açısından değerlendirildi. Hastaların 131’i (% 78,0) loop ileostomiliydi ve ameliyat sonrası         

2 – 5. aylar arasında stomaları kapatılmıştı.  Hastalara Cleveland Clinik Wexner inkontinans 

ölçeği uygulandı. Hastalar tümör yerleşimine göre değerlendirildiğinde proksimal grupta 1. 
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değerlendirmede Wexner skoru ortalama 0.94 ± 2,28, 2. değerlendirmede 0,47 ± 1,38 iken, 

orta yerleşimli rektum tümörlerinde 1. değerlendirmede Wexner skoru ortalaması 2.08 ± 

3,34, 2. değerlendirmede 1,37 ± 2,53, distal yerleşimli rektum tümörlerinde 1. 

değerlendirmede Wexner skoru ortalaması 4.24 ± 5,41, 2. değerlendirmede 3,64 ± 5,46 

olarak saptandı. Tümör yerleşimi distale ilerledikçe Wexner skorunda görülen artış 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Literatüre bakıldığında Rasmussen ve 

ark.(123) yaptığı çalışmadada tümör yerleşimi anal kanala yaklaştıkça Wexner inkontinans 

skorlarında artış olduğu izlenmiştir (p<0,05). Yamada ve ark.(124) yaptığı çalışmada da uzun 

dönem takiplerde dahi, anal kanala ne kadar yakın anastomoz yapılmış ise  inkontinans 

değerlerinin o kadar yüksek olduğunu ortaya koydular (p<0,05) 

Sfinkter koruyucu cerrahi yapılan hastaların 86’sı (%51) neoadjuvan kemoradyoterapi  

tedavisi almıştı. Neoadjuvan tedavi alan grubun 1. değerlendirmede Wexner skoru ortalama 

3.41 ± 4,80, 2. değerlendirmede 2,67 ± 4,63 iken, neoadjuvan tedavi almayan hastaların 1. 

değerlendirmede Wexner skoru ortalama 1.22 ± 2,82, 2. değerlendirmede 0,83 ± 2,39 olarak 

saptanmış ve neoadjuvan tedavi almayan hastaların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

Wexner skorlarının düşük olduğu izlenmiştir (p<0,01). Bırgısson ve ark.(125) fekal inkontinans 

sıklığının neoadjuvan radyoterapi alan rektum kanserli hastalarda tedavi almayanlara göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu gösterdiler (p<0,05). Çalışmamızda 

sfinkter koruyucu cerrahi yapılan hastaların 116’ sı (% 69) laparoskopik, 52’ si (% 31) açık 

yöntemle ameliyat edilmişti. Laparoskopi grubunun 1. değerlendirmede Wexner skoru 

ortalama 2,14 ± 3,70, 2. değerlendirmede 1,56 ± 3,45 iken açık grubun 1. değerlendirmede 

Wexner skoru ortalaması 2.90 ± 4,94, 2. değerlendirmede 2,36 ± 4,58 olarak saptanmıştır. 

Laparoskopi grubunun Wexner skorları daha düşük olsada istatistiksel anlam 

saptanamamıştır (p>0,05). 

    Çalışmamızda hastalar BECK depresyon testi ile değerlendirildi ve depresyon riski 

çeşitli etkenlerle karşılaştırıldı. Neoadjuvan kemoradyoterapi alan 127 (% 54,7) hastanın 

depresyon riski 1. değerlendirmede 23 hastada (% 18,1) saptanırken, 2. değerlendirmede 21 

hasta (% 16,5) oranında saptandı. Neoadjuvan tedavi almayan grupta ise 1. değerlendirmede 

4 hastada (% 3,8) saptanırken, 2. değerlendirmede ise 4 hastada (% 3,8) depresyon riski 
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saptandı. Neoadjuvan tedavi almayan grupla kıyaslandığında neoadjuvan tedavi alan 

hastaların depresyon riskinin istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü 

(p<0,01). Yapılan cerrahiye göre bakıldığında abdominoperineal rezeksiyon yapılan ve kalıcı 

stomalı hastalarda depresyon riski 1. ölçümde 11 hastada (% 16,9) saptanırken, 2. ölçümde 

10 hastada (% 15,4) saptandı. Sfinkter koruyucu cerrahi yapılan hastalarda ise depresyon 

riski 1. ölçümde 18 hastada (% 8,2) saptanırken, 2. ölçümde 15 hastada (% 7,5) saptandı. 

APR yapılan hastaların depresyon riski SKC yapılan hastalara göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). Diğer bir etken olan laparoskopik cerrahide 

depresyon riski 1. değerlendirmede 9 hastada (% 6,4) saptanırken, 2. değerlendirmede de 9 

hastada (% 6,4) tespit edildi. Açık cerrahi uygulanan hastalarda ise depresyon riski 1. 

değerlendirmede 18 hastada (% 19,8) saptanırken, 2. değerlendirmede 16 hastada (% 17,6) 

bulundu. Laparoskopik cerrahi uygulanan hastaların depresyon riski açık cerrahi uygulanan 

gruba göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,01).   

 Literatüre bakıldığında depresyon riskinin birçok faktörle birlikte hastaları etkilediği 

izlenmektedir. Neoadjuvan tedavi almış olmak, abdominoperineal rektum rezeksiyonu 

yapılan ve kalıcı stomayla yaşayan hastalar, laparoskopik cerrahi yerine açık cerrahiyle 

ameliyat edilen hastalar daha fazla depresyon riskindedir. Prajnan ve arkadaşlarının(126) 

yaptığı çalışmada pelvik radyoterapi alan hastaların uzun dönemdeki depresyon oranlarının 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,006). Ercolie ve 

ark.(127)’nın çalışmasında ise hastaların kalıcı stomayı kabullenebilmesinin zor olduğu ve 

depresyon riskinin istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunduğu bildirilmektedir 

(p<0,01).     
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6. SONUÇ 

Çalışmamız, kliniğimizin yüksek olgu hacminden yararlanarak rektum cerrahisi 

sonrası seksüel fonksiyonları ve bunlara etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla 

tasarlanmıştır. Serimizde laparoskopi ve açık cerrahi grupları demografik olarak homojendir. 

 Çalışmamızda erkek ve kadın hastalarda, laparoskopik cerrahi, neoadjuvan tedavi 

almamış olmak, proksimal yerleşimli tümörler ve SKC uygulanan olguların cinsel işlev 

bozukluğunun daha az olduğu görüldü. Fakat çoklu analizlere bakıldığında erkek hastalarda 

laparoskopik cerrahi yapılmış ve SKC yapılan hastaların cinsel aktivitelerin daha az 

etkilendiği görülmüştür. Kadın hastalarda ise laparoskopik girişim, SKC ve proksimal 

yerleşimli tümörler çoklu analizler de cinsel aktiviteyi daha az etkilemiştir. İnkontinans 

skorlarının ise proksimal yerleşimli tümörlerde ve neoadjuvan kemoradyoterapi tedavisi 

almayan hastalarda daha yüksek olduğu görüldü. Depresyon riskinin kalıcı stoma varlığı, 

neoadjuvan tedavi alan hastalar ve açık cerrahiyle ameliyat edilen hastalarda yüksek olduğu 

saptandı.  

Tüm bu veriler değerlendirildiğinde rektum kanserinin multidisipliner merkezlerde ve  

laparoskopik rektum kanseri cerrahisi yüksek hacimli kurumlarda gerçekleştirildiği takdirde 

uzun dönemde hastaların yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır. 
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