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Giriþ
Son yarým yüzyýlda pankreas kanseri görülme sýk-
lýðý belirgin þekilde yükselmiþtir. Günümüzde
pankreas kanseri geliþmiþ batý ülkelerinde kanserin
neden olduðu ölümlerde dördüncü veya beþinci
sýrayý almaktadýr ve yaygýn görülen kanserlerin en

öldürücü olanýdýr1. Pankreas kanserinin nedeni hala
bilinmemektedir ancak sigara kullanmak gibi
hastalýk riskini arttýran bir çok faktör bulunmak-
tadýr2,3. Diyet ve çevresel faktörlerin pankreas
kanseri riskini etkilediði düþünülmektedir ancak
bulgular hala yetersizdir3. Bugüne kadar genetik

Türk HPB 2006  Cilt 2  Sayý 2

Nurcan Aras Ateþ, PhD Mersin Üniversitesi, Týp
Fakültesi, Týbbi Biyoloji ve Genetik AD. Yeniþehir
Kampüsü 33161 MERSÝN. naras@mersin.edu.tr

Glutatyon S-Transferaz M1, T1 Ve P1 Gen
Polimorfizmleri ve Pankreas Kanseri 
GST Polimorfizmlerinin Pankreas Kanserindeki Rolü

Nurcan Aras Ateþ1, Lülüfer Tamer2, Cengiz Ateþ3, Sevim Karakaþ Çelik1,
Hatice Yýldýrým2, Mehmet Çaðlýkülekçi4, Ayla Çelik5
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Biyoloji Bölümü5, MERSÝN. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi, Genel Cerrahi AD3, ÝZMÝT
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Özet
Amaç: Glutatyon S-transferazlar karsinojenlerin metabolizmasýndan sorumlu olup, insan gastrointestinal yollarýndaki bir çok epitel doku-
da bulunur. Biz bu çalýþmada glutatyon S-transferaz M1, T1 ve P1 genlerindeki genetik varyasyonlar ile pankreas kanserine duyarlýlýk
arasýndaki iliþkiyi araþtýrdýk. 
Yöntem: Çalýþma 42 pankreas kanseri hastasý ve 204 kontrol içermektedir. GSTM1, GSTT1 ve GSTP1 polimorfizmlerinin belirlen-
mesinde Real-Time PCR kullanýldý.
Bulgular: GSTM1 nül genotipi ve GSTP1 val/val genotipi pankreas kanseri geliþme riskinin artmasý ile iliþkili deðildir (OR: 1.59, %95 CI,
0.79-3.23; OR: 0.52, %95 CI, 0.16-1.67). GSTT1 homozigot nül genotipi ile iliþkili olarak pankreas kanseri riski 2.2'dir (%95 CI, 1.17-4.5).
Hem GSTT1 hem de GSTM1 için nül genotip pankreas kanseri riskini 3 kat arttýrmaktadýr (OR: 3.04, %95 CI, 1.29-7.13). 
Sonuçlar: Bulgularýmýz çalýþma grubunda glutatyon S-transferaz GSTT1 nül genotipinin baðýmsýz olarak ve GSTT1 ile GSTM1 nül
genotipinin birbiri ile etkileþime girerek pankreas kanserine duyarlýlýkta rolü olduðunu göstermiþtir.

Anahtar kelimeler: glutatyon S-transferaz polimorfizmi, GSTM1, GSTT1, GSTP1, pankreas kanseri

Polymorphisms of Glutathione S-Transferase M1, T1 And P1
Genes and Pancreas Cancer
Role of GST Polymorphisms in Pancreas Cancer

Summary
Background and Aim: Glutathione S-transferases (GSTs) are involved in carcinogen metabolism. Glutathione S-transferases are
present in most epithelial tissues of the human gastrointestinal tract. We investigated the association between genetic variabili-
ty in specific glutathione S-transferases M1, T1, and P1 genes and susceptibility to pancreas cancer. 
Methods: The study includes 42 patients with pancreatic cancer and 204 controls. The detection of GSTT1, GSTM1 and GSTP1
gene polymorphisms were made by using Real-Time PCR.
Results: The GSTM1 null genotype and GSTP1 val/val genotype were not associated with an increased risk of developing pan-
creas cancer (OR: 1.59, 95% CI, 0.79-3.23; OR: 0.52, 95% CI, 0.16-1.67). The risk of pancreas cancer associated with GSTT1
homozygous null genotype was 2.2 (95% CI, 1.17-4.5). Both null genotype for GSTT1 and GSTM1 was associated with a 3-fold
increased risk of developing pancreas cancer (OR: 3.04, 95% CI, 1.29-7.13)
Conclusions: Our results support an independent or interactive role for glutathione S-transferase GSTT1 null and both null geno-
type for GSTT1 and GSTM1 genes in pancreas cancer susceptibility in the study population.

Key words: glutathione S-transferase polymorphism, GSTM1, GSTT1, GSTP1, pancreatic cancer



deðiþimler ile çevre kirliliðine maruz kalmanýn
pankreas kanseriyle muhtemel iliþkisi hakkýnda
sadece bir rapor vardýr4.

Kronik pankreatit ve pankreas kanserinin
genetiði arasýndaki iliþki analiz edilmiþtir5. Bir çok
çalýþma kronik pankreatit ile pankreas kanseri
arasýndaki iliþkiyi doðrulamýþtýr6,7. Ayrýca pankreas
kanseri oluþumundaki genetik deðiþimler analiz
edilmiþtir8,9. Kronik pankreatit ve pankreas kanseri-
ne yol açan DNAhasarýna, inflamasyon bölgesinde-
ki lökositler veya diðer fagositik hücreler tarafýndan
üretilen reaktif oksijen (ROS) ve nitrojen neden
olmaktadýr. ROS'un ve serbest radikallerin major
hedefi hücresel genomdur ve bunun sonucunda çok
sayýda DNA tek dalýnda kýrýklar oluþmaktadýr10. 

DNA tamir enzimleri gibi karsinojenik kom-
ponentlerin detoksifikasyonundan sorumlu en-
zimler de bu ve diðer kanser türlerine duyarlýlýk-
ta rol oynuyor olabilir. Böyle enzimlerin detoksi-
fikasyon özelliklerinin etkinliði belirlenmiþtir11.
Bu enzimleri kodlayan polimorfik genler detoksi-
fikasyon özelliklerinden dolayý pankreas kanseri-
ne yatkýnlýkla iliþkili olabilir.

Bu çalýþmada eksojen ve endojen DNA'ya
hasar veren ksenobiyotiklerin GST'lerin genetik
polimorfizmleri ile iliþkisi analiz edilmiþtir12,13.

GSTM1 ve GSTT1 genleri GST-mü ve GST-
teta sitosolik enzimlerini kodlarlar. Her iki gen
içinde delesyon olabilir. Bu iki genin genotip
frekansýnda coðrafik ve etnik varyasyon söz
konusudur. GSTT1 ve GSTM1 lokuslarýnda bir-
birinden baðýmsýz olarak gen delesyonu olabilir
ve bu durum aktif protein yokluðu ile sonuçlan-
makta olup beyaz ýrkta sýrasýyla %50, %20
oranýnda görülmektedir14.

GSTM1 ve GSTT1 enzimleri ksenobiyotik-
lerin faz 2 metabolizmasýnýn konjugasyon reaksiy-
onlarýndan sorumlu olup glutatyon ile çok çeþitli
elektrofilik komponentler arasýndaki reaksiyonu
katalizler. Bir çok GST substratýnýn çevresel karsi-
nojenleri de içeren ksenobiyotikler veya oksidatif
stres ürünleri olduðu düþünülmektedir15.

Bu çalýþmada GST genotipleri ile pankreas
kanseri riski arasýndaki iliþkiyi araþtýrmak amaçlandý.

Materyal Metod
Türkiye'deki 2 hastaneden; Mersin ve Kocaeli

Üniversite hastanelerinde 42 yeni tanýsý konmuþ
pankreas kanseri hastasý ve 204 kontrol çalýþ-
maya dahil edilmiþtir. Eylül 2001 ile Eylül 2003
arasýndaki tüm primer pankreas kanserli hasta-
larýn tanýlarý histolojik olarak doðrulanmýþtýr.
Kontrol gurubu (n=204) ayný coðrafik bölgeden
rasgele olarak seçilmiþtir. Ayrýca hasta ve kon-
troller birbiri ile akraba deðildir. Hasta ve kon-
troller ile standart epidemiyolojik sorular kul-
lanýlarak görüþülmüþtür. 

Kan örnekleri ve DNA izolasyonu
Venöz kan steril silikonize EDTA'lý 2 ml'lik
vakumlu tüplere toplandý. Tam kan toplandýktan
hemen sonra kullanýlýncaya kadar +4°C'de sak-
landý. Genomik DNA tam kandan High Pure PCR
template Preparation kiti kullanýlarak (Roche
Diagnostic, GmbH, Almanya) elde edildi.

GSTM1, GSTT1 ve GSTP1 polimorfizm-
lerinin analizi
GSTM1, GSTT1 ve GSTP1 polimorfizmleri
Real-Time PCR (Roche diagnostics, GmbH,
Mannheim, Germany) kullanýlarak belirlendi. 

GSTT1, GSTP1 ve GSTM1 genotiplerini
belirlemek için uygun parçalar insan genomik
DNA'sýndan spesifik primerler kullanýlarak
amplifiye edildi. PCR primerleri Ko Y'e göre sen-
tez edildi16. Hibridizasyon problarý ve dizileri
tablo 1'de gösterilmiþtir.

GSTT1 ve GSTM1 için yanlýþ negatifleri test
etmek ve nül genotipteki bireyleri belirlemek için
polimeraz zincir reaksiyonu kullanýldý. PCR
Techne thermal cycler (Progene) kullanýlarak
gerçekleþtirildi. ß-globin geni her PCR reaksiyo-
nunda internal pozitif kontrol olarak amplifiye
edildi. Hem PCR primerleri hem de hibridizas-
yon problarý TIB MOLBIOL (Berlin, Germany)
tarafýndan sentezlendi.

Ýstatistiksel analiz
Ýstatistik programý SPSS 11.5 kullanýlmýþtýr. Ýki
grup arasýndaki yaþ farký Student's t testi kul-
lanýlarak karþýlaþtýrýldý. GSTM1, GSTT1 ve
GSTP1 polimorfizmleri ve pankreas kanseri
arasýndaki iliþki “multivariate  logistic regression”
analizi ile deðerlendirildi. Pankreas kanserli hasta-
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larda ve kontrol grubundaki GSTM1, GSTT1 ve
GSTP1 genotip frekansýnýn analizinde Odds oraný
ve güven aralýðý kullanýldý. Düþük riskli genotipte
olduðu varsayýlan kiþilerden oluþan grup referans
grubu olarak kabul edilmiþtir. GSTM1'in olmasý
(delesyon olmamasý), GSTT1'in olmasý (delesyon
olmamasý) ve GSTP1 (homozigot Ile-104)
fonksiyonel alleli gibi. Anlamlýlýk testi için kom-
bine ki-kare testi uygulanmýþ ve daha sonra iki
baðýmsýz boyutta karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bu çalýþmada
maksimum tip I hata 0.05 olarak belirlenmiþtir.

Bulgular
Yirmiüç kadýn 19 erkek toplam 42 pankreas kanser-
li hasta ve 204 saðlýklý kontrol (89 kadýn, 115 erkek)
çalýþmaya dahil edilmiþtir. Hastalarýn yaþ ortalamasý
62.95±6.33 kontrollerin ise 62.08±7.07'dir. GSTM1
nül genotipi kontrollerle (%43.1) kýyaslandýðýnda
hastalarda (%50) biraz daha yüksektir, ancak bu
artýþ istatistiksel açýdan anlamlý deðildir (OR: 1.59,
%95 CI, 0.79-3.23). Pankreas kanserli hastalarda
(%47.6) GSTT1 nül genotipi oranýnda kontrol
grubu (%26) ile karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý bir artýþ
olduðu görülmektedir. GSTT1 nül genotipi
pankreas kanseri riskinin 2.2 kat artmasý ile iliþki-
lidir (OR: 2.20, %95 CI, 1.17-4.5). GSTP1 genotip
oranlarý pankreas kanserli hastalarda Ýle/Ýle için
%40.5, Ýle/Val için %50 ve Val/Val için %9.5 iken
kontrol grubunda Ýle/Ýle %41, Ýle/Val % 36.3 ve
Val/Val %19.6'dýr. Bu nedenle kontrol grubunda
GSTP1 homozigot genotipi (Ýle/Ýle) pankreas
kanseri hastalarýna oranla daha yaygýndýr. Pankreas
kanserli hastalarda ise heterezigot genotip oraný
yüksektir. GSTP1 Ýle/Val genotipi pankreas kanseri

oluþma riski ile iliþkili deðildir (OR: 1.50, %95 CI,
0.73-3.05). GSTP1 Val/Val genotipi anlamlý
deðildir fakat bu genotipte olan çok az kiþi vardýr
(OR: 0.52, %95 CI, 0.16-1.67). (Tablo 2).

GSTM1 ve GSTT1 genotip kombinasyon-
larýný, bu genotip kombinasyonlarýnýn pankreas
kanseri oluþma riski ile iliþkili olup olmadýðýný
deðerlendirmek için analiz ettik. Hem GSTM1
hem de GSTT1 nül genotip oranlarý pankreas
kanserli kontrol grubuna göre çok farklýdýr.
GSTT1 ve GSTM1 için nül genotipte olmak
pankreas kanseri riskini 3 kat arttýrmaktadýr (OR:
3.04, %95 CI, 1.29-7.13). (Tablo 2). 

Tartýþma
Zararlý kimyasallara maruz kalan bazý insanlarda
kanser oluþurken benzer kimyasallara maruz
kalan bazý kiþilerde tümör oluþmaz. Bu yatkýnlýk
ve cevap kiþinin toksik maddeleri metabolize
etme veya çevresel toksik maddelerin hasarlarýný
tamir yeteneði ile iliþkilidir. Çevresel kimyasal-
lara kiþisel cevap o kiþinin kritik genlerinde DNA
dizi varyasyonlarý (polimorfizm) olmasýna baðlý
olarak deðiþmektedir. Bu genetik polimorfizmler
DNA tamir enzimlerinin veya metabolik enzim-
lerin ekspresyon seviyesini, katalitik aktivitesini
veya yapýsýný etkileyebilir.

GST'ler elektrofiller ile nükleofil indirgenmiþ
glutatyon (GSH) arasýndaki konjugasyonu kataliz-
leyen multifonksiyonel dimerik protein ailesidir.
Primer fonksiyonu faz II metabolizmasýnýn tipik
reaksiyonu olan DNA'ya baðlanabilen elektrofilleri
detoksifiye etmektir. GSTP1 geninin izolösin valin
deðiþimine yol açan 313. pozisyonundaki tek nük-
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Tablo 1. Glutatyon S-transferaz (GST) M1, T1 ve P1 için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) primer dizileri  ve hibridizasyon problarý

Gen              PCR primerleri     Hibridizasyon Problarý

GSTM1  5'-GAACTCCCTGAAAAGCTAAAGC-3'     5'-LCR640-ATGGCCGCTTCCCAGAAACTCTG-3'

5'-GTTGGGCTCAAATATACGGTGG-3'      5'-TCACTCCTCCTTTACCTTGTTTCCTGCAAA-FL-3'

GSTT1   5- TTCCTTACTGGTCCTCACATCTC-3'     5'-LCR640-TCDAAGGCCGACCCAAGCTGGC-3'

5'-TCCAGGTCAACCGGATCAT-3'               5'-CCGTGGGTGCTGGCTGCCAAGT-FL-3'

GSTP1   5'-ACCCCAGGGCTCTATGGGAA-3'            5'-LCR640-TGTGAGCATCTGCACCAAGGGTTGGGG-3'

5'-TGAGGGCACAAGAAGCCCCT-3'           5'-TGCAAATACATCTCCCTCATCTACACAAC-FL-3'        

ß-globin  5'-CAACTTCATCCACGTTCACC-3'

5'-GAAGAGCCAAGGACAGGTAC-3'                          



leotit deðiþimi (AG) GSTP1 enziminin aktivitesini
oldukça azaltýr17. Farklý olarak, GSTT1 veya
GSTM1 geninin homozigot delesyonu enzim
aktivitesinin yokluðu ile sonuçlanýr18. Bu çalýþmada
pankreas kanseri için risk faktörü olarak GST
genotiplerinin potansiyel rolleri araþtýrýlmýþtýr19-21.

Bulgularýmýz GSTT1 nül genotipinin pankreas
kanseri riskinin artmasý ile iliþkili olduðunu
göstermektedir. GSTM1 genotipinin risk ile görü-
nen bir iliþkisi bulunmamaktadýr. GSTP1 polimor-
fizmi hasta grubunda risk artýþý ile iliþkili deðildir.
Bu çalýþmanýn istatistiksel gücü hasta sayýsýnýn
oldukça az olmasýndan dolayý GSTP1 val/val
genotipinin deðerlendirilmesi açýsýndan sýnýrlýdýr.
Verilerimiz GSTM1 nül/GSTT1 nül genotip kom-
binasyonunun pankreas kanseri riskinin artmasý ile
iliþkili olduðunu göstermektedir. Benzer þekilde;
önceki çalýþmalarda da GSTM1 nül genotipi ile
pankreas kanseri arasýnda iliþki bulunamamýþtýr19-

21. Bizim bulgularýmýz, GSTT1 nül genotipinin
pankreas kanseri riskini arttýrmadýðýný bildiren Liu
ve ark. ve Duell ve ark.'nýn bulgularý ile çeliþmek-
tedir. Ayrýca Due ve ark. pankreas kanseri olgu-
larýnda GSTT1 delesyon polimorfizmi ve sigara
içme kombinasyonuna bakarak bir çalýþma yap-
mýþlardýr. Beyaz ýrktakiler arasýnda pankreas
kanseri riskinin arttýðýný ve kadýnlarda erkeklerden

daha güçlü bir iliþki olduðunu bulmuþlardýr21.
Bu çalýþmada GSTM1 ve GSTT1'in pankreas

kanseri riskine kombine etkisini deðerlendirdik ve
GSTM1 ve GSTT1 nül genotip kombinasyonunun
pankreas kanseri riskinin artmasý ile iliþkili
olduðunu bulduk. Çalýþma grubunun sayýsal olarak
küçük olmasýna raðmen GSTM1 ve GSTT1 delesy-
onu olan kiþilerin kontrol grubuna oranla pankreas
kanseri açýsýndan yüksek risk altýnda olduðunu
belirledik. Ancak bulgularýmýz GSTT1 delesyon
polimorfizminin pankreas kanseri riskini arttýr-
madýðýný gösteren diðer çalýþmalarla çeliþkilidir20,21.
Bu çeliþki %10 ile 88 arasýnda deðiþen GSTM1 ve
GSTT1 nül genotip daðýlýmýndaki etnik varyasy-
on22,23 ve pankreas kanserinin patogenezinde rol
oynayan çevresel faktörlerin tipleri gibi çok çeþitli
faktörlere baðlýdýr. Beþ farklý etnik grup (Kuzey
Amerikalý beyaz, Afrikalý-Amerikalý, Meksikalý
Amerikalý, Çin ve Kore) ile çalýþan Nelson ve ark.
GSTT1 polimorfizmi nül genotip prevalansýný en
düþük Meksikalý Amerikalýlarda (%9.7) en yüksek
Çin'de (%64.4), sonra sýrasýyla Kore (%60.2),
Afrikalý-Amerikalý (%21.8) ve beyaz ýrktakiler
(%20.4)'de bulmuþlardýr24. Bu çalýþmada kontrol
gurubumuzda GSTT1 nül genotip prevalansý %26
iken hasta populasyonumuzda %47.6'dýr. Benzer
þekilde GSTM1 nül geotip prevalansý etnik

44

N. Aras ve ark.

Tablo 2. Glutatyon S-transferaz (GST) genotipleri ve pankreas kanseri riski

Hasta (n=42) Kontrol  (n=204)

n (%) n (%) OR* 95% CI
GSTM1
Pozitif 21 (50) 116 (56.9) 1 (referans) -
Nül 21 (50) 88 (43.1) 1.59 0.79-3.23
GSTT1
Pozitif 22 (52.4) 151 (74.0) 1 (referans) -
Nül 20 (47.6) 53 (26.0) 2.20 1.17-4.52
GSTT1/GSTM1 #genotipleri
Diðerleri 32 (76.2) 185 (90.7) 1 (referans) -
Her iki gen nül genotip 10 (23.8) 19 (9.3) 3.04 (1.29-7.13)
GSTP1
Ile/Ile 17 (40.5) 90 (44.1) 1 (referans) -
Ile/Val 21 (50.0) 74 (36.3) 1.50 0.73-3.05
Val/Val 4 (9.5) 40 (19.6) 0.52 0.16-1.67

OR*(odds oraný); CI ( güven aralýðý) 
#GSTT1 ve GSTM1 genotiplerinin kombinasyonlarýnýn daðýlýmý



varyasyon göstermekte ve Afrikalýlarda %26 ile
Samoalýlarda %88 arasýnda deðiþmektedir22-23.
Bizim çalýþmamýzda ise kontrol gurubumuzda
GSTM1 nül genotip prevalansý %43.1 iken
pankreas kanserli hasta populasyonumuzdaki
prevalans %50'dir. Bu farklýlýk çalýþýlan farklý pop-
ulasyonlarda pankreas kanserine yol açan çevresel
faktörlerdeki farklýlýktan kaynaklanmaktadýr.

