
ÖZOFAGUS PERFORASYONLARININ 

MEDİKAL TEDAVİSİ

Prof. Dr. Mehmet Bektaş



Özofagus



Endoskopide görülen özofagus 

patolojileri: 

Mukozal  düzensizler

 Erozyonlar

 Ülser

 Divertikül

 Polipler

 SML

 Darlıklar ( Benign/malign)

 Barrett

 Kanser 



Özofagus perforasyonları

 Spontan (nadir)
Künt travma

Kusma

Tümör

 İyatrojenik (sık)
Endoskopik işlemler sırasında

Girişimsel endoskopik işlemler minimal invaziv yaklaşımlar 
olup cerrahiye alternatifdir. 

Dilatasyon

Tümör tedavis (EMR-ESD)

Cerrahi sonrası
Stür yetersiz

Fistül



İşlem türü Perforasyon

(%)

Morbidite

(%)

Mortalite

(%)

Endoskopi Tanısal amaçlı 0.03 40 17

Tedavi amaçlı

EMR

ESD

Özofagus dilatasyonu

0.5-5

4-4.8

2.2

Kolonoskopi Tanısal amaçlı 0.03-3 36 7

Tedavi amaçlı 

EMR

ESD

0.0-0.91

3.3-5.7

ERCP Genel 0.35-2 16-18

EUS 0.03 <0.01

Endoskopik işlemler sırasında 

perforasyon insidansı 

Journal of Digestive Diseases2010;11:12–8

Gastrointestinal Endoscopy 2002;55:784–93

Digestive Endoscopy 2005;17:54–8.



Endoskopik işlem sırasında iyatrojenik 

perforasyon nasıl tanınır ?

Açık perforasyonlar

Direkt olarak komşu organların görülmesi

Lümen içindeki distansiyonun ani kaybı, yeterli hava 

verilmesine rağmen lümenin açılmaması

Kapalı perforasyon

Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR) ve 

endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) na 

sekonder olarak gelişirler 



Özofagus adenokanserinin  endoskopik 

görünümü

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=barrett++esophagus+endoscopic+image+&source=images&cd=&cad=rja&docid=xqpH1ZAeNMwkrM&tbnid=nqcsXkYQBgrz4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iowagastro.com/barretts_26.html&ei=2Q1yUYqpAoLYPb2cgUA&psig=AFQjCNEcqLKP78b3QZNuu8P5_Gr6sOO_ig&ust=1366515492708684
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=esophageal+adeno+cancer+endoscopic+therapy+&source=images&cd=&cad=rja&docid=s-Ftk6WrERtrwM&tbnid=_7nJvJ11F8e9tM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bcm.edu/medicine/barretts/faq&ei=kA9yUc3NGcW2PY-XgNAG&psig=AFQjCNGZ-h6ltNbkZoleJTJepVGiY5rPiQ&ust=1366515950329437


EMR-snear rezeksiyonu

Seewald S. Postgrad. Med J;83: 367-372



EMR-Cap



ESD with IT-2 and Flush knife



Perforasyonların mekanizması

Mekanik travma: Endoskopik işlem sırasında 

kullanılan cihaz tarafından uygulanan direkt 

basınç 

Buji

Guidewire

Biyopsi forsepsi

Muskularis proprianın direkt rezeksiyonu

Termal nekroz

Endoscopy2009;41:941–51

Gastrointestinal Endoscopy 2011;74:1380–8.



Mekanik travma

Özofagus dilatasyonu: Mukoza ve onun 

altındaki sirküler kasın gerilmesi ve  takiben 

yırtılmasıdır.

Balon dilatasyonu:  Radial kuvvet uygulanır

Balon ne kadar şişirilirse perforasyon oranı artar.

Buji dilatasyon: Radial ve  longutidinal eksende 

kuvvet uygulanır.

Çap, sürtünme yüzeyi,sürtünme açısı ve darlığın 

özellikleri perforasyon  sonucunu etkiler.

Pasha SF Dilationtechniques. 2010. p. 323–30.



