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??ö?tü haz›rlanm›ﬂ kolonu h›zl› temizleyen yeni geliﬂtirilmiﬂ bir cihaz
K
???
A
novel device for rapid cleaning of poorly prepared colons
???
Moshkowits
M, Hirch Y, Carmel I, Duvdevany T, Fabian L, Willenz EP, Cohen J. Endoscopy 2010; 42: 834-6.

Bu makalede, yeni geliﬂtirilmiﬂ, ‘ClearPath’ isimli bir cihaz›n
domuz kolonunda kullan›m›n›n etkinlik ve güvenilirli¤ini
araﬂt›rmak amaçlanm›ﬂ. Bu cihazda bir kontrol paneli ve birde tek kullan›ml›k ünit yap›lm›ﬂ. Kontrol panelinde, bir pompa, kontrol ünitesi, aspirasyon h›z›n› kontrol eden valf sistemi oluﬂturulmuﬂ. Tek kullan›ml›k ünite çok lümenli tüp sistemi ﬂeklinde yap›lm›ﬂ. Bu tüplerden biri ile su irrigasyonu,
di¤eri ile aspirasyon yapmak mümkün olup, tüp ünitesi bir
baﬂl›k ile skopun ucuna oturtulabilmekteymiﬂ. Tüm ünite
180 cm’lik poliüretan bir tüp ile skopun ﬂaft›na boylu boyunca monte edilebiliyormuﬂ. Bu ﬂekilde olunca kolonoskopun
çap›na 6 mm eklenmekteymiﬂ. ClearPath cihaz›n›n ucundaki
baﬂl›kta 0.6 mm’lik delikler ve bir adet 18 mm2 bir aç›kl›k konulmuﬂ. Bu aç›kl›k içine kare ﬂeklinde bir a¤›zl›k yerleﬂtirilmiﬂ, böylece her aspirasyon yap›ld›¤›nda irrigasyon aktive oldu¤unda, aç›kl›¤›n debris ve birikintilerle t›kanmas› engellenebilmiﬂ. Hem aspirasyon, hem irrigasyon ayak pedallar› ile
kontrol edilmekteymiﬂ. Bu cihaz, k›smi kolon haz›rl›¤› yap›lan ve kolonda yar› kat› gaita art›klar› bulunan 70-80 kg’l›k
domuzlara gerekli vital bulgu monitorizasyonu ile anestezi
uyguland›ktan sonra, Olimpus kolonoskoplarla en az 100 cm
ilerlenecek ﬂekilde kolonoskopi iﬂlemi gerçekleﬂtirilmiﬂ. Kolon temizli¤i için 1-3 (iyi-kötü) puanlama yap›lm›ﬂt›r. ‹ﬂlem
s›ras›nda 1.3 bar bas›nç ile irrigasyon yap›lm›ﬂ, 3 bar bas›nc›n
mukozaya etkisi araﬂt›r›lm›ﬂ. ‹rrigasyon dönemleri 1.5 saniyelik k›sa süreler ile yap›lm›ﬂ. Aspirasyonda zaman s›n›rlamas›
yok iken, her bir saniyede 0.08 saniye duraklamalar ile doku
t›kan›kl›¤›n›n engellenmesi amaçlanm›ﬂ. Sonuçta, 7 ay içinde
2 domuza 20 iﬂlem yap›lm›ﬂ ve toplam 7 evcil domuzda 57
kolonoskopi iﬂlemi gerçekleﬂtirilmiﬂ. ‹ﬂlem öncesi domuzlar›n
%87.5’inde kolon temizlik puan› 2, %4.8’inde 1 ve %9.5’inde 3 imiﬂ (ortalama puan 2.05). 1.3 bar bas›nç ve 12 ml/saniye su ak›m› ile irrigasyon ortalama 4 dakika ve 800 ml su ile
100 cm’lik kolon bölgesi temizlenmiﬂ. Tüm 57 iﬂlemde 100
cm’lik kolonun tamam› bu ﬂekilde temizlenmiﬂ. Akut komplikasyon, mukozal hasar, perforasyon veya geç yan etki oluﬂmam›ﬂ. Yine toplam 57 iﬂlemde ClearPath’e ait aspirasyon giriﬂinde t›kanma olmam›ﬂ. Endoskopistler kolonoskopun ma-

nevra yetene¤inde belirgin bir azalma olmad›¤›n› ifade etmiﬂler. ‹ﬂlem s›ras›nda az miktarda sulu d›ﬂk›n›n domuz anüsünden geri ç›kt›¤› oluyormuﬂ.
