
Giriþ
Biliyer kistadenokarsinom karaciðerin çok ender
görülen kistik tümörüdür. Bu neoplazi ile ilgili yayýn-
larýn çoðu tek vaka sunumlarý ve literatür taramalarýn-
dan oluþur, etyolojisi ve klinik özellikleri tam olarak
ortaya konulmamýþtýr1-6. Biliyer kistadenokarsinom
intrahepatik safra kanalýndan, selim kistik lezyonlar-
dan ya da kistadenomdan kaynaklanabilir7. Wheeler
ve arkadaþlarý kistadenomlarda mezenkimal stromayý
ve mezenkimal stromalý kistadenomlarda habis
deðiþimi tarif etmiþtir. Mezenkimal stromasýz kist-
adenomun habis deðiþimi ise net deðildir. Bu yazýda
mezenkimal stromasýz kistadenomdan kaynaklanan
biliyer kistadenokarsinom vakasý sunuldu.

Vaka
Halsizlik, karýn aðrýsý ve þiþkinliði þikayetleri ile has-
tanemize baþvuran 60 yaþýnda kadýn hastanýn aðrýsý
sað üst kadran ve epigastrium yerleþimli ve künttü.
Fizik muayenede sað üst kadraný ve epigastriumu
dolduran, sert, yüzeyi düzgün, hafif hassas karaciðer
büyümesi vardý. Laboratuar deðerleri alkalen fosfataz
yüksekliði (270 IU/L, normal: 53-128 IU/L), hipoal-
buminemi (2.9 g/dL) ve anemi (Hb: 7.8 g/dL) dýþýnda
normal sýnýrlardaydý. Karýn ultrasonografisi (US) ve
bilgisayarlý tomografisinde (BT) karaciðer sað lobunu
ve sol lob medial segmentini dolduran, solid alanlarý
ve kist içine papiller çýkýntýlarý olan 21x13 cm boyut-
larýnda multikistik kitle görüldü (Resim 1). US ve BT
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Özet

Biliyer kistadenokarsinom karaciðerin ya da daha az sýklýkla karaciðer dýþý biliyer sistemin ender görülen kistik tümörüdür. Bu lezyo-
nun orijini tartýþmalýdýr. Mezenkimal stromalý kistadenom, kistadenokarsinom için prekanseröz bir lezyon olarak bilinirken, mezenki-
mal stromasýz kistadenomun habis deðiþimi netleþmemiþtir. Karaciðer biliyer kistadenokarsinomu olan 60 yaþýnda bir kadýn hastaya
sað triseksiyonektomi uygulandý. Rezeksiyon materyalinin makroskopik incelemesinde müsinöz sývý içeren, papiller çýkýntýlarý olan,
multiloküle kistik tümör görüldü. Tümörün histopatolojik incelemesinde mezenkimal stroma gözlenmedi. Tümörün kistik bölümlerinden
alýnan örneklerde epitel tabakada deðiþiklik yokken, karaciðer parenkimini infiltre etmiþ alanlarda belirgin atipi saptandý. Sonuç olarak,
hastamýzda biliyer kistadenokarsinomun mezenkimal stromasýz kistadenomdan kaynaklandýðý düþünüldü.

Anahtar kelimeler
Biliyer kistadenokarsinom, Mezenkimal stroma, Kistik tümör, Karaciðer.

Resim 1. Biliyer kistadenokarsinomun BT' deki görüntüsü. Resim 2. Rezeke edilen tümörün makroskopik görüntüsü.