 Sık kullanılan Savary 
 Longitidunal ve radial güç 

uygular

 TTS 
 Sadece radial

Dilatasyon/Basit Darlıklar 





Direkt  olarak muskularis proprianın 

rezeksiyonu

 Polipoid lezyon/submukozal lezyonun polipektomi snear 

ile uygunsuz olarak yakalanması (çevre normal dokunun 

da yakalanması).

 Özofagus duvarı gibi derin tabakaların diseke edilerek 

adventisanın veya mediastenin görülmesi. 

Gastrointestinal Endoscopy 2011;74:1380–8.



Barrett özofagusun endoskopik tedavisi ( 
HGD-Erken kanser: band ligasyonu)

Hoschler AH. Br J Surg;84: 1470-3



Termal nekroz

 Uzun süreli/uygun olmayan elektrik akımı verilmesi:

 Polipektomi (EMR/ESD sırasında verilen ekeltrik akımının 

muskularis propria ve adventisiada yanık oluşturması ve 

takiben nekroz gelişmesidir. 

 Özelllikle büyük poliplerde yoğun ve uzun termal enerji gerekir. 

 Uygun olmayan akım modunun seçilmesi

 APC’in (Argonun) direkt olarak mukozaya uygulanması

 Gaz patlaması:

 APC uyglunırken lümende oksijen, hidrojen veya metan gazı 

varlığı 

 Elektrik akımının/ APC’in  lümende var olan stent veya 

klipse uygulanması

Endoscopy 2009;41(Suppl.2):251–2

Gastrointestinal Endoscopy 2003;57:412–3.

American Journal of Gastroenterology2006;101:2025–30.





Özofagus perforasyonlarının tanısı

 Direk grafi

 Kontrastlı özofagus grafisi

 %10 negatif sonuç

 Bilgisayarlı tomoğrafi

 Küçük miktarda mediastinal veya plevral sıvı ve havayı göstermede 

etkili

 Endoskopi

 Perforasyon  lokalizasyonu, uzunluğu ve  eşlik eden özofagus 

hastalıklarının varlığını gösterme etkin ( tümör, darlık)

 Endoskopik tedavi  yapılabilir. 

 Cerrahi operasyon tekniğine yardımcıdır.

 Nazogastrik-nazo-jejunal tüp yerleştirilmesi

.Radiographics 2002; 22 : S247-S258 

AJR Am J Roentgenol 2004; 182: 1177-1179

Thorac Surg Clin 2011; 21: 541-555 

.Am J Gastroenterol 2011; 106: 1022-1027



Hastalığın seyrini ve tedavi stratejisini 

belirleyen  faktörler nelerdir?

Zaman ( erken/geç)

Perforasyonun yeri

Perfore alanın uzunluğu 

Septik komplikasyonların varlığı

Perforasyon nedeni/primer eşlik eden özofagiyal 

hastalık

Tecrübeli ekip 

Seçilen tedavi yöntemi 

World J Gastrointest Endosc 2016 10; 8: 13-22



Özofagus perforasyon olan 

hastaya neler yapılmalı
Enfeksiyonla mücadele edilerek sepsisin 

kontrolü
 Antibiyotik-antifungal

Sıvı elektrolit tedavisi

 İmmün sistemin devamı için enteral  beslenme

Perfore alanın kapatılması
Cerrahi

Endoskopik

Debridman
Torakoskopik

Mediastinal

World J Gastrointest Endosc 2016 10; 8: 13-22



İlk 24 saatte 

Primer kapatma ile başarı: %90 ‘dan fazla

Darlık veya tümör gibi eşlik eden özofagiyal 

hastalık olmaması önemlidir. 

Erken dönemde

Doku ödemli değil

Stürle kapatılması kolay

Toraks içinde/mediastende aktif enfeksiyon yoktur.

Br J Surg 1994; 81: 863-865

Ann Thorac Surg 1999; 67: 818-820



Transmural perforasyonlarda mediastinit ve 

sepsis  görülme hızı 

Torasik>Addominal>Servikal 

Konservatif tedaviye yanıt kötü

Tedavi stratejisini: perfore alanın boyutu etkiler.

