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Özofagus Kanseri Cerrahisinde
Komplikasyonlar ve Tedavisi

ÖÖZZEETT  Özofagus kanseri için en sık uygulanan ameliyat özofajektomidir. Açık veya kapalı yöntemle
uygulanan özofajektomi sonrası komplikasyon oranı %40 civarındadır. Anastomoz kaçağı servikal
anastomozlarda torasik anastomozlara göre daha sık (%5’e %10-15) görülürler. Anastomoz kaçağı-
nın ciddiyeti tedavi şeklini ve mortalite ihtimalini belirler. Anastomoz kaçaklarının tedavisinde
drenajdan, stent, t-tüp ve eksklüzyon uygulamalarına uzanan yöntemler kullanılır. Anastomotik
striktür daha sıklıkla servikal anastomozlarda görülür ve %10’u kronikleşebilir. Tedavisinde balon
veya buji dilatasyonlar uygulanır. Konduit gevşemesi veya hiatal herniler %4 oranında görülür ve
cerrahi olarak onarılırlar. Özofajektomi çeşitli komplikasyonlara açık bir ameliyattır. Bu zor ame-
liyatın komplikasyonlarının erken tanınması ve doğru tedavi edilmesi mortaliteyi engeller.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Özofagus kanseri; özofajektomi; anastomoz kaçağı; anastomotik striktür; 
kondüit gevşemesi; post-özofajektomi hiatal herni

AABBSS  TTRRAACCTT  Esophagectomy is the most common esophageal cancer operation. Complication rate is
around 40% in this major operation whether it is performed open or minimally invasively. Anasto-
motic leak is more frequent in cervical compared with intrathoracic anastomosis (5 versus 10-15%).
The severity of the leak determines the type of treatment and risk of mortality. In the treatment of
anastomotic leaks, several techniques are used from simple drainage, stenting, t-tube drainage to ex-
clusion-diversion. Anastomotic stricture is also more frequently observed in cervical anastomosis
and can become chronic in 10% of the cases. Baloon or bougie dilatations are the main treatment op-
tions. Conduit redundancy and hiatal hernias are observed in 4% of the cases and managed surgically
using open or minimally invasive techniques. Esophagectomy is a major operation with high com-
plication rate. Early recognition and appropriate treatment will lead to reduce the risk of mortality. 

KKeeyywwoorrddss::  Esophageal cancer; esophagectomy; anastomotic leak; anastomotic stricture; 
conduit redundancy; post-esophagectomy hiatal hernia
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zofagus kanseri cerrahisinde en sık uygulanan yöntem özofajektomidir.
Cerrahinin gelişimi ile uygun bir şekilde özofajektomi de son 10 yılda gi-
derek artan bir şekilde minimal invaziv yöntemle uygulanır hale gelmiştir.1

Özofajektomi mortalitesi de minimal invaziv yöntemde artan tecrübe ile düşmüş,
günümüzde %2-3 oranına inmiştir.2 Bununla beraber özofajektomi sonrası morbi-
dite hala yüksektir. Minimal invaziv özofajektomide pulmoner morbidite anlamlı
olarak azalmakla beraber, genel morbidite açık özofajektomi ile benzer sıklıktadır
ve hastaların %30-40’ında komplikasyonlar görülmektedir.3 Bu bölümde özofagus
kanser cerrahisi sonrası görülen ve özofagus cerrahisine spesifik en sık komplikas-
yonlar tartışılmaktadır.