Sonuç
Verilerimiz GSTM1 nül genotipi ile pankreas
kanseri riski arasýnda iliþki olmadýðýný göstermekte-
dir. Ancak, verilerimiz GSTT1 nül genotipinin ve
GSTM1/GSTT1 için nül genotipte olmanýn hasta-
lýk riski ile iliþkili olabileceðini göstermektedir.
Çalýþma gurubumuzun sayýca küçük olmasý çalýþ-
mamýzý sýnýrlandýrmýþtýr. Bulgularýmýzý genelleþ-
tirmek için daha büyük hasta sayýsýna ulaþmak
gerekmektedir. Bulgularýmýzý doðrulamak için
hasta ve kontrol eklemeye devam etmekteyiz.
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Giriþ
Pankreas kanserli hastalarýn çoðunda ancak
hastalýðýn ileri evresinde taný konabilmekte
hastalarýn %80-90'ýnda tümör çýkarýlamamak-
tadýr1. Çýkarýlamaz tümörlü hastalarda saðkalým
süresini uzatmak ve yaþam kalitesini iyileþtirmek

için günümüzde deðiþik sistemik kemoterapi ve
radyoterapi yöntemleri denenmektedir2,3,4. Ancak
bu tedavi yöntemleri toksik yan etkilere sahip ve
pahalý olduklarýndan, çýkarýlamaz pankreas
kanserli hastalar arasýndan farklý deðiþkenlere
göre prognostik gruplar oluþturarak bu hastalara
uygun farklý sistemik ve lokal tedavileri denemek
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Çýkarýlamaz Pankreas Kanserli Hastalarda CEA,
CA 19-9 ve CA 125'in Prognostik Deðeri
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Özet
Amaç: Uygun tedavi seçeneðini belirleyebilmek için çýkarýlamaz pankreatik karsinomalý hastalarý prognostik gruplara ayýrmak yararlý ola-
caktýr. Bu prospektif çalýþmada, bu hastalarda tümör belirteçleri karsinoembriyonik antijen (CEA), CA 19-9 ve karbohidrat antijeni (CA)
125'in tek tek ve bileþimler halinde prognostik önemi incelendi.
Yöntem: Cýkarýlamaz (lokal ileri veya metastatik) pankreatik karsinomalý 89 hastada tedavi öncesi serum CEA, CA 19-9 ve CA 125 kon-
santrasyonlarý immünoradyometrik yöntemle ölçüldü. Eþik deðerlerini geçen belirteç düzeyleri pozitif sonuç olarak kabul edildi. Tüm hasta-
lar ölünceye dek izlendi.
Bulgular: CEA-negatif hastalarýn genel saðkalýmý CEA-pozitif hastalarýnkinden anlamlý olarak daha iyi idi (p=0.0169). CA 19-9-pozitif ve -
negatif hastalarýn saðkalýmlarý arasýnda anlamlý bir fark yoktu. CA 125-pozitif hastalarýn saðkalýmý -negatif hastalara kýyasla anlamlý olarak
daha kötü idi (p=0.0165). Çok deðiþkenli Cox analizinde CEA ve CA 125 baðýmsýz prognostik öneme sahipti. CEA ve CA 125 bileþimi
oluþturulduðunda her iki belirteci de negatif olan hastalarýn saðkalýmý her iki belirteci de pozitif olan hastalarýn saðkalýmýndan anlamlý
olarak daha iyi idi (p=0.001); iki belirteçten birinin pozitif olduðu hastalarýn saðkalýmý her iki belirtecin de negatif veya pozitif olduðu hasta-
lardan anlamlý bir farklýlýk göstermiyordu.
Sonuçlar: Cýkarýlamaz pankreas kanserli hastalarý farklý tedavi yöntemleri uygulanabilecek iyi ve kötü prognozlu gruplara ayýrmada serum
CEA ve CA 125 baðýmsýz prognostik öneme sahiptir. Bu iki belirtecin bileþiminin tek tek kullanýmlarýna karþý üstünlüðü yoktur.   

Anahtar kelimeler: pankreas kanseri, tümör belirteci, prognoz

Prognostic Value of CEA, CA 19-9 and CA 125 in Patients with
Unresectable Pancreatic Carcinoma

Summary
Aim: In order to determine the appropriate choice of treatment, developing prognostic groups for patients with unresectable pan-
creatic carcinoma may be helpful, . This prospective study is designed to evaluate the prognostic significance of the tumor mark-
ers carcinoembryonic antigen (CEA), CA 19-9 and carbohydrate antigen (CA) 125.
Methods: Serum concentrations of CEA, CA 19-9 and 125 were measured by immunoradiometric assay before the treatment in
89 patients with unresectable (locally advanced or metastatic) pancreatic carcinoma. Marker levels exceeding the cut-off levels
were accepted as positive result. All the patients were followed-up until death.
Results: Overall survival of the CEA-negative patients was significantly better than that of the CEA-positive patients (p=0.0169).
There was no significant difference between the survival of the CA 19-9-positive and -negative patients. The survival of the CA
125-positive patients was poorer in comparison with that of the CA 125-negative patients (p=0.0165). CEA and CA 125 had inde-
pendent prognostic value in multivariated Cox proportional hazards model analysis. When CEA and CA 125 markers were com-
bined, the survival of patients with both negative markers was significantly longer than those with both positive markers (p 0.001),
the survival of those patients with only one positive marker did not show significant difference from trhose of both marker nega-
tive or positive patients.
Conclusion: Serum CEA and CA 125 levels are independent prognostic markers that can be used to seperate patients with unre-
sectable pancreatic carcinoma into good or poor prognosis groups. The combination of these two markers is not superior than
using each marker alone.

Key words: pancreatic cancer, tumor markers, prognosis



yerinde olacaktýr. Çýkarýlamaz pankreas kanse-
rinde deðiþik serum tümör belirteçlerinin prog-
nostik deðeri araþtýrýlmýþtýr. En çok araþtýrýlan
CA 19-9'un prognostik deðerine iliþkin çeliþkili
sonuçlar bildirilmiþtir5,6,7,8,9,10; CA 125'in prognos-
tik önemini araþtýran bilebildiðimiz kadarýyla tek
bir çalýþma vardýr6.

Bu çalýþmada, çýkarýlamaz pankreas kanserli
hastalarda serum tümör belirteçleri karsinoemb-
riyonik antijen (CEA), karbohidrat antijen (CA)
19-9 ve CA 125'in tek tek ve bileþimler halinde
prognostik önemi incelendi.

Gereç ve Yöntem

Hastalar
Ocak 1994 ile Aralýk 2003 arasýnda SSK
Okmeydaný Eðitim Hastanesi Genel Cerrahi
Klinikleri'ne baþvuran çýkarýlamaz (lokal ileri veya
metastatik) pankreas kanserli hastalardan ölünceye
dek takipleri yapýlan 89 hasta prospektif çalýþmaya
alýndý; komplikasyonlar nedeniyle erken postoper-
atif dönemde kaybedilen 11 hasta çalýþmaya katýl-
madý. Hastalarýn tanýlarý klinik belirti ve bulgular,
görüntüleme yöntemleri, cerrahi eksplorasyon bul-

gularý, histolojik veya sitolojik bulgular ve takip bil-
gilerine dayandýrýldý. Yalnýzca sonuçta kesin taný
konulan hastalar çalýþmaya alýndý.

Hastalarýn özellikleri tablo 1'de görülmektedir.
Hastalarýn 66'sýnda lokal ileri, 23'ünde metastatik
hastalýk vardý; hastalarýn 17'sinde karaciðer metas-
tazý, üçünde periton metastazý, üçünde hem kara-
ciðer hem de periton metastazý saptandý. Hastalarýn
20'si ameliyat edilmedi, ameliyat edilen hastalarýn
çoðuna biliyer baypas yapýldý. Tüm hastalar ölün-
ceye dek telefon görüþmeleri ile izlendi. Genel sað-
kalým tümör belirtecinin ölçümünden ölüme kadar
geçen süre (gün) olarak kabul edildi.

Tümör belirteci ölçümleri
Herhangi bir tedavi uygulanmadan önce hastalardan
alýnan priferik venöz kan örnekleri santrýfüj edilerek
serumlarý ayrýldý ve analiz edilinceye kadar serum-
lar -20ºC'de saklandý. CEA ölçümlerinde IRMA-
coat CEA kiti (üretici firma tarafýndan önerilen eþik
deðeri 5 ng/ml) (Byke Sangtec Diagnostica
GmbH&Co. KG Dietzenbach, Deutschland) kul-
lanýldý. CA19-9 ölçümleri için iki ayrý kit kullanýldý:
IRMA-mat CA 19-9 (önerilen eþik deðeri 37 U/ml)
(Byke Sangtec Diagnostica GmbH&Co. KG
Dietzenbach, Deutschland) ve GI-MA IRMA (öne-
rilen eþik deðeri 29 U/ml (EURO/DPC LTD, Glyn
Rhonwy, United Kingdom). CA 125 ölçümlerinde
de iki ayrý kit kullanýldý: IRMA-mat CA 125 II
(önerilen eþik deðeri 35 U/ml) (Byke Sangtec Diag-
nostica GmbH&Co. KG Dietzenbach, Deuts-
chland) ve IRMA-Count OM-MA (önerilen eþik
deðeri 26 U/ml) (EURO/DPC LTD, Glyn Rhonwy,
United Kingdom). Tüm ölçümler iki-yanlý immüno-
radyometrik yöntemle yapýldý.

Ýstatistik
Daha yüksek belirteç düzeylerinin prognostik
önemini araþtýrmak amacýyla yukarýda verilen
'önerilen' eþik düzeylerin CEA ve CA 125 için
dörder katý ve CA 19-9 için altý katý alýndý ve bu
deðerlere 'yüksek' eþik deðer denildi. Eþik deðer-
lerini aþan belirteç düzeyleri pozitif sonuç olarak
kabul edildi. Hasta gruplarýnýn genel saðkalým-
larýný hesaplamak ve eðrilerini çizmek için
Kaplan-Meier yöntemi ve genel saðkalýmlarýn
arasýndaki farký deðerlendirmek için log-rank
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Tablo 1. Hastalarýn özellikleri

Özellik Hasta sayýsý
Cinsiyet

Kadýn 33
Erkek 56

Yaþ (yýl)
(Median , 63)
(Daðýlým, 39-88)
<70 66
>70 23

Bilirubin (mg/dl)
<2 22
>2 67

Hastalýðýn yaygýnlýðý
Lokal ileri 66
Metastatik 23

Giriþim
Ameliyatsýz 20

Eksternal drenaj 9
Hiçbir þey 11

Ameliyatla 69
Biliyer baypas 48
Eksternal drenaj 2
Biyopsi 15
Eksplorasyon 4



testi kullanýldý. Deðiþkenlerin göreceli prognostik
önemi çok deðiþkenli Cox göreceli risk modeli
analizi kullanýlarak incelendi. Tüm testler iki-
yanlý idi. 0.05'den küçük p deðerleri istatistiksel
olarak anlamlý kabul edildi.

Bulgular
Tek deðiþkenli analizde, önerilen ve yüksek eþik
deðerlerin her ikisi için de CEA-negatif hastalarýn
genel saðkalýmý CEA-pozitif hastalara kýyasla
anlamlý olarak daha iyi idi (sýrasýyla p= 0.0169 ve
p= 0.0037) (Þekil 1 ve 2). Her iki eþik deðere göre
CA 19-9 pozitif ve negatif hastalarýn saðkalýmlarý
arasýnda anlamlý bir fark yoktu. Her iki eþik deðere
göre CA 125 pozitif hastalarýn saðkalýmý negatif
hastalara kýyasla anlamlý olarak daha kötü idi

(önerilen eþik deðer için p= 0.0165, yüksek eþik
deðer için p=0.0009) (Þekil 3 ve 4).

Tümör belirteçleri çok deðiþkenli Cox anali-
zine tek tek alýndýðýnda tüm analizlerde belirteç-
lerin dýþýnda yalnýzca hastalýðýn yaygýnlýðý
baðýmsýz prognostik öneme sahipti ve metastatik
karsinomalý hastalarýn saðkalýmý lokal ileri karsi-
nomalý hastalarýn saðkalýmýndan anlamlý olarak
daha kötü idi. CEA önerilen eþik deðer için
baðýmsýz prognostik öneme sahipken (risk oraný
1.61, %95 güvenirlik aralýðý 1.04-2.50, p=0.031),
yüksek eþik deðer için prognostik önemi yoktu
(risk oraný 1.79, %95 güvenirlik aralýðý 0.95-
3.35, p=0.069). Önerilen  (risk oraný 1.84, %95
güvenirlik aralýðý 1.17-2.90, p=0.008) ve yüksek
(risk oraný 2.34, %95 güvenirlik aralýðý 1.41-
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Þekil 1. Önerilen eþik deðere göre CEA-negatif (n=51, median
saðkalým süresi 134 gün) ve CEA-pozitif ( n=38, median
saðkalým süresi 64 gün) hastalarýn genel saðkalým eðrileri
(p=0.0169).

Þekil 2. Yüksek eþik deðere göre CEA-negatif ( n=74, median
saðkalým süresi 131 gün) ve CEA-pozitif ( n=15, median
saðkalým süresi 54 gün) hastalarýn genel saðkalým eðrileri
(p=0.0037).

Þekil 3. Önerilen eþik deðerlere göre CA 125-negatif (n=38,
median saðkalým süresi 164 gün) ve CA 125-pozitif (n=51,
median saðkalým süresi 64 gün) hastalarýn genel saðkalým eðri-
leri (p=0.0165).

Þekil 4. Yüksek eþik deðerlere göre CA 125-negatif ( n=63,
median saðkalým süresi 142 gün) ve  CA 125-pozitif ( n=26,
median saðkalým süresi 60 gün) hastalarýn genel saðkalým eðri-
leri (p=0.0009).



3.87, p=0.001)  eþik deðerlerin ikisi için de CA
125 baðýmsýz prognostik öneme sahipti.

Tümör belirteçlerinin birbirleriyle iliþkisini
irdelemek için üç belirteç de Cox analizine
katýldýðýnda, önerilen eþik deðerler için yalnýzca
CA 125'in prognostik önemi anlamlýlýk sýnýrýna
yakýndý (p=0.054) ve hastalýðýn yaygýnlýðý anlam-
lý prognostik öneme sahipti (p<0.001); yüksek
eþik deðerlere göre ise CA 125 (p=0.006) ve
hastalýðýn yaygýnlýðý (p=0.001) baðýmsýz prog-
nostik öneme sahipti.

Tümör belirteci bileþimlerinin prognostik deðeri
artýrýp artýrmadýðýný araþtýrmak için Cox analizinde
anlamlý prognostik öneme sahip olan önerilen eþik
deðerlere göre CEA ve CA 125 bileþimi oluþturul-
du. Tek deðiþkenli analizde her iki belirteci de
negatif olan hastalarýn saðkalýmý her iki belirteci de
pozitif olan hastalarýn saðkalýmýndan anlamlý olarak
daha iyi idi (p=0.001); iki belirteçden birinin pozitif
diðerinin negatif olduðu hastalarýn saðkalýmý her iki
belirtecin de negatif veya pozitif olduðu hastalardan
anlamlý bir farklýlýk göstermiyordu (Þekil 5). Cox
analizinde bu bileþim (p=0.016) ve hastalýðýn
yaygýnlýðý (p<0.001) baðýmsýz prognostik öneme
sahipti (Tablo 2).

Tartýþma
Taný sonrasý saðkalým süresi oldukça kýsa olan
çýkarýlamaz pankreas kanserli hastalarýn saðkalým
süresini uzatmak amacýyla deðiþik sistemik
kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri denenmekte-
dir. Kullanýlan kemoterapötik ajanlar yaþam
kalitesini bozabilecek toksik etkilere sahip ve pahalý
olduklarýndan bu tedaviden yararlanabilecek hasta-
larýn dikkatle seçilmesi gereklidir. Yaþam süresi
beklentisi çok kýsa olan hastalarýn, böyle toksik ve
pahalý yoðun tedaviler yerine daha az toksik olan ve
semptomatik palyasyon saðlayabilecek kemotera-
pötik ajanlarla veya yalnýzca destekleyici bakýmla
tedavi edilmeleri mantýklý olacaktýr7,8. Yoðun tedavi-
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Tablo 2. Cox analizinde, önerilen eþik deðerlere göre CEA ve CA 125 bileþiminin prognostik önemi

Faktör Risk oraný %95 güvenirlik aralýðý p

CEA ve CA 125 bileþimi 0.016
Ýkisi de negatif 1.00
Biri pozitif 1.50 0.87-2.58 0.139
Ýkisi de pozitif 2.19 1.28-3.74 0.004
Cinsiyet 0.675
Erkek 1.00
Kadýn 1.10 0.70-1.72
Yaþ (yýl) 0.269
<70 1.00
>70 1.31 0.80-2.15
Bilirubin (mg/dL) 0.124
<2 1.00
>2 1.52 0.89-2.59
Hastalýðýn yaygýnlýðý <0.001
Lokal ileri 1.00
Metastatik 2.81 1.60-4.94

Þekil 5. Önerilen eþik deðerlere göre CEA ve CA 125-negatif
(n=30, median saðkalým süresi 170 gün) , CEA veya CA 125-
pozitif (n=29, median saðkalým süresi 123 gün) ve CEA ve CA
125-pozitif (n=30, median saðkalým süresi 60 gün) hastalarýn
genel saðkalým eðrileri (ikisi de negative karþý ikisi de pozitif,
p=0.001; ikisi de negative karþý biri pozitif, p=0.288; ikisi de poz-
itife karþý biri pozitif, p=0.103).



lerin uygulanabileceði çýkarýlamaz pankreas kanser-
li hastalarý seçmede prognostik faktör olarak tümör
belirteçleri de kullanýlmaktadýr.

