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Nadir bir akut kar›n nedeni: Spontan koledok perforasyonu
A rare cause of acute abdomen: spontaneous choledochus perforation
Alper SÖZÜTEK, Türker KARABU⁄A, Hayrullah DER‹C‹, Ali Do¤an BOZDA⁄
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Klini¤i, ‹zmir

Spontan koledok perforasyonu eriﬂkinlerde de nadirde olsa rastlanan
ve biliyer peritonite neden olabilen bir durumdur. Kolelitiasis, koledokolitiasis, koledok kistleri ve ampullan›n tümörle obstruksiyonu suçlanan etiyolojik faktörler aras›ndad›r. Etiyolojik faktörler olmaks›z›n eriﬂkinlerde spontan koledok perforasyonu geliﬂmesi oldukça nadir olup,
literatürde sadece birkaç vaka ile s›n›rl›d›r. Yetmiﬂ sekiz yaﬂ›nda erkek
hasta akut kar›n tablosu nedeniyle ameliyat edildi, distal koledok posterior bölümünde perforasyon alan› oldu¤u görüldü. Kolesistektomi ve
perforasyon alan›ndan T-tüp drenaj uyguland›. Ameliyat sonras› 14.
günde T-tüp dreni çekildi. ‹ki gün sonra hastada ani baﬂlayan kar›n a¤r›s› ve insizyonundan safral› içerik geldi¤i gözlendi. ‹kincil laparotomi
uygulanan hastada duodenal ülser perforasyonu saptand› ve primer
tamir uyguland›. Tamir edilen koledok perforasyon alan› tamamen iyileﬂmiﬂti. ‹kinci ameliyattan sonra yo¤un bak›m ünitesinde takip edilen
hasta postoperatif birinci ay›nda çoklu organ yetmezli¤i nedeniyle kaybedildi.

Spontaneous choledochus perforation in adults leading to biliary peritonitis is an uncommon entity. Cholelithiasis, choledocholithiasis, choledochal cysts, and tumor obstruction of the ampulla have been reported as possible etiologies of the perforation. The spontaneous perforation of the choledochus without etiologic factors, which leads to
acute abdomen, is a very rare condition, with only a few cases reported in the literature. A 78–year-old male patient underwent urgent laparotomy because of acute abdomen, and a spontaneous perforation
on the posterior side of the distal choledochus was determined. Cholecystectomy and T-tube drainage through the perforation hole was
performed. T-tube was removed on the postoperative 14th day. After
two days, the patient suffered from acute abdominal pain and bile leakage was observed from the incision line. The second-look laparotomy determined duodenal ulcer perforation, and primary repair was
performed. The choledochus was intact. The patient was followed in
the intensive care unit after the second operation and died from multiple organ failure in the first postoperative month.
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Spontan koledok perforasyonu (SKP) genellikle infantlarda görülmesine ra¤men çok nadir de olsa eriﬂkinlerde de
rastlanabilen ve biliyer peritonite neden olabilen bir durumdur (1-4). Kolelitiasis, koledokolitiasis, koledok kistleri
ve ampullan›n tümörle obstruksiyonu suçlanan etiyolojik
faktörler aras›ndad›r (2). Safra yolunda obstruksiyona neden olan herhangi bir faktör intraduktal bas›nc› artt›rmakta, dilatasyon, staz ve kolanjite kadar ilerleyen bir klinik
tablo oluﬂmaktad›r. Bu durum kontrol alt›na al›namazsa,
intramural damarlar›n trombozuna ve safra yolu duvar›nda nekroz ve perforasyona yol açmaktad›r (2). Perforasyon en s›k ana hepatik kanal bifurkasyonu ve sistik kanal›n koledokla birleﬂim yerinde gözlenir (5-7). Etiyolojik faktörler olmaks›z›n eriﬂkinlerde SKP geliﬂmesi oldukça nadir
olup, literatürde sadece birkaç vaka ile s›n›rl›d›r (1, 8, 10).

78 yaﬂ›nda erkek hasta üç gündür devam eden ve ani
olarak baﬂlayan kar›n a¤r›s›, bulant› ve kusma ﬂikayetleriyle hastanemiz acil servisine baﬂvurdu. Sistemik yandaﬂ
hastal›k olarak hipertansiyon ve kalp yetmezli¤i öyküsü
olan hastan›n fizik muayenesinde kar›nda sa¤ hypokondriumda lokalize defans ve rebaund mevcuttu. Lökositoz
(13.100 gr/dl) ve hiperamilazemi (927 U/L) d›ﬂ›nda anlaml› bir laboratuar bulgusu yoktu. Kar›n ultrasonografisi
(USG) ve bilgisayarl› tomografisinde (BT) safra kesesinin
hidropik oldu¤u ve perikolesistik s›v›s›n›n mevcut oldu¤u
saptand›. Görüntüleme yöntemleri ve laboratuar tetkikleriyle akut kolesistit veya tip II safra kesesi perforasyonu
olarak de¤erlendirildi. Gözleminde konservatif tedavi ile
akut kar›n bulgular›nda gerileme saptanmayan hasta acil
ameliyata al›nd›. Laparotomide subhepatik alandaki yo¤un yap›ﬂ›kl›klar diseke edildikten sonra, kesenin hidropik
oldu¤u gözlendi, içinde taﬂ palpe edilmedi. Eksplorasyonun devam›nda distal koledokun posterolateral bölü-