ANASTOMOZ KAÇAĞI VE KONDUİT NEKROZU

Anastomoz kaçağı özofagus kanseri cerrahisinin en korkulan komplikasyonların-
dan biridir. Yüksek sayıda hasta içeren serilerde anastomoz kaçağı oranı %2-12 ara-
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sında değişmektedir.2,4,5 Luketich’in boyunda ve toraks
içerisinde anastomozları karşılaştıran serisinde anasto-
moz kaçağı sırasıyla %5 ve 4 olmuştur.2 Diğer serilerde
ise boyun anastomozlarında kaçak oranı genellikle
%10’un üzerinde, toraks içerisinde ise %5’in altındadır.2,4

Yakın zamanda Hollanda veritabanından analiz edilen
3348 hastada servikal anastomoz kaçağı %21,9, torasik
anastomoz kaçağı ise %17 olarak bildirilmiştir.6 Bu ça-
lışmada anastomoz kaçağını belirleyen faktörler ASA
skoru (3 ve üzeri), KOAH, kardiyak aritmi varlığı, diya-
bet ve proksimal 1/3 özofagusta tümör varlığı kaçağı et-
kileyen faktörler arasında gösterilmiştir.6 Bununla
beraber anastomoz kaçağını belirleyen başka dış faktör-
ler ve cerrahiye bağlı faktörler vardır. Dış faktörler mal-
nütrisyon, diyabet, preoperatif radyoterapi, içki ve
sigaranın aşırı tüketilmesidir.5 Cerrahiye bağlı faktörler
ise aşağıdaki paragrafta belirtilmektedir.

Boyunda, intratorasik anastomozlara göre kaçak
oranının daha fazla olması, kondüit uzunluğu ve ucun-
daki doku perfüzyonunun bozukluğu nedeniyledir.5 Bu
konuda yapılmış çalışmalarda sol ve kısa gastrik arterle-
rin kesilmesinden sonra gastrik kondüitin bittiği bölge-
deki oksijenasyonun düştüğü deneysel ve klinik
çalışmalarla gösterilmiştir.7 Yine yapılan çalışmalarda
ince (3 cm) veya kalın (5 cm) genişlikteki mide kondüi-
tinin kaçak üzerinde bir etkisi olmadığı gösterilmiştir.8

Anastomoz kaçağı üç farklı şekilde sınıflandırılmıştır.9

İlk grupta kaçak küçüktür. Ateş, inflamatuar parametre-
lerde artış, kontrastlı üst sistem grafisinde intratorasik
kontrast madde ve endoskopide defektif bölge olarak
kendini gösterir (Resim 1). Üst torasik anastomozlarda
kaçağın ilk bulgusu apikal bölgede pnömotoraks-hava
boşluğu ve hava kaçağı olabilir. İkinci grupta ise kon-
düitin uç kısmının bir bölümünde nekroz vardır ve hasta
genellikle sepsis tablosundadır. Üçüncü grupta ise konu-
lan kondüit tamamen veya tama yakın nekrozedir
(Resim 2). Anastomoz kaçaklarının teşhisinde kontrastlı
üst sindirim sistemi grafisi, CRP takibi, plevral mayiden
amilaz analizi ve endoskopi yapılmaktadır.10-12 Kontrastlı
özofagogramda boyundaki kaçakların tespitinde %50
oranında yanılma olabilirken, intratorasik kaçaklarda bu
oran %10’dan azdır.10 Anastomoz kaçaklarını önlemek
için Sweet’in 1950’de önerdiği dört prensip hala geçerli-
dir.13 Bunlar, anastomozda gerginlik olmaması, özofagu-
sun yerine konulacak organa (mide, kolon veya jejunum)
koter, aşırı çekiştirme veya başka cihazlarla travma uy-
gulanmaması, dikkatli yerleştirilmiş tek dikişlerin kul-
lanılması ve mukozanın düzgün yaklaştırılmasıdır.
Ayrıca Markar ve ark.nın yazmış oldukları derlemede
hastanın fizyolojik durumu, kanserin evresi ve cerrahi-

nin tipine göre ayarlanacak cerrahi yaklaşımın, özofa-
jektomi sonrası anastomoz kaçağını belirleyen en önemli
faktör olduğu belirtilmiştir.14

Septik şoka yol açmayan basit anastomoz kaçakla-
rında, hastanın oral alımının kesilmesi ve drenaj hasta-
ların %90’ında iyileşme ile neticelenmektedir.15 Boyun
anastomozlarında, kaçak boyundan yapılacak küçük bir
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RESİM 1: Kemoradyoterapi sonrası minimal invaziv Ivor Lewis özofajektomi uy-
gulanan bir hastada anastomoz hattından olan kaçak görülmektedir.