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ﬁekil 1, 2. Cihaz ve domuz kolonunda öncesi ve ClearPath uygulama sonras› elde olunan temiz görüntü.
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Bir sürü temizleme yöntemlerine ra¤men, tüm kolonoskopi
iﬂlemlerinin en az üçte birinin yeterli düzeyde olmad›¤› rahatça söylenebilir. Bu durum yetersiz oranlarda çekal entubasyona, uzam›ﬂ iﬂleme, daha düﬂük oranda polip yakalanmas›na
neden olmaktad›r. Sonuçta, gereksiz iﬂlem tekrarlar› ile maliyetin art›ﬂ› söz konusu olabilmektedir (Bowles CJ, et al. Gut
2004, Aslinia F, et al. Am J Gastroenterol 2006, Harewood
GC, et al. Gastrointest Endosc 2003). Halbuki kolonun iﬂlem
öncesinde çok iyi temizlenmiﬂ olmas›, görüntülemenin optimal ve güvenilir olmas› vede k›sa sürmesi aç›s›ndan ehemniyetlidir. Özellikle de, magnifiye endoskopi veya kromoendoskopi-narrow band görüntüleme kullan›lacaksa bu durum daha da büyük önem kazanmaktad›r. Benzer ﬂekilde ciddi alt
gastrointestinal kanamal› olgularda kolon temizli¤inin çok iyi
olmas› söz konusu olmayabilmekte, iﬂlem s›ras›nda kaba yöntemlerle su irrigasyonu yap›larak ilerlenmeye çal›ﬂ›lmakta,
oluﬂan zaman ve yo¤un efor kayb› iﬂlemi bunalt›c› hale getirebilmektedir. Yani, temiz bir kolon herhalde her kolonoskopistin iﬂlem öncesi en çok arzu etti¤i ﬂeylerden biridir. Bu nedenle, iﬂlem s›ras›nda böyle bir kolonu etkin bir ﬂekilde temizleyebilecek modern bir cihaz›n varl›¤›na ihtiyaç duydu¤umuz kesindir. Telaviv Üniversitesinden bu yönde bir cihaz›n
oluﬂturulmaya çal›ﬂ›ld›¤› ve hayvan deneylerinde baﬂar›l› bulunarak Avrupa Birli¤i ve Amerika’da FDA’den klinik kullan›m için sertifikasyon ald›¤›n› görmekteyiz. Bu çal›ﬂman›n
esin kayna¤› olarak, Leung FW. ve ark. Gastrointest Endosc
dergisinde 2009 y›l›nda yay›nlad›klar› ‘sedasyonsuz kolonoskopi iﬂlemi sa¤layan su irrigasyon yöntemi’ olarak ifade edilmiﬂtir. Bu yöntemde kolonoskopi iﬂlemi s›ras›nda hava yerine
sadece su irrigasyonu yap›lan bireylerde çekal entubasyonun
daha baﬂar›l› olarak gerçekleﬂtirildi¤i ifade edilmiﬂtir (97%76%, s›ras›yla).