Bu çal›ﬂmada akut kar›n nedeniyle acil olarak ameliyat
edilen ve SKP saptanan eriﬂkin bir hastay› sunmay› amaçlad›k.
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Spontan koledok perforasyonu

münde 3 mm’lik perforasyon alan› saptand› (Resim 1).
Kolesistektomi uyguland›ktan sonra koledoktaki perforasyon alan› geniﬂletilerek izotonik solüsyonla irrige edildi ve papillaya geçiﬂ kontrol edildi. Herhangi bir koledok
taﬂ›, papilla stenozu, koledokal kist ve pankreatik kitle
saptanmad›. Perforasyon alan›ndan koledok içine T-tüp
dren uyguland› ve loj drene edildi. Postoperatif 14. günde uygulanan T-tüp kolanjiografi sonras›, duodenuma
geçiﬂin normal oldu¤u gözlendi ve T-tüp ç›kar›ld›. Ancak
iki gün sonra hastada aniden baﬂlayan kar›n a¤r›s› ve insizyonundan safral› içerik geldi¤i tespit edildi. Bunun üzerine tekrar acil ameliyata al›nan hastan›n yap›lan laparotomisinde doudenum bulbusunda, stres ülserine ba¤l›
geliﬂmiﬂ olabilece¤ini düﬂündüren 1 cm’lik perforasyon
alan› saptand› ve primer tamir edildi. Tamir edilen koledok perforasyon alan› tamamen iyileﬂmiﬂti. ‹kinci ameliyattan sonra yo¤un bak›m ünitesinde takip edilen hasta
postoperatif birinci ay›nda çoklu organ yetmezli¤i nedeniyle kaybedildi.

Resim 1. Koledok perforasyon alan›
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larda uygulanmas› zor yöntemlerdir (10). Akut kar›n
semptomlar› gösteren, USG ve BT görüntülemelerinde
perikolesistik s›v› saptanan bir hastada akut kolesistit ve
tip II safra kesesi perforasyonu ile birlikte ay›r›c› tan›da
koledok perforasyonu da düﬂünülmelidir.

SKP eriﬂkinlerde akut kar›na sebep olabilen ve tan›da geç
kal›nd›¤›nda ölüm ile sonuçlanabilen klinik bir tablodur.
Eriﬂkinde nadir görülmesinden dolay› insidans, morbidite
ve mortalite oranlar› belirsizdir. Spontan safra kesesi perforasyonlar›nda erkek cinsiyet, ileri yaﬂ ve kardiyovasküler hastal›klar›n varl›¤› risk faktörü olarak suçlanm›ﬂt›r (9).
Ayn› risk faktörleri olgumuzda da mevcuttu. Spontan safra kesesi perforasyonu geliﬂiminde rol oynayan risk faktörlerinin SKP için de geçerli olabilece¤ini düﬂünmekle
birlikte, bunun için literatürde geniﬂ serileri içeren klinik
çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

SKP’nun cerrahi tedavisinde çeﬂitli yöntemler önerilmektedir. Kolesistektomi ile birlikte koledokotomi ve T-tüp
drenaj uygulanmas› en çok önerilen tedavi yöntemidir
(1,5-8,10). Birkaç çal›ﬂmada ise sadece eksternal drenaj
uygulanmas›n›n yeterli olabilece¤i belirtilmiﬂtir (6,10). Olgumuza da kolesistektomi ile birlikte koledok içine T-tüp
yerleﬂtirildikten sonra drenaj uygulanm›ﬂt›r. Postoperatif
dönemi sorunsuz seyretmekte ve taburcu plan› yap›lmakta iken, koruyucu anti ülser tedaviye ra¤men 16. günde
hastam›zda ani olarak geliﬂen duodenum perforasyonu
ve sepsis nedeniyle mortalite geliﬂmiﬂtir.

Kar›n USG ve/veya BT gibi görüntüleme yöntemleri genellikle yetersiz kald›¤›ndan dolay› hastalar s›kl›kla ameliyat esnas›nda tan› al›r (10). Sintigrafi ve koledoskopi gibi
ileri tan› yöntemleri teﬂhiste yararl› olabilir, ama acil ﬂart-

Sonuç olarak akut kar›n tablosu ile baﬂvuran ve USG, BT
görüntülemelerinde perikolesistik s›v› saptanan bir hastada ay›r›c› tan›da koledok perforasyonu da ak›lda tutulmal› ve uygun cerrahi tedavi en k›sa sürede planlanmal›d›r.
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