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Bezoar gastrointestinal sistemde sindirilemeyen materyallerin birikmesi ile
geliﬂir. Üst gastrointestinal sistem endoskopilerinin %1’inden daha az›nda
saptanan bezoar oluﬂumu sa¤l›kl› bireylerde daha da nadirdir. Bizim hastam›z bilier stent iliﬂkili bezoar vakas›d›r.
Anahtar kelimeler: Bezoar, gastrik obstrüksiyon, bilier stent

Bezoars are concretions of undigested material in the gastrointestinal tract,
and are found in less than 1% of patients undergoing upper gastrointestinal
endoscopy. Bezoar formation is rare in healthy subjects. Most of the patients
who present with bezoar-associated complications have had no gastrointestinal disease. In this report, we present a case with biliary stent-associated bezoar.
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G‹R‹ﬁ
Bezoar, yutulan yabanc› cisimler veya g›da maddelerinin bir
kitle etkisi oluﬂturacak ﬂekilde gastrointestinal sistem lümeninde yo¤unlaﬂmas› sonucu oluﬂur. Oluﬂan bezoar›n zamanla
gastrointestinal sistemde pasaj› zorlaﬂt›rmas› veya engellemesi sonucunda bulant›, kusma, kar›n a¤r›s› ve ileus gibi obstrüksiyon bulgular› ortaya ç›kabilir. Bitkisel g›dalar›n birikmesi ile ortaya ç›kan fitobezoar, özellikle kad›nlarda görülen
ve saç tellerinin yutulmas› ile ortaya ç›kan trikobezoar ve baz› ilaçlara ba¤l› geliﬂen farmabezoar gibi spesifik alt gruplar
yan›nda bu gruplara dahil edilemeyen farkl› yap›da materyaller ile ortaya ç›km›ﬂ bezoar tipleri tan›mlanm›ﬂt›r.
Bizim vakam›z malign bilier darl›k nedeni ile yerleﬂtirilmiﬂ
metal bilier stent çevresinde oluﬂan bezoara ba¤l› gastrik ç›k›ﬂ
obstrüksiyon bulgular› ortaya ç›kan bir olgudur.

perkütan transhepatik kolanjiografi sonras› internal-eksternal
drenaj kateteri yerleﬂtirildi. Klini¤i ve labovatuar de¤erleri
h›zla düzelen hastada (total/direkt bilirubin: 6,7/5,4 mg/dl,
AST: 93 U/L, ALT: 42 U/L, ALP: 643 U/L, GGT: 1233 U/L,
löksit say›s› 9.930/uL) darl›k bölgesine perkütan kaps›z metal
stent yerleﬂtirildi [9 mm çap›nda ve 10 cm uzunlu¤unda biliyer kendili¤inden geniﬂleyebilir Wallstent (Boston Scientific)]. Taburcu edilen hasta yaklaﬂ›k 1,5 ay sonra yemekten
sonraki yar›m saat içinde yediklerini içerir tarzda kusmalar›
baﬂlad›¤› için baﬂvurdu. Yap›lan üst gastroinestinal sistem endoskopisinde biliyer stent çevresinde lümeni belirgin ﬂekilde
daraltan ve posal› g›da art›klar›n›n oluﬂturdu¤u bezoar izlendi (ﬁekil-1, 2). Biyopsi forsepsi ve y›kama ile stent çevresi te-

OLGU
K›rk alt› yaﬂ›nda bayan sar›l›k ve ateﬂ ﬂikayetleri ile hastanemize baﬂvurdu. D›ﬂ merkezde metastatik meme kanseri tan›s›
ile takip edilirken ortaya ç›kan sar›l›¤› nedeni ile yap›lan tetkiklerde karaci¤er hilus komﬂulu¤unda 2,5 cm’lik metastaz
ile uyumlu kitle lezyonu ve sa¤da belirgin olmak üzere safra
yollar›nda dilatasyon saptanm›ﬂ. D›ﬂ merkezde endoskopik
retrograd kolanjiopankreatografi uygulanarak plastik stent
yerleﬂtirilmiﬂ ancak yeterli drenaj sa¤lanamam›ﬂ. Fizik muayenesinde vücut s›cakl›¤› 38,2 °C ve belirgin ikteri olan hasta malign bilier darl›k ve buna ba¤l› kolanjit tan›s› ile hastaneye yat›r›ld›. Biyokimyasal testlerde; total/direkt bilirubin:
21/15 mg/dl, AST: 95 U/L,ALT: 145 U/L, ALP: 823 U/L, GGT:
1279 U/L, löksit say›s› 18.400/uL idi. Safra drenaj› amac› ile

ﬁekil 1. Bilier stent çevresinde bezoar.