Çalýþmamýzda, çýkarýlamaz (lokal ileri veya
metastatik) pankreas kanserli hastalarda, tek
deðiþkenli analizde tedavi öncesi serum CEA
düzeyi önerilen ve yüksek eþik deðerlere göre
yüksek olan hastalarýn median saðkalým süresi
düþük olan hastalara kýyasla anlamlý olarak daha
kýsa idi. Çok deðiþkenli analizde yalnýzca öneri-
len eþik deðere göre CEA baðýmsýz prognostik
öneme sahipti. Ýki çalýþmada, lokal ileri çýkarýla-
maz pankreas kanserli hastalarda 10 ng/ml eþik
deðere göre serum CEA'in prognostik önemi
olmadýðý bildirilmiþtir4,6.

Bu çalýþmada serum CA 19-9'un her iki eþik
deðer için de prognostik önemi saptanamadý. Maisey
ve arkadaþlarý, inoperabl (lokal ileri veya metastatik)
pankreas kanserli hastalarda tedavi öncesi CA 19-9
düzeyi median deðerin (958 U/ml) altýnda olan
hastalarýn prognozunun daha iyi olduðunu ve CA
19-9'un baðýmsýz prognostik deðerinin bulunduðunu
bildirdiler10. Ziske ve arkadaþlarý yine inoperabl
lokal ileri ve metastatik  pankreas kanserli hastalar-
dan serum CA 19-9 düzeyi 20 U/ml'nin üzerinde
olan hastalarýn prognozunun tek deðiþkenli analizde
anlamlý olarak daha kötü olduðunu, ancak çok
deðiþkenli analizde CA19-9'un prognostik öneminin
olmadýðýný bildirdiler9. Lokal ileri çýkarýlamaz
pankreas kanserli hastalardan oluþan üç seride,
serum CA19-9 düzeyi median deðer olan 420 U/ml8,
keyfi olarak seçilen 1000 U/ml7 ve 2000 U/ml'nin6

üstünde olan hastalarýn saðkalýmýnýn altýnda olan
hastalara kýyasla anlamlý olarak daha kötü olduðu ve
CA 19-9'un baðýmsýz prognostik deðere sahip
olduðu belirlenmiþtir.

Lundin ve arkadaþlarý5 hem lokal ileri hem de
metastatik pankreas kanserli hasta gruplarýnda,
CA 19-9 düzeyi gruba göre seçilen eþik deðerin
(sýrasýyla 370 U/ml ve 15900 U/ml) altýnda olan
hastalarýn median saðkalým sürelerinin üstünde
olan hastalardan anlamlý olarak daha uzun
olduðunu, ancak çok deðiþkenli analizde CA19-
9'un baðýmsýz prognostik öneminin olmadýðýný
saptamýþlardýr.

CA 19-9'un prognostik önemine iliþkin yukarý-
daki çeliþkili sonuçlarýn nedeni serileri oluþturan
hastalarýn ve seçilen eþik deðerlerin farklýlýðý ola-

bilir. Safra yolu týkanmasý serum CA 19-9 düzeyle-
rinin yükselmesine katkýda bulunmaktadýr11,12,13.
Yukarýdaki çalýþmalardan bazýlarýnda6,9,10 palyatif
biliyer drenaj sonrasý bilirubin düzeyleri normal
deðerlere gerileyen hastalarda CA 19-9 ölçümü
yapýlmýþtýr. Bizimki de dahil diðer çalýþmalarda
bilirubin düzeyi hasta seçme kriteri olarak alýn-
mamýþtýr5,7,8. Ancak bizim çalýþmamýzda ve baþka
iki çalýþmada5,7 bilirubin düzeyi çok deðiþkenli
analizde bir deðiþken olarak kullanýlmýþtýr. 

CA 19-9 için önerilen eþik deðerler saðlýklý kiþi-
lerden alýnan serumlardaki belirteç konsantrasyon-
larýna dayandýrýlýr ve baþlýca tanýsal amaçlý kullanýlýr;
prognostik amaçlý kullanýmda daha yüksek eþik
deðerleri ile daha anlamlý olarak hastalar prognostik
gruplara ayrýlabilir5. Yukarýda sözü edilen çalýþ-
malarýn biri9 dýþýnda önerilen eþik deðerlerin oldukça
üzerinde eþik deðerler seçilmiþtir. Çalýþmamýzda,
yüksek eþik deðerler olarak önerilen eþik deðerlerin
ancak altý katýnýn alýnabilmesinin nedeni þuydu:
Laboratuarýmýzda CA 19-9'un ölçülebilen en yüksek
konsantrasyonu IRMA-mat kiti için 240 U/ml, GI-
MA IRMA kiti için 12000 U/ml idi. Bu nedenle daha
yüksek CA 19-9 eþik deðerinin prognostik öneminin
olup olmadýðýný söyleyememekteyiz.

Çalýþmamýzda, önerilen ve yüksek her iki eþik
deðere göre de tek deðiþkenli analizde serum CA
125 konsantrasyonu düþük olan hastalarýn median
genel saðkalým süresi yüksek olan hastalara kýyasla
anlamlý olarak daha uzun idi. Çok deðiþkenli ana-
lizde de her iki eþik deðere göre de CA 125 baðým-
sýz prognostik öneme sahipti. Gattani ve arkadaþlarý
çýkarýlamaz, evre III pankreas kanserli 25 hastadan
oluþan serilerinde 50 U/ml eþik deðerine göre CA
125 düzeyinin prognostik önemi olmadýðýný
bildirdiler6.

Çalýþtýðýmýz üç tümör belirtecini de çok
deðiþkenli Cox analizine aldýðýmýzda yalnýzca
CA 125'in baðýmsýz prognostik önemi vardý (yük-
sek eþik deðerler için p=0.006, önerilen eþik
deðerler için p=0.054). Bu sonuç, bu üç belirtecin
tümörün saldýrganlýðý ile iliþkisi açýsýndan
CA125 antijeninin diðerlerinden baðýmsýz, farklý
özelliklere sahip olduðunu düþündürmektedir. 

Bu çalýþmada, tümör belirteci bileþiminin prog-
nostik deðeri artýrýp artýrmayacaðýný araþtýrmak
amacýyla baðýmsýz prognostik önemleri olan,
önerilen eþik deðerlere göre CEA ve CA 125'in
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bileþimi yapýldý. Böylelikle hastalar iki grup yerine
üç gruba ayrýldý. Her iki belirtecin de negatif
olduðu hastalarýn prognozu her ikisinin de pozitif
olduðu hastalardan anlamlý olarak daha iyi idi;
belirteçlerden birinin pozitif olduðu hastalarýn
saðkalým süresi ile sözüne ettiðimiz bu iki grup
hastanýn saðkalým süresi arasýndaki fark anlamlý
deðildi. Bu bileþim çok deðiþkenli Cox analizinde
baðýmsýz prognostik öneme sahipti. Ancak bu
bileþimin oluþturduðu en iyi ve en kötü prognoza
sahip iki gruptaki hastalarýn median saðkalým
süreleri, CEA ve özellikle CA 125'in ikiye ayýrdýðý
iyi ve kötü prognostik gruptaki hastalarýn median
saðkalým sürelerinden farklý deðildi. Bu nedenle
hastalarý prognostik gruplara ayýrmada CEA ve
CA 125 bileþiminin CEA ve CA 125'in tek tek kul-
lanýmýna karþý üstünlüðü yoktu.

Sonuç olarak çýkarýlamaz pankreas kanserli
hastalarý farklý tedavi yöntemleri uygulanabile-
cek iyi ve kötü prognozlu gruplara ayýrmada
CEA önerilen eþik deðere göre, CA 125 hem
önerilen hem de yüksek eþik deðere göre baðým-
sýz prognostik öneme sahiptir. Bu iki belirtecin
bileþiminin tek tek kullanýmlarýna karþý üstün-
lüðü yoktur. Ýki belirteçten birinin seçilmesi
gerektiðinde CA 125 yeterli ve anlamlý prognos-
tik bilgiyi tek baþýna saðlayabilecektir.
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Giriþ
Akut pankreatit (AP), amilaz ve lipaz gibi pankreatik
enzimlerin kan ve idrarda yüksekliði ile karakterize,
ödemden nekroza kadar patolojik deðiþiklikler
gösteren, pankreasýn bakteriyel olmayan enflamatu-
var bir hastalýðýdýr1,2. Olgularýn çoðu sekel kalmadan
iyileþirken, çok az bir kýsmýnda uzun dönemde kro-
nik pankreatit tablosu oluþmaktadýr 2,3.

AP, Atlanta'da 1992 yýlýnda düzenlenen sem-

pozyumda klinik koþullar göz önüne alýnarak, hafif
ve aðýr olarak sýnýflandýrýlmýþtýr4. Hastalýðýn prog-
nozunu ve tedavisini belirlemede fizik muayene,
laboratuvar ve radyolojik verilere dayanan pek çok
skorlama sistemi var olup, günümüzde en sýk
Ranson, Imrie, Glasgow ve APACHE II kullanýl-
maktadýr3,5-7. APACHE II, ilk baþvuru anýnda uygu-
lanabilmesinin yanýnda, herhangi bir zamanda
tekrarlanabilmesi, hastalýðýn seyri ve tedaviye yanýt
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Özet
Amaç: Bu çalýþmada akut pankreatit (AP) tanýsýyla kliniðimize yatýrýlan ve erken cerrahi uygulanan olgularý hastalýðýn þiddetine göre gru-
plandýrýp, postoperatif erken dönemde oluþan morbidite ve mortaliteyi irdelemeyi amaçladýk. 
Yöntem: Kliniðimizde Ocak 1999-Ocak 2005 arasýnda AP nedeniyle yatarak tedavi gören 140 olgunun 54'üne (%38.6) yatýþlarýndan
itibaren ilk 10 gün içinde cerrahi giriþim yapýldý. Olgular APACHE II skorlarýna göre hafif ve aðýr pankreatit olmak üzere iki gruba ayrýldý,
sekiz veya daha fazla APACHE II kriterinin pozitif olmasý aðýr pankreatit olarak deðerlendirildi. 
Bulgular: APACHE II skorlarýna göre 36 olguda hafif, 18 olguda ise aðýr pankreatit vardý.  Hafif pankreatitli 13, aðýr pankreatitli altý olguya
ilk beþ gün içinde taný ve/veya tedavi amacýyla endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) uygulandý. Hafif biliyer pankreatitli
olgulara taburcu olmadan kolesistektomi uygulandý. Akut karýn bulgularý olan, karýn içi diðer hastalýklar ile ayýrýcý tanýsý tam yapýlamayan
aðýr pankreatitli olgularýn 11'ine kolesistektomi, dördüne koledok eksplorasyonu, dokuzuna nekrozektomi, birine distal pankreatektomi ve
splenektomi uygulandý. Aðýr pankreatitli 8 olguda (%44.4) toplam 14 major morbidite geliþti. Üç olgu eksitus oldu.
Sonuçlar: Erken cerrahi giriþim uygulanan hafif pankreatitli olgularda majör morbidite ve mortalite görülmez iken, aðýr pankreatitli olgular-
da kabul edilebilir düzeyde morbidite ve mortalite oranlarý bulundu.   

Anahtar kelimeler: akut pankreatit, cerrahi tedavi, morbidite, mortalite

Early Surgical Treatment of Acute Pancreatitis

Summary
Aim: We aimed to classify acute pancreatitis (AP) cases according to severity of the disease, and to evaluate early postopera-
tive morbidity and mortality after early surgical interventions for acute pancreatitis.
Method: Fifty-four of the 140 patients that were admitted in our clinic with the diagnosis of AP between January 1999 and 2005
received surgical treatment during the first 10 days. The patients were divided into two groups as mild or severe pancreatitis
according to APACHE II scores. Eight or more positive APACHE II criteria were regarded as severe pancreatitis.
Results: Thirty-six cases had mild pacreatitis whereas 18 had severe form. Thirteen of the mild pancreatitis cases and six of the
severe pancreatitis cases underwent endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) with diagnostic and/or therapeu-
tic aim during the first five days. Mild biliary pancreatitis cases received cholecystectomy before discharge from the hospital.
Severe pancreatitis cases that had acute abdominal findings and whose differential diagnosis required exploration underwent sur-
gery; 11 of them received cholecystectomy, four had exploration of the choledochus, nine had necrosectomy, and one had distal
pancreatectomy with splenectomy. A total of fourteen major morbidities developed in eight cases with severe pancreatitis
(44.4%). Three patients died.
Conclusion: No major morbidity or mortality was encountered among mild pancreatitis cases that underwent early surgery, where-
as morbidity and mortality rates for severe pancreatitis cases were acceptable.

Key words: acute pancreatitis, surgical treatment, morbidity, mortality



hakkýnda bilgiler vermesi açýsýndan son zamanlarda
daha sýk tercih edilmektedir7,8. 

Bu çalýþmada AP tanýsýyla kliniðimize yatýrýlan
ve erken cerrahi giriþim uygulanan olgularý
hastalýðýn þiddetine göre gruplandýrýp, ameliyat son-
rasý erken dönemde oluþan morbidite ve mortaliteyi
irdelemeyi amaçladýk. 

Gereç ve Yöntemler 
Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 3.
Genel Cerrahi Kliniði'nde Ocak 1999-Ocak 2005
arasýnda AP nedeniyle yatarak tedavi gören 140
olgunun 54'üne (%38.6) yatýþlarýndan itibaren ilk 10
gün içinde cerrahi giriþim uygulandý. 

Olgular APACHE II skorlarýna göre hafif ve aðýr
pankreatit olmak üzere iki gruba ayrýldý, sekiz veya
daha fazla APACHE II kriterinin pozitif olmasý aðýr
pankreatit olarak deðerlendirildi. AP düþünülen ol-
gulara batýn ultrasonografisi (USG), bilgisayarlý
batýn tomografisi (BT), hemogram, amilaz, transa-
minazlar, bilirubinler, kolestaz enzimleri gibi tetkik-
ler yapýldý. Fizik muayene bulgularýnýn destek-
lediði, amilaz deðeri normalin üç katý ve lökosit
deðeri 10000'in üzerinde olan olgular AP lehine
yorumlandý. Aðýr pankreatit düþünülen, ilk deðer-
lendirmede akut batýn bulgularý olan, medikal
tedaviyle 72 saat içinde karýn bulgularýnda iyileþme
olmayan olgulara BT çekildi. AP tablosunun dere-
celendirilmesinde Balthazar sýnýflamasý kullanýldý
ve bilgisayarlý tomografi þiddet indeksi (BTÞÝ)
hesaplandý. Balthazar Evre D-E olan hastalarda ya
da bir komplikasyon geliþtiði düþünülen olgularda
kontrol batýn BT çekildi. Endoskopik retrograd
kolanjiopankreatografi (ERCP) yalnýzca batýn USG
ve/veya batýn BT ile koledokta taþ ya da geniþleme
saptanan, laboratuvar bulgularýyla hiperbilirubine-
misi ve kolestaz enzimlerinde yükselme saptanan
olgulara uygulandý.

AP tanýsýyla yatýrdýðýmýz bütün olgularda oral
alým kesildi, parenteral mayi desteði ve analjezik
tedavisi uygulandý. Nazogastrik dekompresyon
sadece kusmasý olan olgulara tatbik edildi. Aðýr
pankreatitli olgulara santral venöz basýnç takibi
altýnda hipovolemiyi düzeltmeye yönelik sývý-elek-
trolit replasmaný yapýldý, antibiyotik (imipenem)
tedavisi uygulandý. Acil cerrahi tedavi kararý alýn-
masýnda, radyolojik ve laboratuvar tetkikleri dik-

kate alýnmakla beraber, fizik muayene bulgularý ön-
celikli olarak göz önünde bulunduruldu. 

Bulgular
Olgularýn 28'i (%51.9) kadýn, 26'sý (%48.1) erkek
olup, yaþ ortalamasý 53.1 (19-77) idi. Etiyolojik fak-
törler olarak, olgularýn 47'sinde (%87) biliyer sebe-
pler, üçünde (%5.5) alkol, ikisinde (%3.7) travma,
birinde (%1.9) hiperlipidemi saptandý, birinde
(%1.9) ise sebep belirlenemedi. APACHE II skor-
larýna göre 36 olguda (%66.7) hafif, 18 olguda
(%33.3) ise aðýr pankreatit tablosu vardý. Ortalama
APACHE II skoru hafif ve aðýr olgularda sýrasýyla
4.16 ve 10.55 olarak bulundu. Tablo 1'de olgularýn
demografik özellikleri, pankreatit etiyolojisi ve þid-
deti gösterilmektedir. 

Olgularýn tümüne batýn USG tetkiki yapýldý ve
15'inde (%27.8) pankreatitle uyumlu ekojenite
görüldü. BT çekilen 18 olgunun 16'sýnda (%88.9)
pankreatit bulgularý saptandý. Balthazar sýnýflamasýna
göre iki olguda Evre-B, beþ olguda Evre-C, yedi
olguda Evre-D ve dört olguda Evre-E pankreatit
tablosu mevcuttu. Ortalama BTÞÝ 2.6 idi. Hafif
pankreatitli 13, aðýr pankreatitli altý olguya ilk beþ
gün içinde taný ve/veya tedavi amacýyla ERCP uygu-
landý. Olgularýn onbeþinde koledokta taþ saptanýrken,
onbirinde (%73.3) taþlar sfinkterotomi ve basket yön-
temiyle çýkartýldý. ERCP ile olgularýn birinde taþ
olmaksýzýn koledokta geniþleme saptanýrken, üçünde
koledok normal olarak deðerlendirildi. ERCP'nin
baþarýsýz olduðu dört olgudan ikisinde geçirilmiþ
Billroth II gastrektomi, diðer ikisinde ise papilladan
düþmeyen büyük koledok taþlarý mevcuttu.
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Tablo 1. Olgularýn demografik özellikleri, pankreatit etiyo-
lojisi ve þiddeti 

Olgu sayýsý (n)
Cinsiyet

Kadýn 28
Erkek 26

Etyoloji
Biliyer 47
Alkol 3
Travma 2
Hiperkolesterolemi 1
Ýdiyopatik 1

Pankreatit þiddeti
Hafif 36
Aðýr 18



Hafif pankreatit nedeniyle ameliyat edilen olgu-
larýn hepsinde hastalýðýn sebebi safra taþlarý iken,
aðýr pankreatitli olgularda biliyer etiyoloji oraný
%61.1 idi. Hafif pankreatitli olgularýn 11'ine ilk 72
saat içinde acil olarak, 25'ine ise klinik tablosu
düzeldikten sonra 4-10 günler arasýnda kolesistekto-
mi uygulandý. Olgularýn 21'ine açýk, 15'ine ise lapa-
roskopik kolesistektomi uygulanýrken iki olguda
yoðun yapýþýklar nedeniyle açýða geçildi.