 İntramural hasarda 

Konservatif tedaviye yanıt iyidir. 
World J Gastrointest Endosc 2016 10; 8: 13-22



Perforasyon/ komplikasyon oranını 

azaltmak için neler yapılmalı? 
 Endoskopik sistemlerde hava yerine CO2 kullanılmalı

– Ağrıyı azaltır

– İşlem kolay olur.

– Özofagus ile ilgili işlemlerde ( ESD, POEM) mediastinal 

amfizem, pnömotoraks, pnömoperitoneum ve  kompartman 

sendromu görülme oranısı azaltır.

• Abdominal kompartman sendromunda  (karın distansiyon )  yarısına 

kadar su dolu enjektör ile  abdomendeki hava boşaltılır. 

• Künt travmaya bağlı duvar yırtılmalarında pnömoperitonemum  

daha hızlı gelişir. 

 İndigo karmine boyası:
– EMR ve ESD gibi işler öncesi submukozaya enjekte edilir. Rezeksiyon 

alanı mavi ise muskularis mukoza sağlam. 

– Rezeksiyon alanı beyaz  ise muskuaris propria rezeke edilmiş demektir. 
AlimentaryPharmacology and Therapeutics 2012;35:1145–54.

Endoscopy 2012;44:565–71.[ 

World Journal of Gastroenterology2012;18:4898–904

Gastrointestinal Endoscopy 2011;74:1380–8..



Hangi tip iyatrojenik perforasyonlarda 

cerrahi tedavi yapılmalı?

Akalazya

Rezektabıl tümör

Kostik olaya bağlı darlık

Perforasyon>2 cm 

Diseases of the Esophagus 2009;22:374–80.



Özofagus perforasyonları endoskopik 

olarak kapatma teknikleri

Klips

Stent

Sütür

Stapler

Klips ve loop kombinasyonu

Glue (glubran/syanoacrylate)

Digestive and Liver Disease 46 (2014) 195–203 



Klips (TTS)
Primer amaç: 

Hemostazı sağlamak/marker için kullanılırlar.

Perforasyonların kapatılması:<1 cm
 Etkileri yüzeyel (mukoza  ve submukozayı  yakalanır, muskularis 

propria ve advetisiaya  etkileri  nadir. 

 Klips tipleri
 Yüklenilebilir.

 Yüklenilemeyen

 Rotatable

 Non-rotatabıl

 Açıldıktan sonra yeniden kapanabilen/ kapanmayan

 Üçlü/ ikili çenesi olan

Journal of Digestive Diseases2010;11:12–8.

Acta Endoscopica 2010;40:332–6.



KLİPS

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihv6fvqqnLAhWGQhQKHVCkA5cQjRwIBw&url=http://firstmedical.co.za/category/haemostasis/&psig=AFQjCNFEi56jc1frF4SlrouekUXeg3TXqw&ust=1457260036312217
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKktDPrKnLAhXEUhQKHc7OAZsQjRwIBw&url=http://www.suggest-keywords.com/bWVkaWNpbmVuZXQgdWs/&bvm=bv.116274245,d.bGg&psig=AFQjCNHfVc_om8ZD5HunivN2VhN6lYwuJQ&ust=1457260431059566


Kesi yerinin kapatılması 



OTSC klips

 OTSC : Skopbun uç kısmına band ligasyonu tekniği 

benzeri şekilde yüklenir. Cup içine suction yapılır/ 

grasper ile doku yakalanır. 

 1-2 cmlik perforasyonlarda kullanılır.

 Komplikasyon: <%1

GastrointestinalEndoscopy 2010;72:881–6.