Cihaz kullan›m› ile iligili olarak, hayvan deneylerinden anlaﬂ›laca¤› üzere, iﬂlem s›ras›nda kolon temizli¤inin baﬂar›l› olarak yap›labildi¤i görülmektedir. Ancak, bence en büyük sorun, cihaz›n hangi olguda skopa ba¤lanarak girilece¤idir. Yani kolonun kirli olabilece¤ini ön görerek cihaz›n kolonoskopa monte edilmesi ve iﬂleme öyle baﬂlanmas› gerekmektedir.
Bu belki haz›rl›k ilac›n›n tamam›n› içmemiﬂ veya kusmuﬂ ol-

gularda veya aktif alt gastrointestinal sistem kanamal› bireylerde yap›labilir. Aksi takdirde, skop kolondan ç›kart›larak bu
cihaz›n tak›lmas› gerekecektir ki, bu da zaman alan iﬂlem süresini uzatan bir yöntem olarak gözükmektedir. Ancak, tan›sal çok büyük önemi olan olgularda bu yöntem rahatl›kla seçilebilir. Di¤er bir husus iﬂe, skopun manevra kabiliyetinde
olabilecek de¤iﬂikliklerdir. Yazarlar, bu yönde hiçbir sorun
olmad›¤›n› ifade etmektedirler. Ancak, gördü¤ümüz kadar› ile
domuzlarda ancak 100 cm ilerlemiﬂler, kolonun sonuna kadar gidememiﬂlerdir. Bunun nedeni olarak yaz›da bir aç›klama olmamakla beraber, skop çap›nda 6 mm’lik bir art›ﬂ›n zaten kal›n olan kolonoskopun manevra yetene¤inde geliﬂen
azalma ile iliﬂkili olabilece¤ini düﬂünmekteyiz. Ayr›ca, hayvanlarda kolon temizleme puan› ço¤unda 2 düzeyinde, yani
orta derece kötü kolon temizli¤i söz konusudur. Yani, kötü
kolon temizli¤i olan domuz say›s› çok az oldu¤u için, bu çal›ﬂmada temizli¤i kötü veya çok kötü bir kolon varl›¤›nda bu
cihaz›n etkinli¤ine yönelik bir data mevcut de¤ildir. Yazarlar
da, bu konuda bir yorum yapmam›ﬂlard›r. Ancak, cihaz›n bir
avantaj› ise skopun çal›ﬂma kanal›ndan giriﬂimsel iﬂlemlere
devam ederken, ayr› bir aspiratör tüp ile ortam›n temizli¤inin
sa¤lanabilmesidir. Di¤er önemli bir nokta ise, iﬂlem s›ras›nda
mukozal hasar, perforasyon veya bir yan etki olmad›¤› ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir. Kolona çok fazla su verilmesinin hiponatremi ile sonuçlanabilece¤ini biliyoruz (Chaudhry V, et al. Am
Surg 1998). Ancak baﬂka bir çal›ﬂmada yo¤un su enema
(>1000 ml) yap›lan olgularda elektrolit de¤iﬂikliklerinin olmad›¤› gösterilmiﬂtir (Cohan CF, et al. Gastrointest Endosc
2003). Bu yönde hayvanlarda bir inceleme yap›ld›¤›na ait bir
bilgi, bu makalede bulunmamaktad›r.
Sonuçta, orta derece kirli gastrointestinal lumeni endoskopi
iﬂlemi s›ras›nda çok iyi temizleyebilecek bir cihaz›n endoskopi aksesuarlar› içinde varl›¤›, endoskopistler için rahatlat›c›,
iﬂlem kolayl›¤›n› ve güvenilirli¤ini artt›r›c› bir yöntem olarak
gözükmektedir. Bu cihaz›n sadece alt gastrointestinal de¤il,
üst gastrointestinal sistemde de özellikle akut kanama olgular›nda ve mide ç›k›ﬂ darl›¤› olan hastalarda kullan›m yeri bulabilmesi de söz konusudur. Tek kullan›ml›k bu cihaz›n maliyet avantaj› olursa, birçok endoskopi laboratuvar›n›n içine
girece¤ini ﬂu an ön görebiliriz.
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