Akut karýn bulgularý olan ve karýn içi diðer
hastalýklar ile ayýrýcý tanýsý tam yapýlamayan aðýr
pankreatit tablosundaki altý olguya ilk 72 saat içinde
acil cerrahi giriþim uygulandý. ERCP'nin baþarýsýz
olduðu týkanma sarýlýðý olan iki olguya kolesistekto-
mi, koledok eksplorasyonu ve koledokoduodenos-
tomi, üç olguya kolesistektomi ve nekrozektomi, bir
olguya ise sadece nekrozektomi yapýldý. Aðýr
pankreatit nedeniyle týbbi tedavi altýnda iken,
APACHE II skoru yükselen, karýn bulgularý
ilerleyen 12 olguya ise 4-10 günler arasýnda erken
cerrahi giriþim yapýldý. Olgularýn dördüne kole-
sistektomi, beþine sadece nekrozektomi, ikisine
kolesistektomi, koledok eksplorasyonu ve T tüp
drenaj, birine ise distal pankreatektomi ve splenek-
tomi uygulandý. Bu olgu pankreas travmasý
nedeniyle baþka bir merkezde ameliyat edilmiþ,
hemostaz amacýyla kuyruk superior ve inferioruna
sütür uygulanmýþ, kuyrukta nekroz ve dalak absesi

geliþmiþ idi. Tablo 2'de AP nedeniyle uygulanan
cerrahi giriþimler yer almaktadýr. Aðýr pankreatitli
tüm olgulara, pankreas lojuna yerleþtirilen drenler
aracýlýðýyla postoperatif dönemde 6-15 gün boyun-
ca günde 4-7 litre serum fizyolojik verilerek sürekli
batýn lavajý tatbik edildi. Olgularýn onu nazojejunal
kateter yerleþtirilerek, dördü ise jejunostomi uygu-
lanarak postoperatif erken dönemde enteral beslen-
meye baþlandý.

Olgularýn hastaneye baþvuru süresi ortalama 1.6
gün, hastanede yatýþ süresi ise hafif ve aðýr olgular-
da sýrasýyla 8.2 ve 16.1 gün idi. Postoperatif
dönemde hafif pankreatitli iki olguda plevral efüz-
yon görüldü. Aðýr pankreatitli 8 olguda (%44.4)
toplam 15 major morbidite geliþti (Tablo 3).
Pankreatik fistül ve gastrointestinal kanama gibi
komplikasyonlar somatostatin, endoskopik sklero-
terapi ve koterizasyon gibi ilaç ve yöntemlerle kont-
rol altýna alýnýrken, akut böbrek yetmezliði geliþen
bir olgu nefroloji ünitesince diyaliz programýna
alýndý. Kolon mezosunu da tutmuþ pankreatik
nekrozlu bir olguda kolon perforasyonu geliþti ve
loop kolostomi yapýldý. Mide perforasyonu geliþen
olguya primer tamir uygulandý. Nekroz ve batýn içi
enfeksiyonu kontrol altýna alýnamayan, sterkoral
fistül ile mide ve kolon perforasyonu geliþen beþ
olguya sayýlarý 2-4 arasýnda tekrarlayan laparo-
tomiler uygulandý ve üçünde Bogota Bag kullanýldý.

54

H. Derici ve ark.

Tablo 2. Cerrahi giriþimler

Hafif Pankreatit (n) Aðýr Pankreatit (n)

Kolesistektomi 36 11

Nekrozektomi - 9

Koledok eksplorasyonu - 4

Distal pankreatektomi, splenektomi - 1

Beslenme jejunostomisi - 4

Tablo 3. Postoperatif morbidite

Hafif Pankreatit (n) Aðýr Pankreatit (n)
Pankreatik fistül - 4
Plevral efüzyon 2 3
Gastrointestinal kanama - 2
Akut böbrek yetmezliði - 1
Pankreatik nekroz - 1
Sterkoral fistül - 2
Kolon perforasyonu - 1
Mide perforasyonu - 1



Çalýþmamýzda hafif pankreatitli olgularda mortalite
görülmez iken; sterkoral fistül, kolon ve mide
peforasyonu geliþen aðýr pankreatitli üç olguda
(%18.7) çoklu organ yetmezliði geliþti ve hasta-lýk
mortaliteyle sonuçlandý. 

Tartýþma        
AP'in erken döneminde asiner hücrelerden salýnan
enzimlerin aktive olmasý ve bunlarýn otolitik etkisi
rol oynasa da, sonraki dönemlerde enflamatuar
mediatörlerin salýnmasý sonucu sistemik bir hastalýk
tablosu oluþur9. Olgularýn %80'inde epigastrik
aðrýyla ortaya çýkan ve genelde sorun oluþturmadan
iyileþen hafif formu görülmekle beraber, %20'sinde
fulminan seyir gösterip, nekroz, psödokist ve abse
gibi lokal komplikasyonlar yanýnda pulmoner ve
renal yetmezlik, gastrointestinal kanama, þok ve
çoklu organ yetmezliði gibi sistemik komplikasyon-
larla seyreden aðýr formu saptanýr3.

AP etiyolojisinde safra kesesi ve koledok taþlarý,
alkol, hiperlipidemi, travma, iyatrojenik yaralan-
malar (cerrahi biyopsi ya da ERCP) ve hiperkalse-
mi en sýk görülen sebeplerdir10.  Batý dünyasýna ait
serilerde safra taþlarý %40-50, alkol ise %35-40
oranýnda sebep olarak görülürken3,7,8, ülkemizde
AP'in önde gelen sebebi aðýrlýklý olarak safra
taþlarýdýr2. Çalýþmamýzda en sýk sebep olarak safra
taþlarý (%87) bulunmuþtur.

AP'li hastalarýn takibinde klinik bulgular esas
olmakla beraber, görüntüleme yöntemleri de
oldukça önemlidir. Bu yöntemler ile biliyer
hastalýklarýn tanýsýný koymak, karýn içi diðer
hastalýklarý elemek, pankreatitin þiddetini ve tedavi
þeklini belirlemek ve varsa komplikasyonlarýný
saptamak amaçlanýr10. USG akut pankreatit tanýsýn-
da, nekrozu belirlemede ve hastalýðý evrelemede
sýnýrlý deðere sahiptir. Çalýþmamýzda olgularýn
tamamýna batýn USG tetkiki uygulanmýþ olup
15'inde pankreatitle uyumlu görünüm saptanmýþtýr.
Retroperitoneal yerleþimi ve kolonik gaz süper-
pozisyonu nedeniyle pankreas çoðu zaman göste-
rilemez. USG, pankreatit tanýsý yanýnda, safra
kesesi ya da koledokta taþ varlýðýný göstermede ve
psödokist gibi komplikasyonlarýn saptanmasýnda
deðerlidir11. Balthazar ve arkadaþlarý 1985'de, BT
bulgularýný A ve E arasýnda deðiþen 5 gruba ayýr-
mýþlar, parankimal hasarý görüntüleme ve hastalýðý

evrelemede BT'nin önemini vurgulamýþlardýr12,13.
Günümüzde kontrastlý BT, AP tanýsýnda ve hasta-
lýðýn evrelendirilmesinde altýn standart olarak
kabul edildiði halde, hastalýðýn ilk dört gününde
pankres nekrozunun yaygýnlýðý konusunda fazla
bilgi vermemekte ve AP tanýsýndaki duyarlýlýðý
%87'ye kadar ulaþabilmektedir5,10,12. Çalýþmamýzda
AP tanýsýnda USG ve BT'nin duyarlýlýðý sýrasýyla
%27.8 ve %83.3 olarak bulunmuþtur.

Koledokta taþ ve biliyer sepsis geliþen pankreatit-
lerde erken dönemde ERCP ve sfinkterotomi yapýl-
masýnýn morbiditeyi anlamlý ölçüde düþürdüðü belir-
tilmiþtir3,8,15. Pankreas kanal aðzýný týkayan taþlar
endoskopik olarak çýkartýldýktan sonra kolesistekto-
mi uygulanmasý genel kabul görmektedir2,14,15,22.
Birçok yazar, safra yollarýnda týkanýklýk, kolanjit ve
biliyer sepsis bulgularý olan biliyer pankreatitlerde
ilk 72 saat içerisinde baþarýlý þekilde ERCP uygu-
ladýklarýný ve bu iþlemin hastalýðýn prognozu üzerine
anlamlý düzeyde olumlu etkisi olduðunu bildirmek-
tedirler5,8,15. Çalýþmamýzda görüntüleme yöntem-
leriyle koledokta taþ ya da geniþleme saptanan, labo-
ratuvar bulgularýyla hiperbilirubinemi ve kolestaz
enzimlerinde yükselme saptanan 19 olguya ilk 5 gün
içerisinde ERCP uygulandý ve koledokta taþ sap-
tanan 15 olgunun 11'inde sfinkterotomi ve basket
yöntemi ile taþlar sorunsuz olarak çýkartýldý.

AP, akut karýn tablosu yapan birçok hastalýkla
karýþabileceði için ayýrýcý tanýsý yapýlamayan olgular-
da ya da batýn bulgularýnda düzelme olmayan olgu-
larda acil cerrahi giriþim endikasyonu vardýr16. Önce-
ki yýllarda biliyer pankreatit ataðýndan 6-10 hafta
sonra ameliyat planlanmaktaydý. Ancak bu olgularýn
%30-60'ýnda ataklar yinelendiði için son zamanlarda
bir çok yazar taný konduktan sonraki ilk 3-5 gün
içinde ya da hastaneden taburcu olmadan cerrahi giri-
þimi önermektedirler17-20. Kliniðimizin hafif biliyer
pankreatitli olgulara yaklaþýmý erken dönemde kole-
sistektomi uygulanmasýndan yanadýr. Çalýþmamýzda
hafif biliyer pankreatit nedeniyle olgularýn 21'ine
açýk, 15'ine ise laparoskopik kolesistektomi uygulan-
mýþtýr. Laparoskopik kolesistektomi sayýmýzýn daha
az olmasýný laparoskopik cerrahi uygulama olana-
ðýmýzýn sýnýrlý olmasýna baðlýyoruz.

Akut nekrotizan pankreatitte ise cerrahinin
zamanlamasý konusunda tam bir görüþ birliði
olmasa da, son zamanlarda genel eðilim geç cer-
rahidir2,3,11,21,22. Erken cerrahi giriþimin, konservatif
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tedaviye göre daha yüksek morbidite ve mortalite
taþýdýðý, özel durumlar olmadýkça, cerrahi giriþimin
pankreatit ataðýnýn yatýþmasýna kadar geciktirilmesi
önerilmektedir16,22,23. Uhl ve arkadaþlarý ikinci haf-
tadan sonra yapýlan nekrozektomilerde saðlam doku
ile ölü doku arasýndaki sýnýrlarýn belirgin hale
geldiðini, künt diseksiyonla nekrozektominin daha
kolay uygulandýðýný bildirmektedirler16. Bunun
yanýnda yoðun týbbi tedaviye raðmen yükselen
APACHE II skoru varlýðýnda, genel durumu bozu-
lan, çoklu organ yetmezliði bulgularý geliþen olgu-
larda ya da intestinal nekroz, perforasyon þüpheli
olgularda erken/acil cerrahi giriþim uygulanmalýdýr.
Canlýlýðýný kaybetmiþ dokular ve peripankreatik
nekroz debride edildikten sonra geride kalan nekroz
odaklarý ve oluþmasý muhtemel nekroz alanlarýnýn
tedavisi için pasif drenaj veya sürekli lavaj yanýnda
planlý veya gereðinde relaparotomi ve laparostomi
(açýk karýn, fermuar uygulama) önerilen seçenek-
lerdir22. Çalýþmamýzda akut karýn bulgularý veren
diðer hastalýklarla ayýrýcý tanýsý kesin yapýlamayan
veya gözlem süresince karýn bulgularýnda ve labo-
ratuvar deðerlerinde düzelme olmayan aðýr pankre-
atitli olgulara erken cerrahi giriþim uygulandý.
Gerekli olgularda preoperatif dönemde ERCP uygu-
lanmasý, gereðinde relaparotomi, nekrozektomi ve
sürekli yýkama tercih ettiðimiz tedavi seçenekleridir.

Aðýr pankreatitli olgularda fistül, kanama, apse
ve psödokist gibi lokal, çoklu organ yetmezliði gibi
sistemik komplikasyonlar görülebilmektedir 2,5,11,22,24.
Cerrahi tedavi uygulanan AP'li olgularda en sýk
pankreatik ve intestinal fistül görüldüðü bildiril-
mektedir25,26. Aðýr pankreatitte intestinal fistül oraný,
tekrarlayan laparotomilere baðlý olarak %4-35
arasýnda görülmektedir26-28. Çalýþmamýzda aðýr
pankreatitli olgularda morbidite oraný %44.4 olup,
pankreas fistülü (%22.2) en sýk görülen ciddi komp-
likasyon olmuþtur.

Aðýr pankreatitte mortalite oraný %20-40 arasýn-
da deðiþmekte iken, son yýllarda cerrahi teknikteki
ilerlemeler ve geliþen yoðun bakým olanaklarý sonu-
cu %15'in altýna inmiþtir8. Castillo ve arkadaþlarý
nekrotizan pankreatit nedeniyle tedavi ettikleri 64
olguluk serilerinde mortalite oranýný %6.2 olarak
bildirmektedirler25. Çalýþmamýzda hafif pankreatitli
olgularda mortalite görülmez iken, aðýr pankreatitli
olgularýn üçünde (%16.7) mortalite geliþmiþtir.
Çalýþmamýzdaki aðýr pankreatitli olgulara erken cer-

rahi giriþim uygulamak zorunda kaldýk, buna rað-
men mortalite oranýmýz literatürde belirtilen ve geç
cerrahi uygulanan olgulardaki mortalite oranlarý ile
uyumluluk göstermektedir.  

Sonuç olarak AP olgularýnýn büyük bölümünü
hýzla iyileþen hafif olgular oluþtururken, %20'lik
bölümünü de fulminan seyirli, septik komplikas-
yonlar gösteren aðýr pankreatit oluþturmaktadýr.
Koledokta taþ þüphesi olan olgularda ameliyat önce-
si ERCP uygulanmasý uygun bir seçenektir. Hafif
biliyer pankreatitli olgularda mümkünse hasta
taburcu olmadan, tercihen laparoskopik kolesistek-
tomi ile sorun kolayca çözülmekte, aðýr olgulardaki
sorunlar ise devam etmektedir. Aðýr pankreatitli
olgularda ilk iki hafta içinde yoðun konservatif
tedavi uygulanmasý ve ameliyatýn 3. veya 4. hafta-
lara ertelenmesi önerilmekte ise de çeþitli nedenler-
le erken cerrahi giriþim gerekebilmektedir. Çalýþ-
mamýzda, yoðun bakým ve monitorizasyon olanak-
larýyla erken cerrahi giriþim uygulanan olgularda
morbidite ve mortalite oranlarý kabul edilebilir
düzeyde bulunmuþtur.
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Giriþ
Ýlk karaciðer rezeksiyonunun 1716 yýlýnda Berta1

tarafýndan yapýlmasýndan sonra, Couinaud2 tarafýn-
dan 1957 yýlýnda yapýlan portal segmental anatomi
tanýmlamasý ve segmenter rezeksiyon kavramý
sayesinde karaciðer cerrahisinde belirgin bir
geliþme olmuþtur. Karaciðer rezeksiyonu (KR),
bütün riskleri ve mortalite potansiyeline raðmen,

karaciðerin primer ve metastatik tümörlerinin
tedavisinde altýn standarttýr3. Karaciðer rezeksiyonu
sonrasýnda sonuçlarýn ve hasta prognozlarýnýn belir-
lenmesi amacýyla Choti ve ark.4 tarafýndan bir
sýnýflandýrma ortaya atýlmýþtýr. Bu sýnýflandýrmaya
göre cerrahi merkezler, yýllýk KR sayýlarýna göre
yüksek yoðunlukta (yýlda 15'ten fazla), orta yoðun-
lukta (yýlda 7-15 arasý) ve düþük yoðunlukta (yýlda
yediden az) olarak tanýmlanmaktadýr.
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Özet
Amaç: Karaciðer rezeksiyonu, karaciðerin primer ve sekonder tümörleri ve bazý benign hastalýklarý için altýn standart olan fakat yüksek
morbidite ve mortaliteye neden olabilen bir tedavi yöntemidir. Bu çalýþmada amacýmýz, 22 aylýk bir süre içinde gerçekleþtirdiðimiz
karaciðer rezeksiyonlarýný indikasyon, morbidite, mortalite ve sonuçlarý açýsýndan tartýþmak ve karaciðer rezeksiyonu açýsýndan "Orta
Yoðunlukta Merkez" olarak tanýmlanabilecek merkezimizin ilk sonuçlarýný sunmaktýr. 
Yöntem ve Bulgular: Þubat 2004 ile Aralýk 2005 tarihleri arasýnda ayný ekip tarafýndan ameliyat edilen 15 hastaya (8 erkek ve 7 kadýn)
karaciðer rezeksiyonu uygulandý. Yaþ ortalamasý 48.7 (22-67 arasý) idi. Yedi hastada rezeksiyon indikasyonu metastaz ve dört hastada
hepatoselüler karsinomaydý. Altý hastaya (%40) kan transfüzyonu gerekti. Üç hasta (%20) kaybedildi. Bu hastalardan birisi, trafik kazasý
sonucu serebral herniasyon ve diðeri hepatoselüler karsinomanýn spontan rüptürü sonucu geliþen þok nedeniyle kaybedildiler. Kaybedilen
üçüncü hastada ise postoperatif birinci ay içinde karaciðer yetmezliði geliþmiþti. Ortalama hastanede kalýþ süresi 6.6 gün olarak bulundu
ve sað kalan hastalarýn hiçbirinde ciddi bir komplikasyon geliþmedi.
Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar bize, elektif þartlarda yapýlan karaciðer rezeksiyonunun, düþük morbidite ve mortaliteyle uygulanabilecek
bir cerrahi yöntem olduðunu, acil þartlarda yapýlan rezeksiyonlarýn ise, eþlik eden diðer sorunlar ve hemodinamik dengesizliðin de etk-
isiyle yüksek mortaliteye sahip olabileceðini düþündürdü.

Anahtar kelimeler: karaciðer, rezeksiyon, hepatektomi

Liver Resection:
Experience of a "Medium-Volume" Referral Center

Summary
Aim: Liver resection is the gold standard for primary and secondary neoplasms of the liver as well as some benign diseases with
considerable rate of morbidity and mortality. 
Our aim in this series is to present our initial experience in 22 months with liver resections to determine the indications, morbid-
ity, mortality and outcome as a "Medium Volume Referral Center". 
Methods and Findings: Between February 2004 and December 2005, fifteen patients (8 men and 7 women) underwent liver
resection with a mean age of 48.7 years (range 22-67 years). The main indications for resection were metastasis (seven patients)
and hepatocellular carcinoma (four patients). Six of the patients needed blood transfusions (40%). There were three deaths
(20%), two of which were operated on emergently, one with cerebral herniation after a traffic accident and the other with shock
due to spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma. The third patient died of hepatic failure one month after the operation.
Conclusions: Median hospital stay was 6.6 days and there was no major operative complication among survivors. 
We concluded that liver resections can be performed with low complication rates and mortality in elective settings. Resections
performed in emergent setting may have high rates of mortality due to concomittant problems and hemodynamic instability. 

Key words: liver, resection, hepatectomy



Bizim de bu çalýþmadaki amacýmýz, 22 ayý kap-
sayan KR baþlangýç deneyimimizi, indikasyon,
perioperatif özellikler ve patoloji sonuçlarý ýþýðýnda
deðerlendirerek risk faktörleri, morbidite ve morta-
lite açýsýndan "yeni baþlamýþ" orta yoðunlukta bir
merkezin sonuçlarý olarak sunmaktýr.