‹letiﬂim: Hakan Ümit ÜNAL
Baﬂkent Üniversitesi Sa¤l›k Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi, Gastroenteroloji,
Altunizade Mahallesi, Oymac› Sokak No: 7, Altunizade / Üsküdar / ‹stanbul, Türkiye
Tel: + 90 216 554 15 00 • Faks: + 90 216 651 98 58

69

Biliyer stent iliﬂkili bezoar

ﬁekil 2. Bilier stent çevresinde bezoar.

mizlendikten sonra iﬂleme son verildi (ﬁekil-3). ‹ﬂlem sonras›
hastan›n ﬂikayetleri tamamen düzeldi.

TARTIﬁMA
Malign bilier darl›klarda metal stent s›k ve baﬂar› ile uygulanan
bir yöntemdir. Stentin duodenum lümenine uzanmas› bu bölgede pasaja direnç oluﬂturabilmektedir. Oluﬂan direnç stentin
duodenum lümeninde kalan distal parças›n›n uzunlu¤u ve
stent çap› ile iliﬂkilidir. Bizim vakam›z meme kanserinin karaci¤er metastaz›na ba¤l› bilier darl›k ve kolanjit geliﬂmiﬂ olan bir
hasta idi. ERCP ile yerleﬂtirilen plastik biliyer stent ile yeterli
drenaj sa¤lanamam›ﬂ olan hastaya perkütan biliyer drenaj uyguland› ve hastan›n klinik ve labovatuar›nda belirgin düzelme
sa¤land›. Biliyer drenaj›n idamesi amac› ile perkütan 9 mm çap›nda 10 cm uzunlu¤unda kendili¤inden geniﬂleyebilir Wallstent yerleﬂtirildi. Stentin distal duodenal parças› peristaltizm
yönünde uzat›larak stentin g›da art›klar› ile t›kanma riski en
aza indirgenmeye çal›ﬂ›ld›. Kolanjit tablosu kontrol alt›na al›nan hastan›n oral al›m› ve iﬂtah› düzeldi. Bunun sonucunda
oral olarak al›nan ve özellikle selülozdan zengin g›dalar stent
çevresinde birikmeye baﬂlad› ve duodenum lümeninde daralmaya neden oldu. Lüminal geçiﬂin zamanla daralmas› ile önce
bulant› ve haz›ms›zl›k ard›ndan yediklerini içerir tarzda kusmalar› baﬂlad›. Stent çevresinin endoskopik olarak temizlenmesi ile hastan›n bulant› ve kusmalar› tamamen ortadan kalkt›.

ﬁekil 3. Biyopsi forsepsi ile temizlendikten sonra stentin görünümü.

Bezoar gastrointestinal sistem fonksiyonlar› normal olan kiﬂilerde nadirdir. Altta yatan gastrointestinal motilite bozukluklar› veya lüminal darl›klar bezoar geliﬂimi aç›s›ndan risk oluﬂturur. Yap›lan çal›ﬂmalarda gastrik bezoar geliﬂmiﬂ hastalar›n
yaklaﬂ›k 2/3 ünde gastrik cerrahi veya vagotomi varl›¤› tespit
edilmiﬂtir (1-3). Bizim hastam›zda motilite problemi olmamas›na karﬂ›n duodenum lümenine uzanan metalik stentin pasaja direnç oluﬂturmas› bezoar geliﬂimine neden olmuﬂtur. Endoskopik olarak stent çevresinin temizlenmesini takiben hastan›n semptomlar› tamamen ortadan kalkm›ﬂt›r. Zarling ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada semptomlara neden olan bezoar ortadan kald›r›lsa dahi hastalar›n yaklaﬂ›k %20’sinde semptomlar›n devam etti¤i belirtilmektedir (4).
Malign bilier darl›klarda perkütan yol ile tak›lan biliyer stentler biliyer ak›m›n idamesinin sa¤lanabilmesi amac› ile mümkün oldu¤unca geniﬂ çapl› ve stentin distal ucunun g›da art›klar› ile t›kanmas›n› engellemek üzere peristaltizm yönünde
yerleﬂtirilme e¤ilimindedir. Bu durumda duodenum 2. k›tas›nda uzanan metal bir kafes ﬂeklindeki stente g›dalarla al›nan
insoluble maddelerin tak›lma ve bu bölgede birikme riski artmaktad›r. Kapl› stentler kullan›larak stent çevresinde bezoar
oluﬂumunun bir ölçüde engellenebilir olabilece¤ini düﬂünmekteyiz. Ancak bu durumda hem iﬂlem maliyeti hem de
stent migrasyon ihtimali artabilir.
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