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C

ullen belirtisi veya periumblikal ekimoz hemoperitoneum ile ilişkili olup birçok hastalıkta gözlenebilen bir
bulgudur. İlk defa 1918 yılında Thomas S. Cullen tarafından ektopik dış gebelik rüptürü ile ilişkili periumblikal ekimoz için tanımlanmıştır (1). Klasik olarak hemorajik pankreatit ile ilişkilendirilmiş olsa da diğer intra-abdominal proseslerde de gözlenebilen bir fizik muayene bulgusudur.
Patofizyoloji ve klinik prezentasyon
Periumblikal ekimoz sıklıkla hemoperitoneum sonucu gelişir
ve kanın periumblikal dokudan diffüzyonu ile göbek etrafında renk değişimi ile meydana gelir. Falciform ligamentten
kan diffüzyonu da periumblikal kan boyanmasına neden olabilir. Periumblikal alandaki renk değişimi kırmızı kürelerdeki
yıkım derecesine göre yeşil/sarı-mor renge kadar değişebilir
(Resim 1).
Periumblikal ekimoz gelişiminde ileri sürülen mekanizma
pankreatik enzimlerin abdominal yağ dokusu ile reaksiyonu

ise de bu mekanizma pankreatit dışındaki etyolojileri açıklamamaktadır (2).
Cullen belirtisi ile ilişkili nedenler
Cullen belirtisi sıklıkla hemorojik pankreatit ile ilişkilendirilmekte ise de bu durum için spesifik değildir. Gerçekte Cullen belirtisi hemoperitoneuma yol açan ve kanın fascial düzeyde periumblikal dokularda yayılması ile herhangi bir durumda gelişebilir.
Cullen belirtisi ilk defa 1918 yılında ektopik rüptür ilişkili periumblikal ekimoz ile tanımlanmıştır (1). Çeşitli intra-abdominal durumlar, splenik rüptür, aort rüptürü, malign karaciğer hastalıkları, perfore ülser Cullen belirtisi ile ilişkili olabilir (Tablo 1) (3-5). Antikoagülan tedavilerin de intraabdominal kanamaya yol açacağı ve Cullen belirtisinin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.
Tablo 1. Cullen belirtisi ile iliﬂkili durumlar
Pankreatit
Rüptüre ektopik gebelik
Rüptüre aort anevrizmas›
Rüptür internal iliak arter anevrizmas›
Rüptüre ortak safra kanal›
Dalak rüptürü
Perfore duodenal ülser
Hepatosellüler karsinoma
Hepatik lenfoma
Metastatik troid kanser
Perkütan karaci¤er biopsi

Resim 1. Cullen belirtisi

Pankreatikoabdominal travma
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