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ÖZET
Bezoarlar mekanik barsak t›kan›kl›¤›n›n nadir bir
nedenidir. Midede yerleflen bezoarlar endoskopik olarak
tedavi edilirken barsak t›kan›kl›¤› yapan bezoarlar›n
tedavisi cerrahidir.Bu olgu sunumunda mekanik barsak
t›kan›kl›¤›na yol açan bezoar›n endoskopik tedavisi
literatür eflli¤inde tart›fl›lm›flt›r. Olgu: Elli dokuz yafl›nda
erkek hasta mekanik barsak t›kanmas› nedeniyle servise
kabul edildi. Özgeçmiflinde apendektomi, trunkal
vagatomi ve piloroplasti öyküsü olan hasta brid ileus ön
tan›s› ile takip edildi. Ancak klinik iyileflme olmamas›
üzerine hastaya kar›n tomografisi çekildi. Tomografide
ileoçekal valve 15 cm mesafede lümen içi t›kay›c› bir
yap› görüldü. T›kay›c› yap›n›n bezoar oldu¤u düflünüldü.
Hastaya yap›lan kolonoskopide terminal ileumda bezoar
tespit edildi. Bezoar iki seansta kolonoskopi ile parçalan›p
çekuma indirilerek mekanik barsak t›kan›kl›¤› tedavi

ABSTRACT
Bezoars are rare causes of intestinal obstruction.
Treatment of bezoars located in stomach is treated
endoscopically, whereas intestinal bezoars are treated
surgically. In this report endoscopic treatment intestinal
bezoar, obstructing the lumen is discussed with literature.
Case: Fifty nine years old man accepted to the surgery
clinic with the findings of mechanical intestinal
obstruction. In past medical history he had appendectomy,
truncal vagotomy and pyloroplasty. The preliminary
diagnosis was adhesive small bowel obstruction. After
the complaints did not resolved, an abdominal CT
revealed an intraluminal obstructing lesion at the terminal
ileum, 15 cm to ileocecal valve. The lesion was accepted
as a bezoar. The bezoar was crumbled and replaced to
cecum in two attends of colonoscopy and the obstruction
was resolved. Discussion: The choice of treatment in
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Girifl
Bezoarlar; yutulan çeflitli yabanc› maddelerin baflta mide
olmak üzere gastrointestinal kanalda birikmesi sonucunda
oluflurlar. Bezoarlar biriken maddelerin içeri¤ine göre
adland›r›l›r. Fitobezoarlar, sindirilemeyen sebze ve meyve
liflerinin birikerek bir kitle meydana getirmesi ile oluflur.
Fitobezoarlar,  bezoarlar›n en s›k görülenidir. Portakal,
hurma gibi iyi sindirelemeyen meyve çekirdekleri buna
neden olabilir.1,2 Bezoar geliflmesinde geçirilmifl mide
ameliyat›na ba¤l›, mide boflalmas›n›n yavafllamas› ya
da mide asidinin azalmas› önemli bir risk faktörüdür.2

Fitobezoarlar mekanik ba¤›rsak t›kan›kl›¤›n›n ender
nedenlerindendir. Özellikle geçirilmifl mide ve duodenum
ameliyat› öyküsü olan ve ince ba¤›rsak t›kan›kl›¤›
bulgular›yla baflvuran hastalarda fitobezoarlar da akla
gelmelidir. Bezoara ba¤l› geliflen mekanik ba¤›rsak
t›kan›kl›klar›n›n tedavisi cerrahidir.2,3

Bu çal›flmam›zda; ileuma yerleflmifl fitobezora ba¤l›
ba¤›rsak t›kanmas› olan ve endoskopik olarak tedavi
etti¤imiz bir vakay› sunarak bezoara ba¤l› mekanik
ba¤›rsak t›kan›kl›¤›nda  farkl› bir tedavi yaklafl›m›n›
gündeme getirmeyi amaçlad›k.

Olgu Sunumu
Elli dokuz yafl›nda erkek hasta, kar›n a¤r›s›, fliflkinlik,
gaz, gaita ç›karamama flikayetleri ile müracaat etti.
fiikayetleri 3 gün önce bafllam›fl ve artarak devam etmifl.
Öz geçmiflinde 43 y›l önce geçirilmifl apandektomi, 28
y›l önce trunkal vagotomi ve piloroplasti ameliyat› vard›.
Fizik muayenesinde kar›n orta derecede distandü
görünümde idi. Ba¤›rsak sesleri orta derecede artm›flt›.
Periton irritasyon bulgusu ve adale direnci yoktu. Direkt
kar›n grafisinde çok say›da ince ba¤›rsa¤a ait s›v› gaz
seviyeleri vard›. Öncelikle geçirdi¤i ameliyatlar nedeniyle
oluflan yap›fl›kl›¤a ba¤l› ba¤›rsak t›kanmas› düflünüldü.
Üre ve kreatinin de¤erleri yüksek oldu¤u için kar›n BT
(bilgisayarl› tomografi) çal›flmas› kontrastl› yap›lamad›.
Kontrasts›z BT’de ileoçekal valve 15 cm mesafede lümen

