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Stent Çeşitleri

Üç çeşit kendiliğinden genişleyebilir özofageal stent vardır: 
metal, plastik ve biodegradabl (eriyebilir).

Kendiliğinden genişleyebilen (Self-expandable) metal 
stentler

Kendiliğinden genişleyebilen [Self-expandable metal stentler 
(SEMS)] farklı şekillerde ve boyutlarda çeşitli metal alaşımla-
rından oluşur. Stentlerin çoğu, nikel ve titanyum alaşımı olan 
nitinolden oluşur. Üç çeşit metal stent vardır: kapsız, parsiyel 
kaplı ve full kaplı. 

Kaplı stentlerin avantajı, tümörün stent içine büyümesine 
karşı direnç göstermeleridir, ancak özellikle full kaplı stentler 
daha yüksek migrasyon oranına sahiptirler (7). Ayrıca fistül-
lerin ve kaçakların kapatılmasında da kullanılabilirler. Parsiyel 
kaplı stentler, uçlarındaki kapsız kısımdan dokuya tutunarak 
migrasyonun önlenmesi için geliştirilmiştir. Full kaplı stent-
ler potansiyel olarak çıkarılabilir olma avantajı sunar. Kapsız 
stentlerin migrasyon olasılığı daha düşüktür, ancak stent 
içine tümör büyümesi sonucu tıkanmaya maruz kalabilirler. 
Özofagogastrik bileşke boyunca yerleştirilen bazı stentlerde, 
gastro-özofageal reflüyü önlemek için antireflü valfi bulun-
maktadır.

GİRİŞ

Enteral stentler, özellikle özofagus ve safra yolları neoplazm-
larının palyasyonunda cerrahi dışı alternatif olarak kullanıl-
maktadır (1,2). Mide, proksimal ince bağırsak ve kolon gibi 
gastrointestinal sistemin diğer segmentlerindeki obstrüksi-
yonların tedavisinde de yaygın olarak kullanılırlar.

ÖZOFAGEAL STENTLER

Özofagus kanserleri genellikle ileri evrede teşhis edilir ve 
stentler, lokal ileri veya metastatik hastalarda, cerrahiyi tole-
re edemeyen veya primer sonrası lokal nüks olan hastalarda 
semptom palyasyonu için faydalıdır. Bu hastalarda genellikle 
özofagus obstrüksiyonuna bağlı kilo kaybı, disfaji, öksürük 
ve/veya aspirasyon, trakeoözofageal fistül gelişmiş olabilir 
(1).

Distal özofagus obstrüksiyonlarına göre daha az etkili ol-
masına rağmen, proksimal veya servikal özofageal malign 
striktürlerinde metal stentler kullanılabilir (3). Bu durumda 
küçük çaplı stentler (trakeobronşiyal, biliyer) daha iyi tole-
re edilmektedir (4-6). Ek olarak, stentler, özofageal kaçaklar, 
fistüller ve refrakter striktürler gibi benign durumları tedavi 
etmek için de kullanılmaktadır (7).
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Advers olay sıklığı

Özofageal stent yerleştirilmesinden sonra mortalite gibi ciddi 
advers olaylar nadirdir, ancak uzun süreli advers olaylar daha 
sık görülür. Hastaların yaklaşık %0,5-2’si, sedasyon, aspiras-
yon, stent malpozisyonu veya özofagus perforasyonu gibi çe-
şitli advers olaylardan dolayı kaybedilmektedir. Palyasyon için 
özofageal stent yerleştirilen 63 hastayı içeren bir çalışmada, 
ortalama 11 ay takip edilen 40 hastada (%64) advers olaylar 
gelişmiştir (19). Bu çalışmada komplikasyonların çoğu klinik 
veya endoskopik olarak başarı ile tedavi edilmiştir.

Advers olaylar, ortaya çıkma zamanına göre; işlem sırasında, 
işlem sonrası veya geç olarak sınıflandırılabilir. İşlem sırasın-
da gelişen advers olaylar, anestezi, aspirasyon, malpozisyon 
ve özofagus perforasyonu ile ilişkili olabilir. İşlem sonrası ad-
vers olaylar, göğüs ağrısı, yabancı cisim hissi (özellikle proksi-
mal özofagus stentleri için), kanama, trakeal kompresyon ve 
solunum durmasını içerir. Geç advers olaylar, özellikle sağ ka-
lımı daha uzun olan hastalarda görülür ve stent migrasyonu, 
trakeoözofageal veya bronkoözofageal fistül oluşumu, gast-
roözofageal reflü, tekrarlayan disfaji, kanama, perforasyon ve 
stent tıkanmalarını içerir.