bulgularý karaciðerin kistik tümörleri ile alveoler
ekinokokkoz arasýnda ayýrýcý taný için yeterli bulun-
madý. Karsinoembriyojenik antijen, karbohidrat anti-
jen 19-9 ve alfa-fetoprotein düzeyleri normal sýnýrlar-
da olup parazit için serolojik çalýþma sonuçlarý
negatifti. Tümörün solid alanlarýndan alýnan Tru-cut
biyopsi materyalinde biliyer orijinli papiller neoplazm
saptandý. Seçici hepatik arteriografide sol hepatik
arterin avasküler tümör tarafýndan orta hatta itildiði
görüldü. Ýnferior venakavografi normaldi. Laparo-
tomide karaciðerin sað lobu ve sol lobun medial seg-
menti kistik tümör tarafýndan tutulmuþtu. Sað trisek-
siyonektomi (segment 4, 5, 6, 7, 8 rezeksiyonu) yapýl-
dý. Parenkim transeksiyonu Pringle manevrasý uygu-
lanmadan, parmakla ezme tekniði ile yapýldý ve
toplam üç ünite eritrosit süspansiyonu kullanýldý.
Ameliyat sýrasýnda bir komplikasyon geliþmedi.
Ameliyat sonrasý dönemde karaciðer yetmezliði bul-
gularý geliþen hasta bu tablo ile 9. günde öldü. Rezeke
edilen tümörün makroskopik olarak 20x12x10 cm
boyutlarýnda, kapsüllü, kesitlerinde %70'i kistik ve
karaciðer sað lobunun rezidüel parenkimi içine infiltre
olduðu görüldü (Resim 2). Tümörün kistik bölüm-
lerinde selim tek katlý kübik ve yüksek silindirik
hücreler izlenirken solid bölümlerin invaziv solid ve
papiller alanlardan oluþtuðu görüldü. Mezenkimal
stroma yoktu. Tümörün epitel örtüsünde herhangi bir
atipik yada habis deðiþim gözlenmezken parenkimi
infiltre eden kýsýmlarýnda belirgin atipi gözlendi
(Resim 3 a - b). Tümöre mezenkimal stromasýz bili-
yer kistadenokarsinom tanýsý kondu.

Tartýþma
Biliyer kistadenokarsinom vakalarýn %97'sinde
karaciðer içi, %3'ünde karaciðer dýþý biliyer sistem-

den kaynaklanýr. Kadýnlarda daha sýk görülmekte
olup ortalama yaþ 56.2 dir1. En sýk semptom çeþitli
derecelerde karýn aðrýsýnýn eþlik ettiði karýnda kitle
ve þiþkinliktir2,7. BT ve US'de tümör tipik olarak
papiller çýkýntýlarý ve internal bölmeleri olan kistik
kitle olarak görülür8. Vakamýz karýn aðrýsý ve þiþkin-
liði þikayetleri ile baþvurmuþtu, BT ve US bulgularý
tipik görünümle uyumluydu.
Bazý biliyer kistadenokarsinomlar, kistadenomlarýn
habis deðiþimleri ile geliþir2,7,9. Wheeler ve arka-
daþlarý7 kistadenomlarda mezenkimal stromayý tarif
etmiþ ve mezenkimal stromalý kistadenomlarýn
habis deðiþimine dikkat çekmiþtir. Bu mezenkimal
stroma epitelin hemen altýnda, genellikle kalýnlýðý 3
mm’den az olan, farklýlaþmamýþ mezenkimal hücre-
ler, damarlar ve yoðun stromal yapýlar içeren bir
tabakadýr. Bu yapýlarýn hemen dýþýnda belirgin dere-
cede yüksek kollajen içeren bað dokusu vardýr.
Mezenkimal stromalý kistadenomlar sýklýkla kadýn-
larda olmak üzere ortalama 40 yaþýnda ortaya çýkar
ve net olarak prekanserözdür. Mezenkimal stro-
masýz kistadenomlar ise daha ileri yaþlarda, hem
erkek hem kadýnlarda benzer sýklýkta görülür ve
habis deðiþimi tartýþmalýdýr6,7. Vakamýzda tümörün
her santimetresi için örnek alýnmasýna raðmen
mezenkimal stroma saptanmadý. Tümörün kistik bö-
lümlerinden yapýlan örneklemelerde epitel örtü-
sünde atipik deðiþiklik görülmezken, karaciðerin
içine infiltre olan solid bölümlerde belirgin atipi
gözlendi. Bu bulgulara dayanarak, hastamýzda
mezenkimal stromasýz kistadenomdan kaynaklanan
kistadenokarsinom varlýðýný düþündük.
Sonuç olarak, mezenkimal stromasýz kistadenomun
biliyer kistadenokarsinom için prekanseröz bir
lezyon olduðu kanýsýndayýz. 