Hastalar ve Metod
Þubat 2004 - Aralýk 2005 tarihleri arasýnda Ondokuz
Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalý'nda ameliyat edilen hastalar bu seride
yer aldý. Hastalara ait yaþ, cinsiyet, yandaþ hastalýk,
rezeksiyon indikasyonu, Child-Pugh skorlamasý,
ameliyat bulgularý, kan transfüzyonu gereksinimi,
hastanede kalýþ süresi, patoloji raporlarý ve mortalite
bilgileri kaydedildi. Acil þartlarda ameliyat edilen iki
olgu dýþýndaki tüm olgularýn bilgisayarlý tomografi
ve/veya manyetik rezonans kolanjiografi tetkikleri
ve histopatolojik tanýlarý vardý.
Cerrahi iþlem: Laparotomi için indikasyona göre
deðiþmek üzere, "Mercedes" veya orta hat insizyo-
nu kullanýldý. Karaciðer kan akýmýnýn oklüzyonu
gereken olgularda, bu oklüzyonun 45 dk'dan fazla

olmamasýna özen gösterildi. Parankim diseksiyonu
için "parmakla kýrma" tekniði ve Kelly klemple
künt diseksiyon eþliðinde baðlama yöntemi kul-
lanýldý. Hemostaz amacýyla elektrokoagülasyon ve
Argon koagülatörden yararlanýldý. Ýntraoperatif
olarak kullanýlan ultrasonografi yardýmýyla, lezyo-
nun yeri ve ana vasküler ve duktal yapýlarla iliþkisi
gösterildi. Karaciðerin kesi yüzeyinden olan sýzýntý
þeklinde kanamalarýn durdurulmasý için lokal olarak
2-3 mg bitkisel polisakkarit (Arista Absorbable
Hemostat, Caledonian Medical Ltd, Bellshill,
United Kingdom) uygulandý.

Bulgular
Bu 22 aylýk süre içinde 15 hastaya KR uygulandý.
Hastalarýn sekizi erkek ve yedisi kadýn, yaþ ortala-
malarý 48.7 (22-67) idi. Hepatosellüler karsinomasý
olan dört hasta, Child's-Pugh sýnýflandýrmasýna göre
A grubu hastalardý. Hastalar hakkýnda detaylý bilgi
tablo 1'de görülmektedir.

Yedi hastada rezeksiyon indikasyonu metastaz
ve dört hastada hepatosellüler karsinoma idi. Altý
hastada (%40) kan transfüzyonu gerekti, ortalama
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Tablo 1. Hastalarýn demografik ve klinik özellikleri

Hasta  Yaþ   Cins Taný Siroz Ameliyat          Ameliyat TX Hastanede Sonuç
süresi (dk) kalýþ (gün)

1       32      E HCC + Sol lat. seg. 120 - 5 Lokal nüks

2       46      K Over Ca met.   - Sað 5.-6 seg. 85 - 3 Yaþýyor

3       60      E Kolon Ca met.  - Sol hep. 180 4 7 Yaþýyor 

4       67      K HCC + Sað hep. 240 2 28 Eksitus

5       52      K Kolon Ca met. - Sað 7. seg. 75 - 3 Yaþýyor

6       39 K Kolon Ca met. - Right 5.-6. seg. 80 - 3 Yaþýyor

7       35 K Kist hidatik - Sol lat. seg. 70 - 4 Yaþýyor

8       52 E HCC + Sað hep. 150 9 - Eksitus

9       22 E Travma - Sað hep. 45 5 - Eksitus

10       60      E Kolon Ca met - Sað 6. seg. 90 - 4 Yaþýyor

11       67 K HCC + Sað 5.-6. seg. 100 - 5 Yaþýyor

12       39 K Kist hidatik - Sol lat. seg. 100 - 5   Yaþýyor

13       64 E Kolanjiosel. Ca - Sol hep. 140 2 8 Yaþýyor

14       47 E Kolon Ca met. - Sol hep. 75 2 6 Yaþýyor

15       49 E Kolon Ca met. - Sol lat. seg ve 60 - 5 Yaþýyor
sað 5.-6. seg.

TX: Kan transfüzyonu miktarý (ünite)
HCC: Hepatosellüler karsinoma
Met: Metastaz
Kolanjiosel. Ca: Kolanjiosellüler karsinoma
Seg.: Segmentektomi



transfüzyon miktarý 1.6 (0-9) üniteydi. Ortalama
ameliyat süresi 108 dk iken, en kýsa ameliyat süresi
45 dk (trafik kazasý geçiren hasta) ve en uzun
ameliyat süresi 245 dk (postoperatif dönemde
karaciðer yetmezliði ile kaybedilen hasta) idi.
Ortalama hastanede kalýþ süresi 6.6 gün (3-28)
olarak bulundu ve yaþayan hastalarda ciddi bir post-
operatif komplikasyon geliþmedi. Malign bir
hastalýk nedeniyle ameliyat edilen hastalarýn
tümünde postoperatif patoloji raporlarýyla temiz
cerrahi sýnýr kanýtlandý.

Üç hasta (%20) kaybedildi. Bu hastalardan bi-
rincisi, acil servise þok ve ani kalp durmasý ile getiri-
len ve resüsitasyon sonucu döndürülen ve Hepatit C
zemininde geliþmiþ hepatosellüler karsinomasý
olduðu bilinen 52 yaþýndaki erkek hastaydý.
Operasyonda, karaciðer sað lobunda aðýrlýklý olmak
üzere çok sayýda aktif kanamalý tümör odaðý sap-
tandý ve sað hepatektomi uygulandý fakat hasta
postoperatif erken dönemde kaybedildi. Ýkinci
hasta, trafik kazasý geçiren ve açýk kafa travmasý ve
þok bulgularýyla acil servise getirilen 22 yaþýndaki
erkek hastaydý. Hastaya beyin cerrahlarý ile eþza-
manlý müdahale edildi, fakat sað hepatektomisi
tamamlandýktan hemen sonra beyin iþlevlerinin
kaybý ve hemodinamik dengenin saðlanamamasý
sonucunda ameliyat masasýnda kaybedildi. Üçüncü
hasta ise 67 yaþýnda hepatosellüler karsinomasý olan
bir kadýndý ve cerrahiden 28 gün sonra yüksek
bilirubin düzeyleri ile kaybedildi.

Tartýþma
Karaciðerin primer ve metastatik tümörleri, heman-
jiomlarý, parazitik kistleri, benign birçok lezyonu ve
travmatik lezyonlarýnýn tedavisinde, deðiþen büyük-
lüklerde karaciðer rezeksiyonu uygulanýr.
Rezeksiyon tipine baðlý olmaksýzýn, karaciðer cer-
rahisi hala komplike ve postoperatif morbiditesi
yüksek bir giriþim olarak kabul edilmektedir.
Couinaud'nun2 1957'de portal segmenter anatomiyi
tarif etmesi sayesinde segmentlere dayanan rezek-
siyonlar sýkça kullanýlýr hale gelmiþtir. Ýlerleyen yýl-
larda, özellikle 1970'lerden itibaren bu cerrahi man-
týk deðiþikliðe uðramaya baþlamýþ, segmentlere
dayanarak yapýlan rezeksiyonlarýn komplike
olmasý, uzun sürmesi, yüksek cerrahi risk taþýmasý
ve sirotik olmayan karaciðerin yenilenme yeteneði

nedeniyle çok da gerekli olmamasý gibi sebeplerle
daha az uygulanýr hale gelmiþtir5. Bismuth ve ark.6,
safra kesesi karsinomlarý, küçük hepatosellüler
kanserler, sirotik karaciðer rezeksiyonlarý ve kolon
kanserlerinin metastazlarý için yapýlan metastatek-
tomiler için segmentektomileri önermekte fakat
normal karaciðer parankiminin rezeksiyonundan
kaçýnmayý savunmaktadýrlar.

Ýleri cerrahi teknikler ve teknoloji sayesinde,
karaciðer tümörlü hastalarýn mortalite ve morbidite
oranlarýnda büyük iyileþmeler yaþanmýþtýr. Eski se-
rilerde KR sonrasý mortalite %10-20 arasýnda rapor
edilirken3, bu oran son zamanlarda %1.5-7 arasýn-
dadýr4. Bu geliþme, beraberinde KR sayýsýndaki
belirgin artýþý da getirmiþtir.

Son geliþmeler, metastatik kolon tümörlerinde
uygulanan KR sonrasýnda anlamlý saðkalým artýþ
oranlarý ortaya koymuþ, bu nedenle karaciðerin
malign lezyonlarý için yapýlan rezeksiyon indikas-
yonlarý içinde bu tümörler ilk sýrayý almýþtýr7.
Avrupa ve Kuzey Amerika'nýn önemli merkez-
lerinde bu gibi metastazlý hastalarýn KR'ndan yarar-
landýðý görüþü tamamen kabul görmektedir8. KR
yapýlmamasý durumunda beþ yýllýk saðkalým bek-
lenmeyen hastalarda rezeksiyon sonrasý gözlenen
artmýþ saðkalým oranlarý ve birçok geniþ seride
belirtilen düþük morbidite ve mortalite oranlarý, bu
konsensusun en önemli sebepleridir9.

Sirotik hastalar KR açýsýndan belki de en sorun-
lu grubu oluþturmaktadýr. Böyle hastalarda risk, çok
zor olmakla birlikte her hasta için ayrý ayrý hesap-
lanmalýdýr. Bazý çalýþmalarda bu riskin belirlen-
mesinde ameliyat öncesi alkalen fosfataz düzeyi,
yaþ, rezeke edilen parankimin hacmi ve karaciðer
fonksiyon testlerinin yol gösterici olduðu söylense
de, konu hala tartýþmalýdýr10,11. Diðer bazý çalýþmalar-
da ise komplikasyonlarýn öngörülmesinde albumin,
glutamik oksaloasetat transaminaz ve total bilirubin
düzeyleri ile indosiyanin-yeþil klirens hýzý ve 75 mg
oral glukoz tolerans testinin yararlý olabileceði öne-
rilmektedir12.

Kooby ve ark.13, perioperatif kan transfüzyo-
nunun, KR sonrasý prognoza kötü etkisi olduðunu
savunmaktadýrlar. Bu etkide, transfüzyonun minör
ve majör komplikasyonlarý ile hastanede kalýþ
süresini uzatmasýnda dolaylý olarak rolü olabilir13.
Çok merkezli bir çalýþmada, yaþýn da KR
sonuçlarýnda etkili olduðu savunulmaktadýr. Özel-
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likle düþük yoðunluktaki merkezlerde, 65 yaþýn
üzerindeki hastalarda primer karaciðer tümörü
nedeniyle yapýlan majör KR sonuçlarýnýn yüksek
mortalite taþýdýðý belirtilmiþtir14.

Serimizde KR endikasyonlarý içinde ilk sýrayý
metastatik tümörler (%46), ikinci sýrayý ise primer
karaciðer tümörleri (%26) almaktaydý. Bu oranlar,
2097 hastayý içeren çok merkezli yeni bir çalýþ-
manýn sonuçlarýyla da uyumluydu. Sözü edilen bu
çalýþmada hepatektomi için en sýk endikasyon
metastatik hastalýk (%52), ikinci endikasyon ise
primer tümör (%16) olarak rapor edilmiþtir15.
Travma bizim serimizde de nadir bir endikasyondu
fakat literatürde de tanýmlandýðý gibi yüksek morta-
lite sebebiydi16.

Rezeksiyon konusunda tartýþýlan bir diðer faktör,
KR uygulayan merkezlerin yoðunluk derecesidir4,17-

19. Bu sýnýflamaya göre merkezler, görece risk analizi
açýsýndan yüksek-orta-düþük yoðunlukta merkezler
olarak ayrýlmaktadýr. Yýlda 15 rezeksiyondan fazla
performansý olan merkezler yüksek yoðunlukta
merkez, yedi ile 15 arasý KR yapýlanlar orta yoðun-
lukta ve yýlda yediden az yapanlar düþük yoðunluk-
ta merkez olarak adlandýrýlmaktadýr. Yine bu sý-
nýflandýrma sistemini savunanlara göre, yüksek
riskli bir giriþim olan KR, sadece yüksek yoðunluk-
ta çalýþan akademik merkezlerde yapýlmalýdýr4.

Bu seride sunulan 15 hasta, yeni baþlamýþ
olmakla birlikte, merkezimizi orta yoðunlukta bir
merkez olarak sunmamýzý saðlamaktadýr. Coðrafi
olarak geniþ bir bölgeye hitap ettiðimiz düþünü-
lürse, çok yakýn bir gelecekte yüksek yoðunlukta bir
merkez haline geleceðimiz öngörülebilir.

Serimizdeki en önemli eksiklik, göreceli
olarak oldukça küçük bir seri olmasýdýr. Hastaya
ait faktörlerle (ASA durumu, albumin ve krea-
tinin düzeyleri, vb) saðkalýmý iliþkilendirmek
açýsýndan oldukça yetersiz bir sayý sunmamýza
raðmen, acil olgular dýþarda tutulduðunda gözle-
nen %7'lik mortalite oranýmýzýn (1/13), yüksek
yoðunlukta çalýþan merkezlerin oranlarýyla ben-
zer olmasý ümit vericidir17.

Bu makalede, hepatosellüler kanser tedavisinin
önde gelen tedavi yöntemlerinden biri olan kara-
ciðer transplantasyonu hiç tartýþýlmamýþtýr. Kadavra
organ teminindeki zorluklar ve transplantasyon son-
rasýnda primer hastalýðýn tekrarlamasýndaki yüksek
sýklýða raðmen karaciðer transplantasyonu, hepa-

tosellüler kanseri olan hastalarda son yýllarda sýklýk-
la uygulanmaktadýr. Bu hastalar için yaþanan rezek-
siyon-transplantasyon ikilemi, en azýndan þimdilik,
iki yöntemin birbirinin tamamlayýcýsý olarak kabul
edilmesiyle aþýlmýþ görünmektedir. Ýyi bir karaciðer
rezervi olan hastalara KR uygulanabilir ve trans-
plantasyon, daha sonraki bir giriþim alternatifi
olarak saklanabilir20.

Bu serinin en tartýþmalý tarafý, hasta yelpazesinin
oldukça heterojen olmasýdýr. Önde gelen karaciðer
cerrahisi merkezlerinden yapýlan yayýnlarda genel-
likle bir hastalýk tipi için yapýlan rezeksiyonlarýn
sonuçlarý sunulmaktadýr21. Bizim serimiz küçük bir
seri olsa da, ülkemizde yeni baþlayan bir merkezin
ilk sonuçlarýný sunmasý bakýmýndan ve homojen
hasta gruplarýnýn toplanmasý için daha ileri çalýþ-
malara olan ihtiyacý ortaya çýkarmasý açýsýndan
dikkat çekici olduðunu düþünmekteyiz.

Sonuç
Karaciðer rezeksiyonu, yeterli týbbi desteði alan ve
ameliyat öncesi dengeleri saðlanmýþ sirotik hastalar
da dahil olmak üzere tüm hastalarda düþük mor-
bidite ve mortalite oranlarýyla uygulanabilir. Acil
þartlarda yapýlmasý gereken rezeksiyonlarýn ise yük-
sek mortaliteye sahip olduklarý unutulmamalýdýr.
Kolon tümörü metastazlarý, hepatosellüler kanserler
ve benign lezyonlar için rezeksiyon, olabildiðince
sýnýrlý tutulmalýdýr. Cerrahi teknikteki ilerlemeler ve
karaciðer anatomisinin daha anlaþýlýr hale gelmesi,
cerrahi merkezler arasýnda yýllýk rezeksiyon
sayýlarýna dayanarak yapýlan ayrýmlarýn önemini
azaltmýþ görünmektedir.
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Giriþ
Portal hipertansiyon, portal sistem basýncýnýn
çeþitli sebeplere baðlý olarak yükselmesi duru-
mudur. En sýk karþýlaþýlan nedeni sirozdur. Kara-
ciðerden geçemeyen kan, kolateral damarlar aracý-
lýðý ile kalbe dönmektedir. Klinik açýdan en önem-
li kolateraller, mide ve özofagus duvarýndakilerdir.
Bu damarlar zamanla büyümekte ve varisler oluþ-
maktadýr. Ancak varisler portal kaný taþýyacak yapý

ve kapasitede olmadýklarý için patlamakta ve ha-
yatý tehdit eden kanamalar görülmektedir1. Özofa-
gus varislerinden kanama portal hipertansiyonun
en ciddi komplikasyonudur ve siroza baðlý ölüm-
lerin çoðundan sorumludur2.

Portal hipertansiyon ve varis kanamalarý
konusunda doktorlarýn ortak bir dil kullanabilme-
si için ilki 1986'da Hollanda'da yapýlan bir seri
uluslararasý ortak görüþ toplantýsý düzenlenmiþtir.
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Özet
Portal hipertansiyon kronik karaciðer hastalýðýnýn majör komplikasyonlarýndandýr. En önemli sonucu, siroza baðlý ölümlerin çoðundan
sorumlu olan özofagogastrik varis kanamalarýdýr. Son yýllarda varis kanamalarýnýn tedavisi ve önlenmesinde ciddi ilerlemeler
kaydedilmiþtir. Bu geliþmeler yeni farmakolojik tedaviler, ileri endoskopik teknikler, giriþimsel radyoloji ve cerrahi giriþimlerin kullanýmýný
kapsamaktadýr. Endoskopik bantlama veya skleroterapi varis kanamasýnýn önlenmesi, akut kanamanýn kontrolü ve uzun dönem
tedavisinde uygulanan temel yöntemlerdendir. Kanama geçirmemiþ kiþilerde kanamanýn önlenmesi amacýyla skleroterapinin etkili
olmadýðý görüþü kabul görmektedir. Ayný hasta grubunda endoskopik bantlama farmakoterapiye üstünlük saðlamamaktadýr. Günümüzde
profilaksi için farmakoterapi altýn standart olmaya devam etmektedir. Kanama geçiren kiþilerde kanamanýn durdurulmasý ve tekrar kana-
manýn önlenmesi alanýndaki veriler bantlamanýn skleroterapiye göre daha düþük komplikasyon oraný, daha az sayýda seans gerekliliði ve
daha düþük tekrar kanama oraný ile daha etkin olduðunu göstermektedir. Buna karþýlýk bantlama ile saðlanan kanama kontrolü ve erken
kanama sýklýðýndaki düþüþün saðkalým üzerine etkisi kanýtlanmamýþtýr.  Eþ zamanlý kombinasyon tedavisinin tek baþýna bantlamaya
üstün olmadýðý bildirilmektedir. Birbirini takip eden bantlama ve skleroterapi yaklaþýmýnýn uygulandýðý serilerde ümit verici sonuçlar
bildirilmekle birlikte bu alanda ileri çalýþmalara gerek duyulmaktadýr. Sonuç olarak güncel veriler varis kanamasýnýn multi-disipliner
tedavisinde endoskopik bantlamanýn üstünlüðünü kanýtlamaktadýr.

Anahtar kelimeler: portal hipertansiyon, skleroterapi, bant ligasyon

Treatment of Bleeding Esophageal Varices: 
Endoscopic Applications

Summary
Portal hypertension is a major complication of chronic liver disease. Its main consequence, which is one of the leading causes of deaths
in patients with cirrhosis, is bleeding from ruptured esophagogastric varices. The prophylaxis and treatment of variceal hemorrhage has
evolved markedly in the past decade. Advances have included new pharmacologic therapies, improved endoscopic techniques, and inter-
ventional radiologic and surgical procedures. Endoscopic therapy with either sclerotherapy or band ligation is an integral component of
the management of variceal hemorrhage prophylaxis, acute bleeding control and long-term treatment. For primary prophylaxis endosco-
pic sclerotherapy or band ligation provides no additonal benefit to pharmacologic therapy. In the management of acutely bleeding patients,
band ligation is proven to be superior to sclerotherapy, with requirement of fewer treatment sessions, less complication and rebleeding
rates. However, the reduction in the incidence of early rebleeding does not result in an overall survival benefit in most studies.
Simultaneous combination therapy confers no advantage over band ligation alone. Staged approaches with initial band ligation followed
by sclerotherapy require further evaluation even though the first results are promising. In conclusion, current data demonstrate clear
advantages to using band ligation in the multi-disciplinary treatment of bleeding esophageal varices.