Advers olaylar için risk faktörleri

1. Stent yerleştirilmeden önce kemoradyoterapi

2. Stent yerleştirildikten sonra kemoradyoterapi (tümörün 
küçülmesi stent migrasyonuna yol açar)

3. Daha uzun stentlerin kullanılması

4. İleri tümör evresi

5. Aorta invaze tümör (stent sonrası masif kanama nedeniy-
le)

GASTRODUODENAL STENTLER

Batı dünyasında, malign gastrik çıkış obstrüksiyonu en sık 
duodenumun pankreas kanseri tarafından tıkanmasından 
kaynaklanmaktadır. Duodenum seviyesinde diğer nedenler 
arasında kolanjiokarsinom ve metastatik hastalıklar bulunur. 
Asya ülkelerinde ise mide kanseri nedeniyle (primer veya 
ameliyat sonrası nüks) mide seviyesinde malign obstrüksi-
yonlar daha sık görülmektedir (20,21).

Gastroduodenal tıkanıklık; bulantı, inatçı kusma, özofajit, 
elektrolit dengesizlikleri, zayıf beslenme ve ağır dehidratas-

Kendiliğinden genişleyebilen plastik stentler

Polifleks stentler polyesterden yapılmıştır ve tamamen sili-
kon ile kaplanmıştır. Antireflü valfi yoktur. Genel olarak be-
nign hastalıklarda kullanılır. Özellikle stent migrasyonu gibi 
olumsuz olaylar daha sık yaşanmaktadır.

Biodegradabl stentler

Kendiliğinden genişleyebilen, biyolojik olarak parçalanabilen 
stentlerdir. Woven cerrahi sütür materyali ve polidioksanon-
dan yapılmıştır. Kaplı değildir ve antireflü valfi yoktur. Stent 
yaklaşık üç-altı ay içinde parçalanarak tamamen kaybolur. 
Neoadjuvan tedavi sırasında disfajiyi hafifletmek için, malign 
ve benign refrakter striktürlerin kısa süreli tedavisinde kulla-
nılmaktadırlar.

Yöntem

Kendiliğinden genişleyebilen metalik stentler (SEMS), flo-
roskopi yardımı ile veya floroskopi olmadan endoskopi kıla-
vuzluğunda yerleştirilebilir. Stent üreticileri, stentin yerleşti-
rilmesinden önce, stentin geçişine izin verecek 6-10 mm’lik 
minimal lümen çapı sağlanması için darlık dilatasyonu yapıl-
masını önermektedir. Stenozun uzunluğu tam olarak ölçül-
meli ve neoplazmdan veya darlıktan en az 4 cm daha uzun 
olan bir stent seçilmelidir.

Etkinlik

Malign özofagus tıkanıklığı nedeniyle stent yerleştirilen has-
taların %95’inden fazlası, en azından sıvı gıdaların tolere 
edilebileceği ölçüde iyileşmektedir (8-14). Trakeoözefageal 
fistül varlığında malign disfajisi olan hastalarda, malignite üst 
özofagus sfinkterine yakın olsa bile, hastaların %70-100’ünde 
fistülün kapanması başarılmaktadır (15-17). Bununla birlik-
te, stent içine tümör ingrowth ve/veya overgrowth, kanser 
ilerledikçe sık görülmektedir. Birçok hasta (%50’ye kadar), 
tekrarlayan disfaji veya stentle ilişkili (migrasyon gibi) isten-
meyen olaylar için ilave müdahaleler gerektirmektedir (12). 
Malign özofagus obstrüksiyonu bulunan 41 hasta içeren bir 
çalışmada; 30, 90 ve 180 günlük lümen açıklık oranları sıra-
sıyla %94, %78 ve %67 bulunmuştur (18).

Advers Olaylar

Her stent tipi, migrasyon, tıkanma veya ülserasyon ile ilgili 
farklı problemlere yol açabilir.
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nektir. Ayrıca kapsız stentler, daha önce yerleştirilmiş biliyer 
stentleri olan hastalarda safra akışına izin vermektedir. Stent 
içine tümör invazyonu, kapsız stentlerde daha yaygındır; bu 
nedenle, lümenin tümörle tıkanması stent yerleştirildikten 
sonra altı aydan daha uzun yaşayan hastalarda tekrarlayabilir. 
Parsiyel kaplı stentler de (migrasyonu azaltmak için kapsız 
proksimal ve distal uçları ve tümör büyümesini azaltmak için 
kaplı bir orta bölüme sahiptir) geliştirilmiştir (31,32).

Yöntem

Duodenal stentler, deneyimli terapötik endoskopistler tara-
fından floroskopi eşliğinde yerleştirilmelidir (33). Prosedü-
rün süresi oldukça değişkendir ve striktürü geçerken veya 
erişirken karşılaşılan zorluk derecesine bağlıdır. Yeterli sedas-
yon sağlandıktan sonra işlem için en az 60 dakika ayrılmalıdır.

Etkinlik

Stentler, hastaların %90’dan fazlasında başarıyla yerleştirilebi-
lir ve klinik başarı oranları %80 ve daha fazladır (34-40). Tek-
nik başarısızlık; genellikle kılavuz telin striktürden geçmeme-
si, dilate midede aşırı loop yapması gibi anatomik zorluklar 
veya komplike cerrahi sonrası değişmiş anatomi nedeniyle 
olabilir (24).