RESİM 2: A. Minimal invaziv Ivor Lewis özofajektomi sonrası 8.günde gelişen mide
kondüiti nekrozu. B. Hastaya eksklüzyon servikal özofagostomi uygulanmış ve ar-
dından 3 ay sonra retrosternal kolon interpozisyonu yapılmıştır.



drenaj ile kontrol altına alınabilir ve iyileşir. Bu nedenle
boyunda özofajektomi insizyonu kapatılırken cilt altı ve
cilt dikişlerinin separe atılması kolaylık sağlar. Bununla
beraber %10 hastada boyundaki kaçaklar toraks içerisine
yönlenebilir ve septik bulgulara yol açabilir.16 Bu du-
rumda intratorasik kaçak gibi müdahale etmek gerekir.
İntratorasik küçük boyutlu kaçaklarda drenaj ve oral alı-
mın kesilmesi ile kontrol altına alınabilir.15 Yüksek to-
rasik anastomozlar reflüyü azalttığı için, intratorasik
safra kontaminasyonu daha sınırlı olur. Drenin kaçağı
olduğu bölgede olması torasik kontaminasyonu azaltır.
Anastomoz şekline ve kaçak derecesine göre tedavi şe-
killenir. Eğer tamamen stapler anastomozu ise parsiyel
kaçaklarda stent uygulamasına gidilebilir.17 Bununla be-
raber özofagusun dilate ve geniş olduğu durumlarda
stent kaçağı tamamen kapatmaz. Nitekim yapılan çalış-
malarda tekrar stentleme ihtimali %40’ın üzerinde ve
stent işlemi %10 başarısızlıkla neticelenemektedir.17 Bu
durumda uzun dönem sepsis ve kontaminasyonun önüne
geçmek için cerrahi müdahale ile onarım daha doğru
olacaktır. Cerrahi onarım seçenekleri arasında t-tüp ile
drenaj veya mukoza ve kas tabakasının dikişlerle onarıl-
dıktan sonra üzerinin torasik kaslar veya plevra ile des-
teklenerek kapatılması yöntemi uygulanabilir.18 Mide
kondüitinin uç bölümünde veya daha geniş bir kısmında
nekroz olması durumunda kondüitin rezeksiyonu, geçici
servikal özofagostomi ve ardından rekonstrüksiyon
hayat kurtarıcı olmaktadır (Resim 3).19 Hastanın septik
durumu düzeldikten sonra, ortotopik veya retrosternal
olarak kolon interpozisyonu ile gastrointestinal devam-
lılık sağlanabilir.

ANASTOMOTİK STRİKTÜR

Özofagus mukozası skuamoz epitelden, mide mukozası
ise kolumnar epitelden oluşur. Midenin asit sekresyonu
nedeniyle her iki organ arasında bir anti reflü bariyer
kalmaması durumunda özofajit ve anastomozda infla-
masyon sık görülmektedir. 607 hastada yapılan çalış-
mada anastomotik striktür için risk faktörleri,
kardiyovasküler hastalık, mide interpozisyonu (kolon ile
karşılaştırıldığında) ve anastomotik kaçak olarak bulun-
muştur.20 Striktürler genellikle 5 dilatasyon sonrası ra-
hatlamıştır. Kalıcı benign striktür (10 kezden fazla
dilatasyon gereği) gelişen hastalardaki risk faktörleri
striktürün ameliyattan 90 gün sonraya kadar devam et-
mesi, kemoradyoterapi ve anastomotik kaçak olarak gös-
terilmiştir.20 Özofajektomi sonrası uzun dönem
takiplerde (>5 yıl), %20 hastada kalan özofagusta Barrett
özofagusu bulguları geliştiği gösterilmiştir.21 Ameliyat