Journal of Gastroenterol-ogy and Hepatology 2012;27:1200–4 



OTSC KLİPS

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR8-7n8anLAhWD8RQKHc9eAqkQjRwIBw&url=http://www.medicalexpo.com/prod/ovesco-endoscopy/product-77004-506688.html&psig=AFQjCNFATi3RHLuFsLa0MJmqPppEfX1wOw&ust=1457278912836675


Loop+ Klips 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKktDPrKnLAhXEUhQKHc7OAZsQjRwIBw&url=http://www.medscape.com/viewarticle/515181_3&bvm=bv.116274245,d.bGg&psig=AFQjCNHfVc_om8ZD5HunivN2VhN6lYwuJQ&ust=1457260431059566


STENT
Yararı

 İyatrojenik perforasyonlarda çok etkilidir.

 Defekt kapatılır

 Çevre dokuların kontaminasyonu önlenir.

 Epitelizasyonu hızlandırır. 

 Oral beslenmeye hızla geçilmesini sağlar.

 Stentin özellikleri
 Kaplı olmalı

 Doku malign değilse kolay çıkartılabilir olmalı

 Stent tipleri
 Metal (Parsiyel/ Tam kaplı)

 Plastik (tam kaplı-expandable),

 Biodegradable ( zamanla kendilinde eriyebilen) 

Gastrointesti-nal Endoscopy 2012;76:244–51.

American Journal of Gas-troenterology 2009;104:1315–20.





Biodegradable Stentler? PLLA

Saito et al. 2008



Stenti Çıkarırken…
 Stenti çıkarma becerin ve deneyimin yoksa TAKMA

 Tamamen kaplı stentler

 Proksimalden 

 Kısmen kaplı stentler

 Proksimalden uğraşma RİSKLİ

 Distalden invagine edilerek çıkarılmalı



Stentleme

Başarı %90 dan fazla

Mortalite: <%10

Stent migrasyonu:

%20 ( Metalik stent: %12, Plastik stent: %27)

Klisp ile stent proksimalinden sabitleme 



Torasik ve adominal özofagus perforasyonları

Endoskopik tedaviler daha kolaydır.

Servikal özofagusta perforasyonlarında ise 

tedavi daha zordur.

Stentler daha zor tolere edilir.

Direkt kapatma yöntemleri için pozisyon çok zordur.



Ne zaman stent uygulanmalı?

Perforasyon >1.5 cm 

Hangi stent kullanılmalı

Tam kaplı metalik stent (SEMS)

Tam kaplı plastik stent (SEPS)

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery2011;142:39–46

Diseases of the Esophagus 2009;22:374–80

Endoscopy 2004;36:695–9

Journal of Gastrointestinal Surgery2008;12:1168–76



Proksimal özofagus perforasyonlarında

hangi stentler ? 

 Tam kaplı SEPS

 Tam kaplı ultraflexible SEMS 
 Daha az yabancı cisim hissi uyandırırlar.

 Stent uzunluğu ne kadar olmalı
 Perfore alanaın 3-5 cm yukarısı ve altını kaplayacak uzunlukta.

 Gastrostomi
 Stent öncesi ilk 48 saatte yapılmalı. 

 Gastrik drenaj ve enteral beslenme  sağlanmalı diyenler var.

 Nazojejunal tüp:
 Faydalı 

Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery 2011;23:159–62

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery2011;142:39–46



Vakum sistemi

 Açık karın, kronik yara/stür yetmezliğinde etkin bir 

yöntemdir.

 Kronik özofagiyal perforasyonların ve cerrahi kaçakların 

tedavisinde kullanılır.

 Endoskopi eşliğinde nazogastrik tüp nekrotik kaviteye 

yerleştirilir. 

 Sonra sünger nazogastriğin uç kısmına bağlanır.

 Yara iyileşene veya fistül kapanana kadar negatif 

basınçla aspirasyona devam edilir. 

 Sünger 2 haftada bir değiştirilir. 

Endoscopy 2013;45:433–8.



Vakum

Granulasyon dokusu oluşumunu artırır.

Özofagiyal stenoz oranını artırır. 

Komplikasyonları:

Darlık oluşur : %15 (%6-40)

Enfeksiyon

Mortalite: %0-20

Sekonder yara iyileşmesini azaltır.



Stür

 Mideden yapılan NOTES vakalarında denenmiş. 