Key words: portal hypertension, sclerotherapy, band ligation



Bu yazýda, son olarak 2000 yýlýnda Ýtalya'nýn
Baveno kentinde yapýlan toplantýnýn kararlarý ön
planda tutulacaktýr3. 

Varis kanamasý probleminde endoskopistin
rolü dört baþlýk altýnda incelenebilir:
1) Taný

a) Kanama geçirmemiþ hastalarda varislerin
tanýsý
b) Üst gastrointestinal sistem kanamasý geçi-
ren kiþide taný

2) Varis kanamasý geçirmemiþ kiþilerde kana-
manýn önlenmesi 

3) Varis kanamasý geçiren kiþide kanamanýn dur-
durulmasý

4) Varis kanamasý geçirmiþ kiþilerde yeni kana-
malarýn önlenmesi 

Endoskopik uygulamalarýn genel özellikleri
Kanayan varislerin kanamasýný durdurmak veya
kanamayan varisleri ortadan kaldýrmak amacýyla
uygulanan iki ana iþlem skleroterapi ve bantla-
madýr3. Ayrýca son yýllarda, bu konudaki deneyim
henüz sýnýrlý olmakla birlikte, klip uygulamasý ile
elde edilmiþ baþarýlý sonuçlar da bildirilmiþtir4.

Skleroterapi, varislerin içine ve/veya etrafýna
sklerozan madde (sodyum tetradesil sülfat, alkol,
siyanokrilat v.b.) verilerek variste ve varisi besle-
yen venüllerde tromboz oluþturma ilkesi üzerine
kuruludur5,6. Tromboz kiþinin anatomisine göre
bazen uzak damarlara kadar ilerleyebilir ve
örneðin nadir olarak subklavyan ven trombozu
gibi tablolar oluþabilir7. Sklerozan ajanýn uygu-
landýðý varis alaný nekroze olmakta ve bu alan
ülserasyon aþamasýndan geçerek iyileþmektedir.
Seanslar varisler ortadan kaldýrýlana kadar 5-10
günde bir tekrarlanmaktadýr.

Bantlama iþlemi için endoskobun ucuna uygu-
layýcý takýlmaktadýr. Endoskopist varisi aspire
ederek uygulayýcýya hapsetmekte ve daha sonra
bandý uygulamaktadýr. Her iþlem sýrasýnda altý ila
sekiz bant uygulanabilir. Endoskoptan ayrýlabilen
bir kement kullanýmý da bildirilmiþtir8. Bant uygu-
lanan alanda belirli bir süre sonra nekroz geliþmek-
te ve varis bölgesi yüzeysel ülserasyon aþamasýný
geçerek iyileþmektedir. Seanslar varisler ortadan
kaldýrýlana kadar 5-10 günde bir tekrarlanmaktadýr.

Uygulama kolaylýðý açýsýndan tek bantlama yapýla-
bilen uygulayýcýlarýn yerini birden fazla bantlama
yapýlabilen (multi shot banding devices) uygulayý-
cýlar almýþtýr9.

Endoskopik skleroterapi özellikle kanama
varlýðýnda uygulanmasý zor ve aþaðýda bahsedile-
ceði gibi ciddi komplikasyonlarý olan bir yön-
temdir. Bantlama iþlemi daha kolay uygulana-
bilen ve daha az komplikasyonu olan bir yöntem
olmakla birlikte tekrarlayan seanslarda uygulan-
masý giderek zorlaþýr. Bu nedenle her iki yön-
temin yararlarýnýn eklenmesi ve komplikasyon-
larýnýn en aza indirilmesi amaçlanarak kombi-
nasyon tedavileri geliþtirilmiþtir. 

Endoskopik tedavinin komplikasyonlarý
Her iki iþlem aspirasyon riski taþýmaktadýr.
Sepsis ve spontan bakteriyel peritonit riski sebe-
biyle profilaktik antibiyoterapi uygulanmalýdýr.
Skleroterapi injeksiyona baðlý kanama, özofagus
ülserayonuna baðlý geç kanama, özofagus per-
forasyonu ve mediastinit gibi ciddi komplikas-
yonlara yol açabilir3. 

Bantlama sýrasýnda, özofagusun mukoza ve sub-
mukoza tabakalarý etkilendiði için perforasyon riski
daha düþüktür. Günümüzde bantlamanýn sklerotera-
piden daha az komplikasyon riski taþýdýðýný gösteren
yeterli evre I kanýt bulunmaktadýr10-18.

Baveno toplantýsýnda aþaðýdaki komplikas-
yonlara taným getirilmiþtir.

Özofagus ülserleri: Son endoskopi seansýndan 2
hafta veya daha fazla zaman geçtikten sonra sebat
eden büyük ve birbiri ile birleþmiþ büyük ülserler.

Özofagus ülserlerinden kanama:Aþaðýdakilerden
birinin eþlik ettiði üst gastrointestinal sistem kana-
masý a) ülser bölgesinden aktif kanama, b) ülser böl-
gesine yapýþýk pýhtý, c) üst gastrointestinal sistem
endoskopisinde diðer olasý kanama odaklarýnýn sap-
tanmamasý.

Disfaji: Tedaviden sonra 1 hafta veya daha
fazla devam eden disfaji.

Özofagus darlýðý: Tedaviden itibaren 2 hafta
veya daha fazla süren disfajinin eþlik ettiði, özo-
fagogram veya endoskopi ile saptanmýþ inatçý
darlýðýn varlýðý.

Göðüs aðrýsý: Analjezik gerektiren ve 48 saat-
ten uzun süren kalp dýþý sebepli göðüs aðrýsý.
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1)Taný

a)Kanama geçirmemiþ hastalarda varis-
lerin tanýsý
Klinik önemi olan portal hipertansiyon (clinica-
lly significant portal hypertension), (KÖOPH)
portal basýncýn 10 mm Hg'nin üstüne çýkmasý
olarak tanýmlanmaktadýr. Varislerin, varis kana-
masýnýn ve/veya assitin varlýðý, KÖOPH'nýn var-
lýðýný göstermektedir3. 

Dekompanse sirozlu hastalarýn %60'ýnda,
kompanse sirozlu hastalarýn %30'unda taný kon-
duðu anda varisler mevcuttur19. Sirozlu hastalarýn
%90'ýndan fazlasýnda uzun vadede varisler mey-
dana gelmektedir20,21. Oluþan varislerin doðal
seyri ilerleyici büyüme ve patlamadýr22,23. Varis
kanamasýna baðlý mortalite giderek düþmekle
beraber 6 haftalýk mortalite hala %18 düzeyin-
dedir24. Bu sebeple kanama geçirmemiþ hastalar-
da varislerin saptanmasý ve kanama riski yüksek
olan hastalarýn ayýrt edilmesi profilaktik tedavi
verilmesi açýsýndan önem taþýmaktadýr. 

Özofagus varisleri uzun yýllar boyunca 1-3 veya
1-4 arasý bir skala ile tanýmlanmýþtýr. Ancak son yýl-
larda, sadece küçük varis-büyük varis (<5 mm ve
>5 mm) terimlerinin kullanýlmasý önerilmektedir3,25.

Mide varislerinin büyüklüðünün tanýmlan-
masýnýn güç olduðu kabul edilmiþtir26. Bu varislerin
kanama riski midedeki anatomik yerleþimlerine göre
deðiþtiði için Baveno'da Sarin ve ark. tarafýndan
tanýmlanan sýnýflamanýn27 kullanýlmasý önerilmiþtir:
1-Gastroözofajeal varisler (GOV):
Gastroözofajeal bileþkeden uzanan ve her zaman
özofagus varisleri ile beraber görðlen varislerdir.
Bu grup kendi içinde iki alt gruba ayrýlýr. 
GOV 1: Özofagus varisleri ile devamlýlýk
gösteren ve küçük kurvatur boyunca 2-5 cm
uzanan varislerdir. Tortuöziteleri az, kanama risk-
leri düþüktür.
GOV 2: Özofagus varisleri ile devamlýlýk
gösteren ve fundusa uzanan varislerdir. Uzun,
nodüler, tortuöz venlerdir. Kanama riskleri yük-
sektir.
2-Ýzole gastrik varisler (IGV):
Özofagusta varis olmaksýzýn midede bulunan
varislerdir. Bu grup da kendi içinde iki alt gruba ayrýlýr.
IGV 1: Mide fundusunda bulunur ve kardiaya

yakýn yerlerde sonlanýrlar. Tortüöz, nodüler ven-
lerdir. Kanama riskleri yüksektir.
IGV 2: Ýzole ektopik varisler olup, midenin her-
hangi bir yerinde bulunabilirler. Kanama riskleri
düþüktür.

Kýrmýzý renk iþaretlerinin varlýðý, büyük
varisler ve Child B ve C siroz mide varislerinin
kanamasý için risk faktörleri olarak görülmelidir3.
Bütün sirotik hastalarýn taranmasýnýn yükünün
azaltýlabilmesi için çeþitli lçütler düþünülmüþtür.
Her ne kadar 1) sadece trombosit sayýsý <140
000/mm3 olan ve portal ven çapý geniþlemiþ (>13.
mm) hastalarýn25, 2) sadece trombosit sayýsý <88.
000/mm3 olan hastalarýn28 veya 3) sadece trom-
bosit sayýsý <100.000/mm3, portal ven çapý
>13mm ve protrombin aktivitesi <%70 olan29

hastalarýn taranmasý önerilmiþse de, bu non-
invaziv ölçütlerin öngörü deðeri yetersiz kabul
edilmekte ve klinikte uygulanmalarý önerilme-
mektedir30,31. Varis kanamasýnýn mortalite ve mor-
biditesi yüksek olduðundan endoskopik tarama
için güncel öneriler aþaðýdaki þekildedir3: 
1) Bütün sirotik hastalar, taný konduðu sýrada

varis açýsýndan taranmalýdýr.
2) Varisi olmayan kompanse hastalar 2-3 yýlda bir
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Tablo 1. NIEC Ýndeksi (32)

Deðiþken Eklenecek Puan
Child

A 6.5
B 13.0
C 19.5

Varis büyüklüðü
Küçük 8.7
Orta 13.0
Büyük 17.4

Kýrmýzý iþaretler
Yok 3.2
Hafif 6.4
Orta 9.6
Aðýr 12.8

Risk Sýnýfý         NIEC skoru 1 yýllýk kanama   
riski

1 <20 %1.6
2 20-25 %11
3 25-30 %15
4 30-35 %23
5 35-40 %38
6 >40 %69



varis geliþimi açýsýndan taranmalýdýr.
3) Küçük varisleri olan kompanse hastalar varis-

lerin ilerlemesi açýsýndan 1-2 yýllýk aralarla
taranmalýdýr.

4) Dekompanse hastalar, varis varlýðýndan baðýmsýz
olarak, 1 yýllýk aralarla taranmalýdýr.

5) Büyük varis saptanan hastalarda kanama
olmadýkça kontrol endoskopisi yapýlma-
malýdýr.

b)Üst gastrointestinal sistem kanamasý
geçiren kiþide taný
Varis kanamasýnýn tanýsý ve ayýrýcý tanýsýnda
endoskopi altýn standarttýr. Hemodinamiyi etki-
leyen kanamasý veya özellikle sirozu düþündüren
özellikleri olan hastalarda endoskopi olanak
olduðunca erken (ilk 12 saat içinde) yapýlmalýdýr.
Hemodinamiyi bozmayan ve kan transfüzyonu
gerektirmeyen hafif kanamalarda endoskopi elek-
tif olarak yapýlabilir3. Erken endoskopi uygulanan
serilerde, varisleri olan kiþilerde görülen üst gas-
trointestinal sistem kanamalarýnýn %20'sinin pep-
tik ülser kanamasý gibi varis dýþý sebeplere baðlý
olduðu gözlenmiþtir. Endoskopi bu tanýlarýn da
konulmasýný ve gereðinde endoskopik tedavisini
olanaklý kýlmaktadýr.

2)Kanama geçirmemiþ kiþilerde kana-
manýn önlenmesi 
Sirozlu hastalarýn hepsinde varis olmadýðý gibi,
bütün varislerin kanama riski de ayný deðildir. Bu
sebeple profilaktik tedaviye aday, kanama riski yük-
sek olan hastalarýn saptanmasý için incelemeler
yapýlmýþtýr. En çok üzerinde durulan ölçütlerden biri
Northern Italian Endoscopic Club (NIEC)'nin indek-
sidir. Bu indekste hastaya Child skoru (albümin,
bilirubin, protrombin zamaný, assit ve ensefalopati
durumuna dayalý karaciðer disfonksiyonu ölçütü),
varislerin büyüklüðü (küçük-orta-büyük) ve kýrmýzý
iþaretler (yok-hafif-orta-þiddetli) üzerinden bir puan
verilmekte ve böylece hastalar 1 yýl içinde kanama
geçirme riski %1.6 ile %69 arasýnda deðiþen 6 kate-
goriye ayrýlmaktadýr (Tablo 1,2)32.

Daha sonraki yýllarda, NIEC indeksinin he-
saplanmasýnda kullanýlan katsayýlar geliþtirilmiþ
ve Child sýnýfýnýn katsayýsý düþürülüp, varis
büyüklüðünün katsayýsý artýrýlmýþtýr. NIEC indeksi

önemli bir geliþme olmakla beraber yine de bir
hastanýn 2 yýllýk bir dönemdeki kanama riskinin
öngörülmesindeki duyarlýlýk ve özgüllüðü yeter-
sizdir. Geliþtirilmiþ indeks idealden uzak olmakla
beraber yine de eski indeksten daha baþarýlýdýr.
Örneðin %75'lik bir özgüllük seçildiðinde
duyarlýlýk %55'ten %72'ye çýkmýþ, baþka bir de-
yiþle her 100 hastadan 17'sinin daha sonraki 2
yýlda kanama geçirebilecek olduðu doðru þekilde
öngörülebilir hale gelmiþtir33. 

Felsefi olarak varisleri olan veya en azýndan
kanama riski grup ortalamasýnýn üstünde olduðu
düþünülen kiþilere skleroterapi yapýlmasý mantýklý
bir düþüncedir. Ýlk çalýþmalarda profilaktik skle-
roterapinin ilk varis kanamasý riskini düþürdüðü
bildirilse de34,35 daha sonra yayýnlanan çok merkezli,
geniþ vaka serisinde mortaliteyi artýrdýðý saptanarak
çalýþma durdurulmuþtur36. Güncel veriler profilaktik
skleroterapi uygulamasýný desteklememektedir36-38.

Öte yandan yan etkileri ve komplikasyonlarý
daha düþük olan bantlama yöntemine ilgi devam
etmektedir. Bu konuda yayýnlanan beþ prospektif
çalýþmanýn meta-analizinde bantlamanýn tedavi-
siz hastalara göre mortaliteyi %45 azalttýðý
bulunmuþtur39. Buna karþýn Triantos ve ark. bant-
lamanýn tedavisiz izlemden farklý sonuç ver-
mediðini, hatta skleroterapi çalýþmalarýna benzer
þekilde profilaktik olarak kullanýmýnýn zararlý
olabileceðini bildirmiþtir40. 

Primer profilaksi açýsýndan bantlama ile B-
blokerler de karþýlaþtýrýlmýþtýr. Yayýnlar iki tedavi
arasýnda eþit etki veya bantlama grubunda kanama
riskinde bir düþüþ göstermiþ ancak saðkalým
üzerinde etki saptanmamýþtýr39,41-45. Buna ek olarak
bazý serilerde bantlamaya baðlý hayatý tehdit eden
kanamalar görülmesi, bantlamanýn güvenliðinin
sorgulanmasýna yol açmýþtýr40,42. Bu alanda yapýlan
prospektif randomize çalýþmalardan sadece bir
tanesi bantlama grubunda B-bloker grubuna göre
anlamlý olarak daha düþük kanama oraný ve mor-
talitede azalma saptamýþtýr. Bulunan farkýn anlam-
lýlýðý nedeniyle çalýþma yarýda kesilmiþtir. Ancak
bu yayýnýn sonuçlarýnýn alanýnda tek olduðu
unutulmamalýdýr46. Günümüzde bantlama ancak β-
bloker alamayan ve büyük varisleri olan hastalar
için önerilmektedir38,47,48.

Bantlama ile β-blokerlerin kombinasyon
tedavisi ilgi çekmektedir. Teorik olarak far-
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makoterapi ile portal basýncýn düþürülmesine ek
olarak mekanik olarak varislerin tromboze
edilmesinin her iki yöntemden daha etkili olmasý
beklenmektedir. Sarin ve ark. çalýþmasýnda tek
baþýna bantlama ile kombine bantlama ve β-blo-
ker gruplarý karþýlaþtýrýldýðýnda iki grup arasýnda
ilk kanama ve mortalite açýsýndan fark saptan-
mamýþ ancak kombinasyon grubunda daha az
varis nüksü görülmüþtür49. De la Pena ve ark.
serisinde ise kombinasyon grubunda daha düþük
kanama oraný ve daha az varis nüksü saptanmýþ,
saðkalým oranlarýnda fark bulunmamýþtýr50.

3)Kanama geçiren kiþide kanamanýn
durdurulmasý 
Klinik önemi olan kanama (clinically significant
bleeding) 0 zaman noktasýndan itibaren 24 saat
içinde 2 ünite veya daha fazla kan transfüzyonu
yapýlmasý ve ayný zamanda 0 zaman noktasýnda
sistolik kan basýncýnýn 100 mmHg'nýn altýnda
olmasý, postüral deðiþiklik ile sistolik kan
basýncýnýn 20mmHg'dan fazla deðiþmesi ve/veya
nabýz hýzýnýn 100/dakikanýn üstüne çýkmasý þek-
linde tanýmlanmaktadýr51.

Özofagus varisleri
Akut kanamalý hastalarýn da dahil edildiði,
skleroterapi ve bantlamayý karþýlaþtýran prospektif
çalýþmalarda her iki yöntem arasýnda anlamlý fark
bulunmamýþtýr10-14,52. Hem skleroterapi hem bantla-
manýn akut kanamayý durdurmadaki baþarýsý %80
ile %100 arasýnda deðiþmektedir13,14,53,54. Sadece aktif
kanamasý olan hastalardan oluþan seride sýzýntý þek-
lindeki (oozing) kanamada her iki yöntem eþit
baþarý saðlamýþ, fýþkýrma tarzý (spurting) kanamada
ise bantlama daha etkili bulunmuþtur55.

Skleroterapi ve bantlamanýn beraber uygulan-
masý farklý kombinasyon teknikleri ile denen-
miþtir. Bantlama ile eþ zamanlý bantlama ve
skleroterapinin karþýlaþtýrýldýðý çalýþmalarda bek-
lenen yarar kanýtlanamamýþtýr. Bu yayýnlarda her
iki grupta benzer eradikasyon, tekrar kanama ve
mortalite oranlarý saptanýrken kombinasyon gru-
plarýnda daha fazla seans gerektiði ve buna baðlý
olarak komplikasyon oranlarýnýn arttýðý bulunmuþ-
tur56-59. Skleroterapi ile kombinasyon tedavileri
karþýlaþtýrýldýðýnda kombinasyon gruplarýnda daha

az sklerozan madde kullanýmý ile ve daha az seans-
da eþit etkinlik saðlandýðý60,61 ve tekrar kanama ve
komplikasyon oranlarýnýn kombinasyon grubunda
daha düþük olduðu bulunmuþtur62,63. Bantlama ile
bantlama sonrasý skleroterapinin karþýlaþtýrýldýðý
çalýþmalarda ise daha ümit verici sonuçlar elde
edilmiþtir. Bu yaklaþýmla kombinasyon grubunda
kullanýlan seans sayýsý artmýþ64 ya da ayný
kalmýþ65,66, etkinlik ayný kalmýþ65,66 ya da artmýþ64,
komplikasyonlar ve mortalite ayný kalmýþ65,64 ya da
azalmýþtýr66. Bu veriler kombinasyon tedavisinin
üstünlüðünü kanýtlamamakla birlikte optimal
uygulama yöntemini saptamak üzere yapýlacak
çalýþmalarýn gerekliliðini göstermektedir67.