içi t›kay›c› bir yap› görüldü (Resim 1). Tan›y›
kesinlefltirmek ve gerekirse tedavi amac› ile hasta onam›
da al›narak kolonoskopi yap›ld›. Kolonoskopide
lümendeki cismin terminal ileumu t›kayan fitobezoar
oldu¤u görüldü (Resim 2). Bezoar, kolonoskopun biyopsi
kanal›ndan geçirilen ve tripot olarak adland›r›lan yabanc›
cisim forsepsi ile k›smen parçaland›. Bezoar›n yaklafl›k
üçte biri parçalan›nca k›smi gaz ve s›v› geçifli bafllad›.
Bu aflamada ba¤›rsaktan geçiflin olabilece¤i düflünülerek
ifllem sonland›r›ld›. Fakat ertesi gün distansiyon ve
radyolojik olarak s›v› gaz seviyelerinin artt›¤› görüldü.
Kolonoskopik ifllem tekrarlanarak fitobezoar tamamen
parçaland›. Parçalar›n yar›dan fazlas› tripot ile çekuma
indirildi (Resim 3). Kolonoskop ile t›kanan ileum
k›sm›n›n üstüne geçildi. T›kanma seviyesinde bezoar›n
bas›nc› ile ba¤›rsak duvar›nda karfl›l›kl› olarak yaklafl›k
15 mm ve 7 mm çaplar›nda ülserasyonlar›n olufltu¤u
görüldü (Resim 4). Buralardan al›nan biyopsilerde
malignite bulgusu saptanmad›. ‹fllemden iki gün sonra
üre kreatinini normale dönen hasta flifa ile taburcu edildi.

Resim 1. Bilgisayarl› tomografide terminal ileum
lümeninde okla iflaretlenmifl içerisinde hava olan bezoar
görüntüsü. Bezoar proksimalindeki ileal anslarda
dilatasyon dikkat çekmektedir.

edildi. Tart›flma: Mekanik barsak t›kan›kl›¤› yapan
bezoarlar›n tedavisi cerrahidir. Ancak kolonoskop ile
ulafl›labilecek mesafede ki bezoarlar›n endoskopik olarak
tedavisi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Bezoar, Mekanik barsak
obstrüksiyonu, Endoskopi

obstructing intestinal bezoars is surgery. However, in
bezoars, which can be reached by colonoscopy,
endoscopic treatment is possible.

Key words: Bezoar, Mechanical bowel obstruction,
Endoscopy olarak yazabiliriz



Resim 2. Terminal ileum son 15.cmsinde t›kanmaya yol
açan fitobeoar.

Tart›flma
Tüm mekanik ba¤›rsak t›kan›kl›klar›n›n %0.4-4’ü
bezoarlara ba¤l› olarak geliflir ve nadiren perforasyonla
sonuçlan›rlar.1,2 Özellikle gastrik operasyon öyküsü olan
hastalarda ortaya ç›kan mekanik ba¤›rsak t›kanmalar›nda
bezoarlarda ak›lda tutulmal›d›r.
Konvansiyonel radyolojik tetkikler mekanik ba¤›rsak
t›kan›kl›¤› tan›s› koymada yeterli olsa da bezoarlar›n
tan›mlanma oran› %18’dir.4 Mekanik ba¤›rsak t›kan›kl›¤›
olan hastalarda BT etyolojiyi belirlemede ciddi katk›
sa¤lamaktad›r. BT bezoarlar›n tan›nmas›nda da oldukça
faydal›d›r. BT’de bezoarlar için ‘’benekli’’ görünüm
tan›mlanm›flt›r. Bu görünüm  intraluminal düflük dansiteli
ve içerisinde hava kabarc›klar› olan kitle lezyonunu
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Resim 3. Kolonoskop biyopsi kanal›ndan girilerek tripot
ile parçalan›p çekuma çekilen bezoar parçalar›.

Resim 4. Bezoar›n ba¤›rsak duvar›nda oluflturdu¤u
yaklafl›k 15mm çap›ndaki ülser alan›.

tan›mlamak için kullan›lmaktad›r.2,5,6 Bizde direkt kar›n
grafisine bakarak hastam›zda öncelikle geçirilmifl
ameliyatlara ba¤l› yap›fl›kl›klara ba¤l› ba¤›rsak t›kan›kl›¤›
düflünerek tedaviye bafllad›k. Ancak etyolojiyi ortaya
koymak için yap›lan  BT incelemede terminal ileumda
bezoar tespit ettik.
Mide bezoarlar›n›n tedavisinde endoskopik yöntemler
kullan›labilse de ba¤›rsak yerleflimli bezoarlar›n tedavisi
cerrahidir. ‹ntestinal bezoarlarda cerrahi, çeflitli tedavi
yöntemleri tan›mlansa da standart tedavi yöntemi halen
tart›flmal› oldu¤u savunularak ba¤›rsak rezeksiyonu
yap›lmaktad›r.3 Yap›lan literatür taramas›nda ba¤›rsak
yerleflimli bezoarlar›n endoskopik tedavisi ile ilgili bir
olgu sunumuna rastlanm›flt›r. Ancak bu sunumda double-
balon endoskopi cerrahi riskin yüsek oldu¤u bir hastada
baflar› ile kullan›lm›flt›r.7 Bu olgu sunumunda tart›fl›lan
hasta ise standart kolonoskop ile tedavi edilmifltir.
Hastan›n onay› al›nd›ktan sonra kolonoskop ile terminal
ileuma ulafl›ld› ve t›kanmaya yol açan fitobezoar tespit
edildi. Fitobezoar 2 seansta  parçalanarak hastaya
laparotomi yap›lmadan ba¤›rsak  t›kan›kl›¤› standart
kolonoskop ile baflar› ile tedavi edildi. Endoskopik
tedaviye ba¤l› komplikayon ile karfl›lafl›lmad›.
Sonuç olarak kolonoskop ile ulafl›labilecek mesafedeki
intestinal bezoarlar›n tedavisinde tecrübeli endoskopistler
taraf›ndan yap›lan endoskopik tedavi baflar›l› olabilir.
Ancak bu yöntemin baflar› oran› ve komplikasyon
oranlar›n›n belirlenmesi için vaka serilerinde yap›lacak
çal›flmalar daha faydal› olacakt›r.
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