 T-Tags ( (Cook Endoscopy, Winston-Salem, NC, USA)

 Küçük metal loop  var. Loop çekilir.

 The Eagle Claw VIII (Olympus Corpora-tion, Tokyo, 

Japan) 

 Skop üzerine yerleştirilir.

 ThePurse String Suturing Device (LSI Solution, Victor, NY, 

USA) 

 Flexible Endostitch (Covidien,North Haven, CT, USA)

Gastrointesti-nal Endoscopy 2012;76:244–51.

American Journal of Gas-troenterology 2009;104:1315–20



Endoscopic Suturing Sys-tem 

(Apollo Endosurgery)

STÜR
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Stür
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Biyolojik glue

Biyolojik Glue:

Fibrin temelli yapılardır. Fibrinojen ve 

trombinden oluşan kombinasyon dokuları 

yapıştırmak için kullanılır. 

Makrofajlar ve fibroblastlar   tarafından 4 gün içinde 

absorbe olurlar.

Cyanoacrylat:

Kronik özofagiyal perforasyonlar ve cerrahi 

sonrası fistüllerin kapatılmasında kullanılır. 

Gastrointestinal Endoscopy 2005;61:560–7

American Journalof Surgery 2001;182(Suppl. 2):1S–7S. 

Endoscopy2001;33:184–6.



Küçük perforasyonlarda hangi 

yöntem tercih edilir?

Klipslerle kapatma iyi bir seçenektir.

OTSC

Hem başarı hemde klinik sonuç iyi.

Gastrointestinal Endoscopy2005;62:278–86.

Gastrointestinal Endoscopy2007;66:605–11.

Gastrointestinal Endoscopy2005;61:897–900.



Endoskopik tedavi sonrası takip 

nasıl olmalı?

Radyolojik görüntüleme:

Bilgisayarlı tomografi

Mediastinal sıvı varlığını ortaya koymada etken.

Sıvı  yok, pnömo-mediastinum yok ise başarılı

PA  grafisi

 Her 48 saatte bir yapılmalıdır.

 Stentin yer değiştirip değiştirmediğini gösterir.

Annals ofThoracic Surgery 2010;89:931–6

Diseases of the Esophagus 2009;22:374–80

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery2011;142:39–46



Endoskopik tedavi sonrası takip 

nasıl olmalı?

Bilgisayarlı tomoğrafide mediastinal ve plevral  

koleksiyon varsa

Cerrahi

Radyolojik tedavi

Eksternal drenaj 

Torakoskopi

Torakotomi

Göğüs tüpü yerleştirme



Endoskopik tedavi sonrası takip 

nasıl olmalı?

Antibiyotik tedavisi

 14 gün devam edilmeli

Tazobaktam+piperasilin

Antifungal?

Sulu gıdaya ne zaman geçilmeli?

Yapılan radyolojik kontrolde mediastene kaçış yoksa 

48 saat sonra başlanmalı.
Annals ofThoracic Surgery 2010;89:931–6

Diseases of the Esophagus 2009;22:374–80

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery2011;142:39–46



Endoskopik tedavi sonrası takip 

nasıl olmalı?

Endoskopik kontrol ne zaman yapılmalı?

4 hafta sonra yapılmalı

Stent yer değiştirdiyse

%20–30

Hastanede kalış süresi: 
Değişken

Ortalama: 18-44 gün

Annals ofThoracic Surgery 2010;89:931–6

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery2011;142:39–46



Sonuç

 Özofagus perforasyonların erken dönemde tanı ve tedavisi 
mortalite ve morbiditeyi azaltır.

 Tedavi türünü perforasyon sonrası geçen süre, perfore alının  
uzunluğu, lokalizasyonu ve hastanın septik olup olmaması 
belirler.

 Özofagus perforasyonlarına yaklaşım multi disipliner olmalı

 Göğüs cerrahisi

 Gastroenteroloji

 Radyoloji

 Genel cerrahi

 Endoskopik tedavilerin başarısı yüksektir.

 Başarıyı yükseltmek için tecrübeli ekip gereklidir.  