Mide varisleri
Özofagus varisli hastalarda mide varisi sýklýðý
%15 ile %100 arasýnda deðiþmektedir68. Mide
varislerinin skleroterapisi ile ilgili ilk deneyim-
lerde baþarý þansý daha düþük olarak bildirilmiþse
de69, siyanoakrilat70,71, siyanoakrilat+ayrýlabilir
kement8, ve fibrin yapýþtýrýcý68,72 ile %90'ý aþan
kanama durdurma oranlarý bildirilmiþtir. Siyano-
akrilat kullanýlan serilerde tekrar kanama oraný
%10'un altýndadýr. Siyanoakrilat kullanýmý ile
bantlamanýn karþýlaþtýrýldýðý prospektif randomize
çalýþmada siyanoakrilatýn daha etkili ve daha
güvenli olduðu saptanmýþtýr73.

4) Tekrar kanamanýn önlenmesi
Tekrar kanama sýklýðý ilk 6 haftada %30 ile 40
arasýnda deðiþmektedir ve bu süreden sonra kanama
öncesi oranlara döner. Tekrar kanama riski en çok
ilk kanamayý takip eden birkaç gün içerisindedir19,74.

Tekrar kanamayý önlemek üzere bantlamanýn
skleroterapi ile karþýlaþtýrýldýðý prospektif randomize
çalýþmalarda tekrar kanama açýsýndan eþit ya da daha
fazla baþarý saðladýðý bildirilmektedir 10,11,13-18,75,76. Tek
bir yayýn haricinde52 tüm çalýþmalarda bantlamanýn
komplikasyonlarý azalttýðý saptanmýþtýr. Bu çalýþ-
malarýn tamamýnda bantlama daha az sayýda seans
gerektirmiþtir. Skleroterapi sonrasý varis nüksünün
daha düþük olduðu gözlenmekle birlikte14,15,17,76,77,
bantlama grubunda oluþan nüks varislerden kanama
riskinin düþük olduðu bildirilmektedir14,77. Bahse-
dilen serilerin çoðunda bantlamanýn saðkalým üzeri-
ne etkisi bulunmamýþ ancak bu serilerin meta-anali-
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zinde saðkalým avantajý saptanmýþtýr78. Daha düþük
kanama oraný, düþük morbidite ve mortalite ve
tedavi için daha az sayýda seans gerektirmesi sebe-
biyle, endoskopik bantlama özofagus varislerinden
kanamýþ hastalarýn tedavisinde ilk seçenektir9.

Baþarý oranlarýný artýrmak amacýyla uygu-
lanan farklý kombinasyon tekniklerinin ikincil
profilaksideki yerini inceleyen bir metaanalizde
kombinasyon tedavisinin tekrar kanama, tedavi
için gerekli süre ve saðkalým açýsýndan klinik
yarar saðlamadýðý ve bu grup hastalarda sadece
bantlama uygulanan hastalara göre daha fazla
özofagus striktürü oluþtuðu saptanmýþtýr79. 

Kaynaklar
1. Bosch J, Pagan JCG. Pathophysiology of portal hypertension and

its complications. In: Oxford Textbook of Clinical Hepatology.
Bircher J, Benhamou JP, McIntyre N, Rizzetto M, Rodes J
(editörler). Oxford University Press, New York 1999:653-9.

2. Bornman PC, Krige JE, Terblanche J. Management of
oesophageal varices. Lancet 1994;30:1079-84.

3. de Franchis R. Updating consensus in portal hypertension:
Report of the Baveno III Consensus Workshop on definitions,
methodology and therapeutic strategies in portal hypertension
J. Hepatol 2000;33:846-52.

4. Yol S, Belviranlý M, Toprak S, et al. Endoscopic clipping ver-
sus band ligation in the management of bleeding esophageal
varices. Surg Endosc 2003;17:38-42.

5. Dhiman RK, Choudhouri G, Saraswat VA, et al. Role of paraoe-
sophageal collaterals and perforating veins on outcome of
endoscopic sclerotherapy for oesophageal varices: an
endosonographic study. Gut 1996;759-64.

6. Terblanche J, Stiegmann GV, Krige JE, et al. Long-term man-
agement of variceal bleeding: the place of varix injection and
ligation. World J Surg 1994;18:185-92.

7. Gürel S, Demir K, Kaymakoglu S, et al. A rare complication of
endoscopic injection sclerotherapy: thrombosis of the subcla-
vian vein. Hepatogastroenterology 2000;47:1319-21.

8. Yoshida T, Harada T, Shigemitsu T, et al. Endoscopic manage-
ment of gastric varices using a detachable snare and simultane-
ous endoscopic sclerotherapy and O-ring ligation. J
Gastroenterol Hepatol 1999;14:730-5.

9. Krige JE, Shaw JM, Bornman PC. The evolving role of endo-
scopic treatment for bleeding esophageal varices. World J Surg
2005;29:966-73.

10. Stiegmann GV, Goff JS, Michaletz-Onody PA, et al.
Endoscopic sclerotherapy as compared with endoscopic liga-
tion for bleeding esophageal varices. N Engl J Med
1992;326:1527-32.

11. Laine L, El-Newihi HM, Migikovsky B, et al. Endoscopic lig-
ation compared with sclerotherapy for the treatment of bleeding
esophageal varices. Ann Intern Med 1993;119:1-7.

12. Lo GH, Lai KH, Cheng JS, et al. A prospective, randomized
trial of sclerotherapy versus ligation in the management of
bleeding esophageal varices. Hepatology 1995;22:466-71.

13. Hou MC, Lin HC, Kuo BI, et al. Comparison of endoscopic
variceal injection sclerotherapy and ligation for the treatment of
esophageal variceal hemorrhage: a prospective randomized
trial. Hepatology 1995;21:1517-22.

14. Sarin SK, Govil A, Jain AK, et al. Prospective randomized trial

of endoscopic sclerotherapy versus variceal ligation for
esophageal varices: influence on gastropathy, gastric varices
and variceal recurrence. J Hepatol 1997;26:826-32.

15. Baroncini D, Milandri GL, Borioni D, et al. A prospective ran-
domized trial of sclerotherapy versus ligation in the elective
treatment of bleeding esophageal varices. Endoscopy
1997;29:235-40.

16. Avgerinos A, Armonis A, Manolakopoulos S, et al. Endoscopic
sclerotherapy versus variceal ligation in the long-term manage-
ment of patients with cirrhosis after variceal bleeding. A
prospective randomized study. J Hepatol 1997;26:1034-41.

17. De la Pena J, Rivero M, Sanchez E, et al. Variceal ligation com-
pared with endoscopic sclerotherapy for variceal hemorrhage:
prospective randomized trial. Gastrointest Endosc 1999;49:417-23.

18. Zargar SA, Javid G, Khan BA, et al. Endoscopic ligation vs. scle-
rotherapy in adults with extrahepatic portal venous obstruction: a
prospective randomized study. Gastrointest Endosc 2005;61:58-66.

19. D'Amico, Pagliaro L, Bosch J. The treatment of portal hyper-
tension.: A metanalytical review. Hepatology 1995;22:332-54.

20. Christensen E, Fauerholdt L, Schlichting P, et al. Aspects of the
natural history of gastrointestinal bleeding in cirrhosis and the
effects of prednisone. Gastroenterology 1981;81:944-52.

21. Cales P, Desmorat H, Vinel P, et al. Incidence of large
esophageal varices in patients with cirrhosis: Application of
prophylaxis of first bleeding. Gut 1990;31:1298-302.

22. Merli M, Nicolini G, Angeloni S, et al. Incidence and natural
history of small esophageal varices in cirrhotic patients. J
Hepatol 2003;38:266-72.

23. de Franchis R. Evaluation and follow up of patients with cirrho-
sis and esophageal varices. J Hepatol 2003;38:361-3.

24. Chalasani N, Kahi C, Francois F, et al. Improved patient sur-
vival after acute variceal bleeding: A multicenter, cohort study.
Am J Gastroenterol 2003;98:653-9.

25. Grace ND, Groszmann RJ, Garcia-Tsao G et al. Portal hyper-
tension and variceal bleeding: An AASLD single topic sympo-
sium. Hepatology 1998;28:868-80.

26. de Franchis R, Pascal JP, Ancona E, et al. Definitions, method-
ology and therapeutic strategies in portal hypertension. A
Consensus Development Workshop, Baveno, Lake Maggiore,
Italy, April 5-6, 1990. J Hepatol 1992;15:256-61.

27. Sarin SK, Lahoti D, Saksena SP, et al. Prevalence, classification
and natural history of gastric varices: A long-term follow up
study in 568 portal hypertension patients. Hepatology
1992;16:1343-9.

28. Zaman A, Hapke R, Flora K, et al. Factors predicting the pres-
ence of esophageal or gastric varices in patients with advanced
liver disease. Am J Gastroenterol 1999;94:3292-6.

29. Schepis F, Camma C, Niceforo D, et al. Which patients with
cirrhosis should undergo endoscopic screening for esophageal
varices detection? Hepatology 2001;33:333-8.

30. Riggio O, Angeloni S, Nicolini G, et al. Endoscopic screening
for esophageal varices in cirrhotic patients. Hepatology
2002;35:501-2.

31. D'Amico G, Morabito A. Noninvasive markers of esophageal
varices: another round, not the last. Hepatology 2004;39:30-4.

32. North Italian Endoscopic club for the Study and Treatment of
Esophageal Varices. Prediction of the first variceal hemorrhage
in patients with cirrhosis of tyhe liver and esophageal varices.
N Engl J Med 1988;319:983-9.

33. Merkel C, Zoli M, Siringo S, et al. Prognostic indicators of risk
for first variceal bleeding in cirrhosis: A multicenter study in 711
patients to validate and improve the North Italian Endoscopic
Club (NIEC) index. Am J Gastroenterol 2000;95:2915-20.

34. Paquet KJ, Kalk JF, Kline CP, et al. Prophylactic sclerotherapy
for esophageal varices in high-risk cirrhotic patients selected by
endoscopic and hemodynamic criteria: A randomized single-

68

D. Öncel ve ark.



center controlled trial. Endoscopy 1994;26:734-40.
35. Witzel L, Wolbergs E, Merki H. Prophylactic endoscopic scle-

rotherapy of esophageal varices. Lancet 1995;1:773-5.
36. The Veterans Affairs Cooperative Variceal Sclerotherapy Group.

Prophylactic sclerotherapy for esophageal varices in men with
alcoholic liver disease. New Engl J Med 1991;324:1779-84.

37. Shahi HM, Sarin SK. Prevention of first variceal bleed: An apprais-
al of current therapies. Am J Gastroentereol 1998;93:2348-58.

38. Comar KM, Sanyal AJ. Portal hypertensive bleeding.
Gastroenterol Clin N Am 2003;32:1079-105.

39. Imperiale TF, Chalasani N. A meta-analysis of endoscopic
variceal ligation for primary prophylaxis of esophageal variceal
bleeding. Hepatology 2001;33:802-7.

40. Triantos C, Vlachogiannakos J, Armonis A, et al. Primary pro-
phylaxis of variceal bleeding in cirrhotics unable to take beta-
blockers: a randomized trial of ligation. Aliment Pharmacol
Ther 2005;21:1435-43.

41. Lo GH, Chen WC, Chen MH, et al. Endoscopic ligation vs.
nadolol in the prevention of first variceal bleeding in patients
with cirrhosis.Gastrointest Endosc 2004;59:333-8.

42. Schepke M, Kleber G, Nurnberg D, et al. German Study Group
for the Primary Prophylaxis of Variceal Bleeding. Ligation ver-
sus propranolol for the primary prophylaxis of variceal bleed-
ing in cirrhosis. Hepatology 2004;40:65-72.

43. Sarin SK, Lamba GS, Kumar M, et al. Comparison of endo-
scopic ligation and propranolol for the primary prevention of
variceal bleeding. N Engl J Med 1999;340:988-93.

44. Thuluvath PJ, Maheshwari A, Jagannath S, et al. A randomized
controlled trial of beta-blockers versus endoscopic band ligation
for primary prophylaxis: a large sample size is required to show
a difference in bleeding rates. Dig Dis Sci 2005;50:407-10.

45. Lui HF, Stanley AJ, Forrest EH, et al. Primary prophylaxis of
variceal hemorrhage: a randomized controlled trial comparing
band ligation, propranolol, and isosorbide mononitrate.
Gastroenterology 2002;123:735-44.

46. Jutabha R, Jensen DM, Martin P, et al. Randomized study com-
paring banding and propranolol to prevent initial variceal hem-
orrhage in cirrhotics with high-risk esophageal varices.
Gastroenterology 2005;128:870-81.

47. Chalasani N, Boyer TD. Primary prophylaxis against variceal
bleeding: β-Blockers, endoscopic ligation, or both? Am J
Gastroenterol 2005;100:805-7.

48. de Franchis R, Dell'Era A, Iannuzzi F. Diagnosis and treatment
of portal hypertension. Dig Liver Dis 2004;36:787-98.

49. Sarin SK, Wadhawan M, Agarwal SR, et al. Endoscopic
variceal ligation plus propranolol versus endoscopic variceal
ligation alone in primary prophylaxis of variceal bleeding. Am
J Gastroenterol 2005;100:797-804.

50. De la Pena J, Brullet E, Sanchez-Hernandez E, et al. Variceal liga-
tion plus nadolol compared with ligation for prophylaxis of
variceal rebleeding: a multicenter trial. Hepatology 2005;41:572-8.

51. de Franchis R. Developing consensus in portal hypertension. J
Hepatol 1996;25:390-4.

52. Gimson AE, Ramage JK, Panos MZ, et al. Randomised trial of
variceal banding ligation versus injection sclerotherapy for
bleeding oesophageal varices. Lancet 1993;342:391-4.

53. Stiegmann GV, Goff JS, Sun JH, et al. Endoscopic elastic band
ligation for active variceal hemorrhage. Am Surg 1989;55:124-8.

54. Grace N. Diagnosis and treatment of gastrointestinal bleeding
secondary to portal hypertension. Am J Gastroenterol
1997;92:1081-91

55. Lo GH, Lai KH, Cheng JS, et al. Emergency banding ligation
versus sclerotherapy for the control of active bleeding from
esophageal varices. Hepatology 1997;25:1101-4.

56. Laine L, Stein C, Sharma V. Randomized comparison of liga-
tion versus ligation plus sclerotherapy in patients with bleeding

esophageal varices. Gastroenterology 1996;110:529-33.
57. Saeed ZA, Stiegmann GV, Ramirez FC, et al. Endoscopic

variceal ligation is superior to combined ligation and scle-
rotherapy for esophageal varices: A multicenter prospective
randomized trial. Hepatology 1997;25:71-74.

58. Al Traif I, Fachartz FS, Al Jumah A, et al. Randomized trial of
ligation versus combined ligation and sclerotherapy for bleed-
ing esophageal varices. Gastrointest Endosc 1999;50:1-6.

59. Hou MC, Chen WC, Lin HC, et al. A new "sandwich" method of
combined endoscopic variceal ligation and sclerotherapy versus
ligation alone in the treatment of esophageal variceal bleeding: a
randomized trial. Gastrointest Endosc 2001;53:572-8.

60. Shigemitsu T, Yoshida T, Harada T, et al. Endoscopic injection
sclerotherapy with ligation versus endoscopic injection sclerother-
apy alone in the management of esophageal varices: a prospective
randomized trial. Hepatogastroenterology 2000;47:733-7.

61. Nishikawa Y, Hosokawa Y, Doi T, et al. Simultaneous combina-
tion of endoscopic sclerotherapy and endoscopic ligation for
esophageal varices. Gastrointest Endosc 1995;42:358-60.

62. Garg PK, Joshi YK, Tandon RK. Comparison of endoscopic
variceal sclerotherapy with sequential endoscopic band ligation
plus low-dose sclerotherapy for secondary prophylaxis of
variceal hemorrhage: a prospective randomized study.
Gastrointest Endosc 1999;50:369-73.

63. Iso Y, Kawanaka H, Tomikawa M, et al. Repeated injection
sclerotherapy is preferable to combined therapy with variceal
ligation to avoid recurrence of esophageal varices: a prospec-
tive randomized trial. Hepatogastroenterology 1997;44:467-71.

64. Bhargava DK, Pokharna R. Endoscopic variceal ligation versus
endoscopic variceal ligation and endoscopic sclerotherapy: a
prospective randomized study. Am J Gastroenterol 1997;92:950-3.

65. Masumoto H, Toyonaga A, Oho K, et al. Ligation plus low-vol-
ume sclerotherapy for high-risk esophageal varices: compar-
isons with ligation therapy or sclerotherapy alone. J
Gastroenterol 1998;33:1-5.

66. Lo GH, Lai KH, Cheng JS, et al. The additive effect of sclerother-
apy to patients receiving repeated endoscopic variceal ligation: a
prospective, randomized trial. Hepatology 1998;28:391-5.

67. Sarin SK, Gupta R. Endoscopic ligation plus sclerotherapy: two
plus two make only three! Gastrointest Endosc 1999;50:129-33.

68. Yang WL, Tripathi D, Therapondos G, et al. Endoscopic use of
human thrombin in bleeding gastric varices. Am J
Gastroenterol 2002;97:381-5.

69. Trudeau W, Prindiville T. Endoscopic injection sclerosis in bleed-
ing gastric varices. Gastrointestinal Endosc 1986;32:264-8.

70. Ogawa K, Ishikawa S, Naritaka Y et al. Clinical evaluation of
endoscopic injection sclerotherapy using n-butyl-2-cyanoacry-
late for gastric variceal bleeding. J Gastroenterol Hepatol
1999;14:245-50.

71. Sarin SK, Jain AK, Jain M, et al. A randomized controlled trial
of cyanoacrylate versus alcohol injection in patients with isolat-
ed fundic varices. Am J Gastroenterol 2002;97:1010-5.

72. Datta D, Vlavianos P, Alisa A, et al. Use of fibrin glue
(Beriplast) in the management of bleeding gastric varices.
Endoscopy 2003;35:675-8.

73. Lo GH, Lai KH, Cheng JS, et al. A prospective, randomized trial
of butyl cyanoacrylate injection versus band ligation in the man-
agement of bleeding gastric varices. Hepatology 2001;33:1060-4.

74. Graham DY, Smith JL. The course of patients after variceal
hemorrhage. Gastroenterology 1981;80:800-9.

75. Hou MC, Lin HC, Kuo BI, et al. The rebleeding course and
long-term outcome of esophageal variceal hemorrhage after lig-
ation: comparison with sclerotherapy. Scand J Gastroenterol
1999;34:1071-6.