İlk başarılı girişime rağmen, hastaların %15-40’ında semp-
tomlar tekrarlayabilir ve tekrar müdahale gerekebilir. Stent 
yerleştirildikten sonra biliyer tıkanma gelişebilir, gastrojeju-
nostomi uygulanan hastalarda tekrar girişim oranları genel-
likle daha düşüktür (22,36,41,42). Ayrıca, bazı hastalarda 
başarılı stent yerleştirilmesine rağmen semptomlar iyileş-
meyebilir. Bu durum, diffüz peritoneal karsinomatozisden 
kaynaklanan distal malign obstrüksiyon veya nöral invazyona 
bağlı olabilir (24,25,27).

Advers Olaylar

Duodenal stentlerin yerleştirilmesi sırasında veya sonrasında 
birçok advers olay meydana gelebilir (43,44). İşlem sırasında 
gelişen advers olaylar; sedasyon, pulmoner aspirasyon, stent 
malpozisyonu, perforasyon ve kanamadır. Geç advers olaylar; 
stent migrasyonu, stentin tıkanması, kanama, perforasyon, 
fistül oluşumu ve biliyer stentlerin tıkanmasıdır. 

Stentlerin, malign ya da benign dokular nedeniyle tıkanma-
sı, genellikle ilave stentlerin yerleştirilmesiyle yönetilir (45). 
Radyasyon tedavisi almış ya da almakta olan hastalarda gast-

yon gibi önemli morbiditeye neden olur. Stentleme, palyatif 
cerrahi ile ilişkili morbidite olmadan semptomlarda kalıcı ra-
hatlama ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayabilir.

Endikasyonlar

Malign gastroduodenal tıkanıklıklar için stent yerleştirilmesi-
nin amacı, anrezektabl malignite veya anastomoz bölgesinde 
nüks olan semptomatik hastalarda lüminal açıklığın sağlan-
masıdır. Stent yerleştirilmesi planlanan hastaların beklenen 
yaşam süresi kısa olmalıdır (2-6 ay) (22,23).

Stent yerleştirmenin amacı, obstrüktif semptomların gideril-
mesi, hastanın normal bir diyete devam etmesini sağlamak 
ve hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu nedenle, asemp-
tomatik ve normal bir diyeti tolere eden hastalar için stent 
yerleştirilmesi endike değildir. Stent yerleştirilmesinin diğer 
kontrendikasyonları, çok sayıda ince bağırsak tıkanıklığı 
(proksimal darlığın stentlenmesi, semptomlarda rahatlama 
sağlamamaktadır) ve serbest perforasyon varlığıdır.

İşlem Öncesi Değerlendirme

Anatomiyi, striktürün uzunluğunu ve obstrüksiyonun dere-
cesini değerlendirmek için radyolojik (bilgisayarlı tomografi 
veya magnetik rezonans) görüntüleme önemlidir (24). Gast-
roduodenal stentler yerleştirilmeden önce, safra yollarının 
durumu değerlendirilmelidir. Eşlik eden safra yolu tıkanıklığı 
yaygındır, çünkü tipik olarak gastrik çıkış obstrüksiyonundan 
daha erken gelişir (örneğin, pankreas kanserli hastalar) (25). 
Biliyer obstrüksiyon varsa, duodenal stent yerleştirilmeden 
önce metalik biliyer stent yerleştirilmelidir, çünkü papilla 
üzerine bir duodenal stent yerleştirildikten sonra biliyer sis-
teme erişim daha zordur (26,27). Duodenal stent yerleştiril-
mesinden sonra gelişen biliyer tıkanıklığı tedavi etmek için 
perkütan transhepatik veya endoskopik ultrasonografi eşli-
ğinde yaklaşım gerekebilir (28).

Stent Çeşitleri

Duodenal kendiliğinden genişleyebilen metal stentler 
(SEMS), malign gastroduodenal obstrüksiyonun palyasyo-
nunda kullanılır. Stentler kaplı veya kapsız olabilir. Kaplı 
stentler, stent içine daha az tümör invazyonu avantajı sunar, 
ancak kapsız stentlerden daha fazla migrasyon riski taşır ve 
daha az esnektirler (29,30). Bu nedenle, malign mide çıkış 
obstrüksiyonunun tedavisinde genellikle kapsız stentler kul-
lanılır. Kapsız stentler migrasyona daha az eğilimli ve daha es-
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Diğer Tedavi Seçenekleri

Semptomların palyasyonu için enteral stentlerin alternatifleri 
arasında; palyatif cerrahi rezeksiyon, cerrahi baypas (gastroje-
junostomi) ve radyoterapi bulunmaktadır. Endoskopik ultra-
sonografi eşliğinde gastrojejunostomi de tanımlanmıştır (46).

roduodenal stentin emniyeti hakkında yeterli veri yoktur, bu 

durum stentlerin daha riskli olabileceği bir ortamdır (24). 

Biliyer obstrüksiyon için Kendiliğinden genişleyebilen metal 

stenti olan ve daha sonra duodenal stent yerleştirilen hasta-

larda biliyer stent disfonksiyonu riski vardır (44).
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