sonrası erken dönemde anastomotik striktür, servikal
anastomozlarda %30-40, intratorasik anastomozlarda ise
%5-10 oranında görülmektedir ve striktürlerin %3-4’ü
kalıcı hale gelmektedir.22 Sıklıkla ameliyattan sonra 3-5.
haftalarda ortaya çıkar. En önemli klinik belirti tedricen
artan yutma güçlüğüdür. Servikal anastomotik striktür-
ler genellikle retrotrakeal bölgede sternal notch düze-
yinde veya hemen üzerinde yer almaktadır. Bu bölge
torasik giriş olduğu için aynı zamanda anatomik olarak
en dar bölgedir. Ayrıca mide kondüitinin en fazla iske-
miye uğradığı alandır. Minimal invaziv özofajektomi-
lerde kullanılan sirküler stapler boyutunun 28 mm
olması önerilmektedir. Bununla beraber 23-25 mm stap-
ler kullanımının striktür oluşumuna bir etkisi olmadığı
gösterilmiştir.23 Tedavi olarak anastomoz striktürlerinde
balon veya buji dilatasyon uygulanır (Resim 3). Buji di-
latasyonun hastanın boy ve kilosuna göre ayarlanmak
suretiyle 54-60 Fr’ye kadar yapılması önerilir. Buji dila-
tasyonun skopi altında yapılması, önce rehber tel gön-
derilmesi ve ardından kademeli olarak inceden kalına
Savary-Gillard silikon bujilerin uygulanması etkin bir
dilatasyon sağlar. Son bujinin 10 dakika süreyle tutul-
duktan sonra çekilmesi teknik ayrıntılardan biridir. Ge-
nellikle 2-3 dilatasyon sonrası striktür gelişimi sonlanır.
Bununla beraber bazı hastalarda kronik striktürler geli-
şebilir ve cerrahi striktüroplasti gerekebilir. Tekrar strik-
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RESİM 3: A. Minimal invaziv Ivor Lewis özofajektomi sonrası 1.ayda oluşan anas-
tomotik striktür. Striktüre neden olan staplerler görülmektedir. B. 54 Fr’e kadar buji
dilatasyon sonrası striktür açılmış ve mide mukozası gözlenir hale gelmiştir.
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tür oluşmaması için anastomoz hattına steroid enjeksi-
yonu da tedavi için kullanılan bir başka yöntemdir.

KONDUİT GEVŞEMESİ

Kondüit gevşemesi veya mide boşalma zorluğu özofa-
jektomi sonrası %2 oranında görülür.24 İki nedeni var-
dır, birisi pilor çıkışında yeterli gevşeme olmaması,
diğeri ise gereğinden uzun veya genişlikte kondüit ha-
zırlanmasıdır. Özofajektomi sonrası yapılan randomize
çalışmalarda piloroplastinin, mide boşalmasını erken dö-
nemde rahatlattığı, bununla beraber mortalite ve mor-
bidite üzerine bir etkisi olmadığını gösterilmiştir.25

Nitekim özofajektomi sonrası pilor darlığına bağlı mide
boşalması sorunlarında, balon dilatasyonu (%80 başarı,
%20 tekrar dilatasyon) veya botoks enjeksiyonu (%96
başarı) başarılı sonuç vermektedir.26,27 Post özofajektomi
pilor stenozu olan hastalar, kusma ve erken dönemde
kondüit distansiyonu ile kendilerini gösterirler. Bu has-
talarda ilk aşamada oralin kesilmesi, ardından kademeli
ve hastanın bir süre püre gıda ile beslenmesi faydalı ola-
bilmektedir. Kusmanın devam ettiği durumlarda pilora
endoskopik balon dilatasyonu uygulanması sorunu çöz-
mektedir. Midenin gevşemesi erken dönemde gereğin-
den uzun kondüitin çıkarılan özofagusun yerine
konulması ile görüleceği gibi, zaman içerisinde yer çe-
kimi etkisiyle kondüitin sarkmasına bağlı ameliyattan
yıllar sonra ortaya çıkabilmektedir.24 Hastalar sıklıkla
kusma, reflü ve kilo alamama şikâyetiyle başvururlar.
Çekilen akciğer filminde kondüitin diyafram üzerine
oturduğu ve gevşediği görülür (Resim 4A). Sınırda olan
gevşemeler toraks tomografisi ile anlaşılabilir ve midenin