76. Masci E, Stigliano R, Mariani A, et al. Prospective multicenter ran-
domized trial comparing banding ligation with sclerotherapy of

69

Özofagus Varis Kanamalarýna Yaklaþým



esophageal varices. Hepatogastroenterology 1999;46:1769-73.
77. Hou MC, Lin HC, Lee FY, et al. Recurrence of esophageal

varices following endoscopic treatment and its impact on
rebleeding: comparison of sclerotherapy and ligation. J Hepatol
2000;32:2002-8.

78. Laine L, Cook D. Endoscopic ligation compared with scle-
rotherapy for treatment of esophageal variceal bleeding. A

meta-analysis. Ann Intern Med 1995;123:280-7.
79. Karsan HA, Morton SC, Shekelle PG, et al. Combination endo-

scopic band ligation and sclerotherapy compared with endo-
scopic band ligation alone for the secondary prophylaxis of
esophageal variceal hemorrhage: a meta-analysis. Dig Dis Sci
2005;50:399-406.

70

D. Öncel ve ark.



71

Giriþ
Gastrik mukozada kronik Helicobacter pylori
infeksiyonu, mukoza ile iliþkili lenfoid doku
(MALT) lenfomasý ve gastrik adenokarsinom
geliþimi için bilinen bir risk faktörüdür1,2.
Epidemiyolojik çalýþmalar anti-Helikobakter

seropozitifliðinin pankreas kanseri için risk faktörü
olabileceðini öne sürmektedir3,4. Gerek pankreas
adenokarsinomlarýnda gerekse selim ve malign
safra yolu patolojisi olan hastalarda yapýlan
polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) incelemelerinde
Helikobakter suþlarýna özgü nükleik asitler, hem
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Özet
Amaç: Epidemiyolojik çalýþmalar ve tümör dokusunda yapýlan polimeraz zincir reaksiyonu incelemeleri, Helikobakter suþlarýnýn pankreas
ve safra yollarý kanserleri için risk faktörü olabileceðini düþündürmektedir. Ancak mide kanserleri ve lenfomalarýnýn aksine, bu tümörlerde
bakteri varlýðý direkt yöntemlerle gösterilememiþtir. Bu çalýþmada periampuller tümörlerde Helikobakter türlerinin olasý varlýðýný araþtýrmak
üzere bir ýþýk mikroskopisi ile inceleme yapýlmýþtýr.
Hastalar ve Yöntemler: Aralýk 2002 ile Mayýs 2004 tarihleri arasýnda pankreatoduodenektomi yapýlmýþ 29 hastanýn (10 pankreas baþý
karsinomu, 9 distal koledok karsinomu, 4 ampulla Vateri tümörü ve 2 duodeum kanseri; 4 kronik pankreatit vakasý) klinik dosyalarý ve cer-
rahi piyesleri geriye dönük olarak deðerlendirilmiþtir. Rezeksiyon piyeslerinde Helikobakter suþlarýnýn varlýðý hematoksilen-eozin, modifiye
Giemsa ve monoklonal antikorla immünohistokimyasal boyama sonrasý ýþýk mikroskopisi ile deðerlendirilmiþtir.
Bulgular: Her üç yöntemle de, hiçbir tümörde, kronik pankreatitli dokuda veya hastalýktan etkilenmemiþ koledokta, Helikobakter suþlarý
saptanmamýþtýr. Deðerlendirmeye uygun olan 11 mide piyesinden dördünde pozitif sonuç bulunmuþtur.
Sonuçlar: Bu çalýþmanýn sonuçlarý periampuller tümörlerin geliþiminde Helikobakter suþlarýnýn yerel bir etkisi olduðu görüþünü destekle-
memektedir. Ancak sunulan veriler ile bu bakterilerin indirekt etkilerini reddetmek olanaksýzdýr. 

Anahtar kelimeler: periampuller tümör, pankreas kanseri, kolanjiokarsinom, helikobakter

No Evidence of Specific Ýmmunoreactivity of Helicobacter
Species in Periampullary Tumors by Light Microscopy

Summary
Aim: Epidemiologic studies and investigations on tumor tissues with polymerase chain reaction assays implicate Helicobacter
species as a risk factor for pancreatic and biliary carcinomas. However, in contrast with gastric carcinomas and lymphomas, the
presence of bacteria in these tumors has not been confirmed with direct methods. A light microscopic study was performed to
investigate the possible presence of Helicobacter species in periampullary tumors.  
Methods: The charts and surgical specimens of 29 patients who underwent pancreatoduodenectomy (10 pancreatic head carci-
nomas, 9 distal common bile duct carcinomas, 4 ampulla Vateri tumors and 2 duodenal carcinomas; 4 cases of chronic pancre-
atitis) between December 2002 and May 2004 were evaluated retrospectively. The presence of Helicobacter species in the resec-
tion specimens was investigated by light microscopy after hematoxylin-eosin, modified Giemsa as well as immunohistochemical
staining with a monoclonal antibody. 
Findings: Helicobacter species were not detected in any of the tumors, chronic pancreatitis tissues or the uninvolved common
bile ducts by the three methods. Four of the 11 available stomach specimens were found to be positive. 
Conclusýons: The results of this study do not support a local role of Helicobacter species in the development of periampullary
tumors. However, an indirect effect of these bacteria can not be refuted by these data.  

Key words: periampullary tumor, pancreatic cancer, cholangiocarcinoma, helicobacter



safrada hem de safra yollarýnda gösterilmiþtir5-10.
Buna karþýlýk, Helikobakter suþlarýna özgü nükleik
asitler iki çalýþmada hiçbir hastanýn safrasýnda sap-
tanmazken11,12, iki çalýþmada sadece birer hastada
(1/32, 1/21) bulunmuþtur13,14. Problemi daha da kar-
maþýklaþtýran nokta,  PCR yöntemlerine ve bu yön-
temle elde edilen sonuçlarýn yorumlanmasýna
þüpheyle yaklaþýlmasý gerektiðini düþündüren veril-
er bulunmasýdýr15-17. Gastrik tümörlerin aksine He-
likobakter varlýðý pankreatobilier karsinomlarda
direkt yöntemler (mikroskopi veya kültür) ile kesin
olarak doðrulanamamýþtýr5,7,9,18. Bu çeliþkili sonuç-
larý aydýnlatmak amacýyla periampuller tümörlerde
Helikobakter suþlarýnýn olasý varlýðýný araþtýrmak
üzere üç farklý boyama yöntemi ile ýþýk mik-
roskopisi incelenmesi yapýlmýþtýr.

Hastalar ve Yöntemler
Aralýk 2002 ve Mayýs 2004 tarihleri arasýnda
pankreatoduodenektomi yapýlmýþ 29 hastanýn
dosyalarý ve cerrahi piyesleri geriye dönük olarak
deðerlendirilmiþtir. Hastalarýn demografik ve
klinik özellikleri tablo 1'de sunulmuþtur.

Onyedi hastaya ameliyat öncesi dönemde bilier
drenaj iþlemi uygulanmýþtýr. Oniki hastada uygu-
lanan drenaj yöntemi (11 hastada endoskopik dre-
naj, bir hastada perkütan eksternal-internal drenaj)
teorik olarak periampuller bölgenin gastrointestinal

kanaldan asendan kolonizasyonunu kolaylaþtýrmýþ
olabilir. Hastalarýn hiçbirine Helikobakter eradi-
kasyon tedavisi uygulanmamýþtýr.

Histopatolojik deðerlendirme
Tümör dokusundan, etkilenmemiþ distal koledok
duvarýndan, kronik pankreatitli dokudan ve eðer
piyeste mevcutsa gastrik mukozadan, standart his-
tolojik kesitler hazýrlanmýþ ve hematoksilen-eozin
ve modifiye Giemsa ile boyanmýþtýr19. Poli-L-lizin
kaplý lamlara yerleþtirilen 3-µm-kalýnlýðýnda
kesitler, bir gece süreyle 45-50ºC'ta inkübasyondan
sonra ksilen ile deparafinize ve dereceli alkollerden
geçirilerek rehidrate edilmiþtir. Antijenleri ortaya
çýkarmak için kesitler 10 mM sitrat tampon
çözeltisinde (pH 6) 1 atm. basýnçta 2.5 dakika inkü-
be edilmiþ ve soðutulduktan sonra distile suya alýn-
mýþtýr. Bunu takiben kesitler fosfat tampon çözeltisi
(pH 7,6) içine konulmuþtur. Endojen peroksidaz
aktivitesi distile suda %0,3 hidrojen peroksit ile 20
dakika inkübe edilerek baskýlanmýþtýr. Kesitler
özgül olmayan baðlanmayý önlemek için özgül
olmayan bloke edici ajanla (Ultra V Block Non-spe-
cific blocking Reagent, LabVision, Fremont, CA,
USA) inkübe edilmiþtir. Primer antikor olarak,
tavþan monoklonal anti-Helikobakter pylori antiko-
ru (Helikobakter pylori-Ab 1, NeoMarkers, Lab
Vision Corporation, Fremont, CA, USA, dilüsyon
1/1000) oda sýcaklýðýnda, 60 dakika süreyle uygu-
lanmýþtýr. Biyotinli keçi anti-tavþan polivalan
antikoru (Ultravision Detection System, Lab Vision
Corporation, Fremont, CA, USA, inkübasyon 20
dakika) sekonder antikor olarak, streptavidin per-
oksidaz (Ultravision Detection System, Lab Vision
Corporation, Fremont, CA, USA, inkübasyon 20
dakika) iþaret olarak ve aminoetil karbazol kromo-
jen olarak (Ultravision Detection System, Lab
Vision Corporation, Fremont, CA, USA, inkübas-
yon 15 dakika) kullanýlmýþtýr. Kesitler iþlemin her
basamaðýndan sonra fosfat tampon çözeltisi ile
yýkanmýþ ve son aþamada, hücre çekirdeklerini
belirgin hale getirmek için Mayer hematoksilen ile
zýt boyama yapýlmýþtýr. H. pylori kolonizasyonu
saptanan antral mukoza dokusu pozitif kontrol
olarak kullanýlmýþtýr. Negatif kontroller primer
antikor kullanýlmadan saðlanmýþtýr. Tüm iþlemler
aksi belirtilmediði sürece oda ýsýsýnda yapýlmýþtýr.
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Tablo 1. Hastalarýn klinik ve demografik özellikleri (n: 29)

Medyan yaþ (aralýk) 65 (36-78)
Erkek: kadýn 20: 9

• Ameliyat öncesi stentleme
Endoskopik 11
Perkütan (eksternal-internal) 6 (5:1)

• Ameliyatlar
Pilor-koruyucu pankreatoduodenektomi    16 
Standart pankreatoduodenektomi 13 

• Kesin taný
Pankreas adenokarsinomu 10
Distal koledok karsinomu 9
Ampulla Vateri karsinomu 4
Duodenum kanseri 2
Kronik pankreatit 4



Bulgular
Pozitif kontrollerin hepsinde Helikobakter
immünoreaktivitesi gözlenmiþtir. Deðerlendirmeye
uygun olan 11 mide piyesinin dördünde, Helico-
bacter bakterileri saptanmýþtýr (bir hastaya daha
önce mide rezeksiyonu yapýlmýþtý, bir hastanýn
piyesi bulunamadý). Tümörlerin, kronik pankreatit
dokusunun ve etkilenmemiþ distal koledok duva-
rýnýn hiçbirinde, uygulanan üç yöntemle de pozitif
bulgu saptanmamýþtýr.

Sonuçlar
Bu çalýþma sonuçlarý iki farklý yayýn ile bazý yön-
lerden benzerlik taþýmaktadýr20,21. Ýlk çalýþmada
araþtýrmacýlar, larinks kanserli hastalarda anti-HP
IgG antikoru sýklýðýnýn, kontrollerden anlamlý
düzeyde yüksek olmasýndan yola çýkarak epider-
moid larinks karsinomu olan 50 hasta ile selim
lezyonu olan 50 hastanýn piyeslerini immünohis-
tokimyasal olarak incelemiþlerdir. Selim lezyon-
larýn hiçbirisinde H. pylori benzeri bakteri sap-
tanmamýþtýr; malign lezyonlarýn 28'inde þüpheli
bulgular elde edilmekle beraber, hiçbirisinde
immünohistokimya ile pozitif sonuç bulun-
mamýþtýr. Ýkinci çalýþmada21 Koullias ve ark., H.
pylori infeksiyonu olan hastalarda tekrarlayan
koroner atak riskinin arttýðýný ve bu riskin
antibiyotik eradikasyon tedavisi sonrasý gide-
rildiðini bildiren yayýnlardan yola çýkmýþlardýr.
Asendan aort anevrizmalarýnda ve torasik aortun
penetran ülserlerinde immünohistokimyasal
inceleme yapmýþlardýr. Örneklerin hiçbirinde H.
pylori bulunduðuna dair kanýt saptanmamýþtýr.

Benzer þekilde, epidemiyolojik çalýþmalar ve
PCR verilerinin aksine, pankreatobilier karsi-
nomlarda Helikobakter varlýðý direkt yöntemlerle
(mikroskopi veya kültür) doðrulanmamýþtýr.
Bazý yayýnlarda bu yöntemlerden bahsedilme-
mektedir7. Diðerlerinde ise PCR sonuçlarýnýn
pozitif olmasýna raðmen pankreas tümörlerinde18,
safra kesesi dokusunda (iki hastada gümüþ boya-
ma kesin olmayan sonuçlar vermiþtir)5 veya
hepatobilier tümörlerde (hematoksilen eozin,
modifiye Giemsa, immünohistokimya)9 bakteri
direkt olarak gösterilememiþtir. Bu uyumsuz-
luðun sebepleri açýk deðildir. Cerrahi öncesi pro-
filaktik antibiyotik kullanýmý akla gelebilirse de,

11 mide piyesinin 4'ünde pozitiflik bulunmasý, bu
olasýlýðý desteklememektedir. Bu çalýþmanýn
sonuçlarý direkt yöntem kullanan diðer çalýþmalar
ile uyumludur. Yirmibeþ periampuller tümörde üç
farklý yöntem ile Helikobakter suþlarýna dair
kanýt bulunmamýþtýr. 

Bu çalýþmanýn sonuçlarý, periampuller tümör-
lerin geliþiminde Helikobakter suþlarýnýn yerel
bir etkisi olduðu görüþünü desteklememektedir.
Ancak sunulan veriler ile bu bakterilerin indirekt
etkilerini reddetmek olanaksýzdýr.
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Yetmiþbir yaþýnda erkek hasta kolesistolityaz,
geçirilmiþ kolanjit ve pankreasta çoðul kistler
nedeniyle kliniðimize sevk edilmiþti. Hastanýn
özgeçmiþinde hipertansiyon ve diabet dýþýnda
belirgin bir özellik yoktu. Fizik muayenede nor-
mal bulgular saptandý.

Biyokimyasal incelemelerde, kanda glukoz 249
mg/dl (70-110), kreatinin 0.6 mg/dl (0.7-1.4),
alkalen fosfataz (ALF) 192 IU/L(30-135), aspartat
aminotransferaz (AST) 24 IU/L (5-42), alanin
aminotransferaz (ALT) 33 IU/L (5-45), gamma-glu-
tamil-transpeptidaz (GGT) 73 IU/L (5-85), total
bilirubin 0.7 mg/dl (0.2-1.0), direkt bilirubin 0.3
mg/dl (0.0-0.3), INR 1.0 (0.85-1.2), CA 19-9 0.6
U/ml (0-34), CEA 4.7 ng/ml (0-4.0) bulundu. Serum
amilaz ve IgG4 seviyeleri normal sýnýrlar içerisinde
bulundu. Yapýlan dýþký incelemesinde ekzokrin
pankreas yetmezliðine ait bulgu saptanmadý.

Manyetik rezonans (MRG) görüntülemesinde
pankreasta "kar topu" manzarasýný andýran çoðul
kistik lezyonlar, atrofi ve yaðlanma görüldü
(Resim1). Manyetik rezonans kolanjiopankre-
atografi (MRKP) ve bilgisayarlý tomografi gö-
rüntülemelerinde kronik pankreatit lehine bir
bulgu saptanmadý. Ana safra yollarýnda kalýntý taþ
gözlenmedi.(Resim 2,3).

Pankreasta çoðul kistlerin ayrýcý tanýsýnda psö-

dokist, polikistik böbrek hastalýðý, kistik fibroz,
lenfanjioma ve genetik sendromlarla birlikte olabilen
konjenital pankreas kistleri göz önüne alýnmalýdýr1.
Hastanýn hikayesinde ve fizik muayene-sinde akut
veya kronik pankreatit lehine bir bulgu saptanmadý.
Karaciðer ve böbrekte kistlerin bulunmamasý
nedeniyle polikistik böbrek hastalýðý, yetmiþbir
yaþýndaki hastanýn akciðer hastalýðý ve ekzokrin
pankreas yetmezliðinin bulunmamasý nedeniyle
kistik fibroz düþünülmedi2. Pankreasta lenfanjioma
olasýlýðý, lezyonlarýn büyük multiloküle kistler þek-
linde olmamasý nedeniyle düþünülmedi. Hastanýn
özgeçmiþinde bir özellik saptanmamasý nedeniyle,
ayýrýcý tanýya giren, konjenital pankreas kistlerinin
eþlik ettiði Von-Hippel-Lindau ve Shwachman-
Diamond sendromlarýndan uzaklaþýldý3,4.

Ön planda basit pankreas kistleri düþünülse de,
ana pankreas kanalýnýn normal olabildiði, yan dal-
larý tutan intraduktal papiller müsinöz neoplazi
(IPMN) kesin olarak ayýrt edilemedi5,6. Ancak,
IPMN zemininde malignite düþündürecek radyolo-
jik bulgu saptanmadýðý için (MRG'de solid
kitlesinin olmamasý, mural nodül saptanmamasý,
pankreas kanalýnýn 5 mm'den geniþ olmamasý ve
kanalda týkanýklýk görülmemesi), ileri incelemeye
(örneðin biyopsi) gerek görülmedi7.

Kolesistolityaz nedeniyle laparoskopik kole-
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Pankreasta Çoðul Basit Kistler Türk HPB

Resim 1. T2 aðýrlýklý MRG görüntülemesinde çoðul basit
kistler. 

Resim 2. BT'de pankreasta atrofi ve yaðlý doku infiltrasyonu,
pankreasýn gövde ve boynunda kistik yapýlar.

Editöre Mektup



sistektomi yapýldý. Hastanýn takiplerinde 11 ay
boyunca herhangi bir þikayet saptanmadý. En son
biyokimyasal incelemelerde glukoz 171 mg/dl,
kreatinin 0.75 mg/dl, ALF 191 IU/L, AST 21 IU/L,
ALT 24 IU/L, GGT 22 IU/L, total bilirubin 0.3
mg/dl, direkt bilirubin 0.1 mg/dl, INR 0.9, CA 19-9
<0.6 U/ml, CEA 3.7 ng/ml bulundu. Yapýlan kontrol
MRG incelemesinde bir deðiþiklik izlenmedi
(Resim 4). Hastanýn MRG ile izlenmesi planlandý4,7.
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E. Demir ve ark.

Resim 3. Hastanýn ilk yapýlan MRKP görüntülemesinde safra
kesesinde çoðul kalküller ve pankreasta çoðul basit kistler
izlenmektedir. Ana safra kanalý ve Wirsung kanalý normal
görünümündedir.

Resim 4. Hastanýn takip MRKP görüntülemesinde pankreas
baþýnýn ve boynunun görünümü (ilk incelemeden 11 ay sonra).
Çoðul kistler ana pankreas kanalýyla komþudur ancak arada
iliþki gözlenmemektedir.



Program

10 Kasým 2006 Cuma

08:30 - 09:00 Prof. Dr. Kaya Çilingiroðlu'nun anýsýna
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