hafif bir katlantı yaptığı görülür. Bu hastalarda baryumlu
üst sindirim sistem grafisi çekildiğinde kondüit boşalma-
sının geciktiği net şekilde ortaya konur. Hastalarda tümör
rekürensi yoksa cerrahi düşünülmelidir. Cerrahide mide
kondüiti dikleştirilir veya stapler ile kesilerek daraltılır.
Revizyon cerrahisi uygulanan 40 hastanın 35’inde mini-
mal invaziv, 5’inde açık yöntem tercih edilmiştir.24 Geç
dönem vakalarda torasik yaklaşım, postoperatif erken dö-
nemde ise batından yaklaşım doğru netice verir. Erken
dönemde fazla uzunluktaki kondüit aşağı çekilerek dik-
leştirilir ve kruslara sabitlenir (Resim 4B).

POSTÖZOFAJEKTOMİ HİATAL HERNİLER

Özofajektomi sonrası hiatal herni oranı %2-2,5’dir.24,28

En sık minimal invaziv Ivor Lewis özofajektomilerden
sonra görülmüştür ve oran %9,4’tür.29 Erken veya geç
dönemde oluşabilir. Kondüitin krusa sabitlenmesinin
herhangi bir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Genellikle
hiatusun posteriorunda kondüitin geçtiği hemitoraksa
veya karşı hemitoraksa herniasyon olabilir (Resim 5).
Herniasyon omentum ile sınırlı kalabileceği gibi kolon
veya jejunumun toraksa herniye olduğu görülebilir.
Akut herniasyonlarda genellikle obstrüksiyon bulguları
görülür. Yapılan çalışmada diyafram hernisinin ortaya
çıkma süresi 32 ay olmuştur.24 35 hastalık bir seride, akut
herniasyonlarda mortalite %20 iken, elektif onarımlarda
mortalite görülmemiştir.30 En sık uygulanan cerrahi yön-
tem batından laparoskopik veya açık yöntemle herninin
redüksiyonu ve krusların onarılmasıdır. Vakaların
%75’inde primer dikiş ile onarım yeterli olurken, %25
vakada yama kullanımı gerekmektedir. 

RESİM 4: A. Açık Ivor Lewis özofajektomi sonrası 28.ayda kondüitin diyafram üzerine doğru gevşediği görülmektedir. B. Hastaya sağ VATS yaklaşım ile mide dikleştiril-
miş ve geniş kondüit daraltılmıştır. Postoperatif akciğer grafisinde kondüitin mediale yerleştiği görülmektedir.
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SONUÇ

Minimal invasiv veya açık özofagus kanseri cerrahisi
sonrası teknik komplikasyonlar sık görülmektedir. Bun-
lar arasında erken dönemde mortalite ve morbiditeyi et-
kileyen en önemli komplikasyon anastomoz kaçağı veya
parsiyel/total kondüit nekrozudur. Bu ciddi komplikas-
yonun önlenmesi cerrahi teknikle doğrudan ilişkilidir,
oluşması durumunda ise komplikasyonun erken tanın-
ması ve doğru tedavinin uygulanması mortalitenin
önüne geçebilmektedir. Anastomotik striktür, kondüit
gevşemesi ve hiatal herniler vaka sayısı arttığında gözle-
nen komplikasyonlardır ve doğru yöntemlerle başarılı
şekilde tedavi edilebilirler. RESİM 5: Minimal invaziv Ivor Lewis özofajektomiden 47 ay sonra görülen hiatal

herni. Kolon segmentlerinin sol hemitoraksa çıktığı görülmektedir. Hastada yama
ile onarım yapılmıştır.
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