Mezenkimal Stromasýz Biliyer Kistadenomun 
Habis Deðiþimi: Vaka Sunumu
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Resim 3. A. Kistik tümör ile karaciðer parenkiminin iç içe girdiði infiltrasyon alaný ( x 40  H E). B. Orta derecede atipi gösteren epi-
tel hücreleri ile çevrelenmiþ adenoid oluþum.  Hücresel mezenkimal stroma yoktur ( x 200 H E).
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Karaciðer - Kist Hidatik - Safra
Yolu ve Kesesi

1
KARACÝÐER KÝST HÝDATÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE TOTAL
KÝSTEKTOMÝ SONUÇLARI
V. Arayýcý , Z. Önen , Ü. Aydýn , M. Zeytunlu, G. Ýçöz, A. Çoker, 
Y. Yüzer, Y. Tokat, M. Kýlýç. 
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi A. D. ÝZMÝR

Giriþ: Hidatidoz ülkemizde endemik olarak görülen bir enfestas-
yon olup karaciðer en sýk tutulan organdýr. Karaciðerde geliþmiþ
olan kist hidatik medikal tedaviye yanýt vermediðinden perkütan
ablasyon yöntemleri ya da cerrahi tedaviye sýklýkla gereksinim
duyulmaktadýr. Karaciðer kist hidatiðinin tedavisinde uygulanan
cerrahi yöntemler çok çeþitlidir. Yöntemin beraberinde taþýdýðý
morbidite ve mortalite yanýnda rekürrens oraný tedavi yönteminin
seçimine etkilidir. Perkütan yöntemler ve kistin total olarak rezeke
edilemediði cerrahi yöntemlerde rekürrens oraný % 30'lara kadar
bildirilirken total kistektomi hastalýk rekürrensi açýsýndan en
güvenli yöntemdir. Bu çalýþmada total kistektominin rekürrens ve
morbidite açýsýndan güvenilirliðinin araþtýrýlmasý amaçlandý.
Hastalar ve Metod: Ocak 1999 ile þubat 2005 arasýnda 157
hasta kist hidatik nedeni ile kliniðimizde opere edildi. Bu hasta-
larýn total kistektomi için uygun bulunan 38’ine total kistektomi
uygulandý. Bunlarýn 5’i daha önceden kist hidatik nedeniyle
opere olup rekürren hastalýk kabul edilen hastalardý. Hastalar-
daki kistlerin sayýsý, yerleþimi, çaplarý ve tipleri, uygulanan cer-
rahi prosedür, perioperatif kan transfüzyon ihtiyacý, hastanede
kalýþ süresi, komplikasyonlar ve mortalite incelendi. 
Sonuçlar: Total kistektomi uygulanan hastalarýn hiçbirisinde mor-
taliteye rastlanmadý. Morbidite olarak iki hastada cilt enfeksiyonu,
üç hastada plevral efüzyon ve atelektazi, bir hastada ise ampiyem
gözlendi. Safra fistülü ya da baþka bir nedenle reoperasyon ya da
perkütan giriþim uygulanmadý. Sadece bir hastada perioperatif, üç
hastada postoperatif kan transfüzyonu ihtiyacý oldu. Median has-
tanede kalýþ süresi ise 6 gündü (range: 3-30 gün). 29 aylýk medi-
an izlem süresinde (range: 2-72 ay) hastalar 6 aylýk intervallerle
kontrol edildiler ve hiçbir hastada rekürrens gözlenmedi. Rekürren
kist hidatik öntanýsý ile opere edilen iki hastanýn rezeksiyon sonrasý
patolojik tanýlarý biliyer kistadenom olarak bildirildi.
Tartýþma: Karaciðer kist hidatiði cerrahi tedavisinde deneyimli
merkezlerde yapýldýðýnda total kistektomi, rekürrensi önlemede
en güvenilir tedavi þeklidir. Uygun hastalarda bu yöntemin uygu-
lanmasý non-rezektif cerrahi prosedürlere ek olarak morbidite ve
mortalite taþýmamaktadýr. Bu yöntemle karaciðerdeki paraziter
hastalýðýn definitif tedavisi yapýldýðý gibi karaciðerin diðer kistik
neoplazilerinden de ayýrýcý tanýsý yapýlmýþ olur.

2
KARACÝÐER KÝST HÝDATÝK TEDAVÝSÝNDE PERKÜTAN VE
CERRAHÝ  YÖNTEMLERÝN KARÞILAÞTIRILMASI:
RANDOMÝZE PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA
Þener Balas, Osman Abbasoðlu, Okan Akhan, Devrim Akýncý, 
Ýskender Sayek
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. 
Radyoloji A.D. ANKARA

Kist hidatik ülkemizde halen önemli bir halk saðlýðý sorunu olmaya
devam etmektedir. Bu çalýþmada karaciðer kist hidatik  tedavisin-
de cerrahi ve perkütan yöntemlerin etkinliðinin karþýlaþtýrýlmasýna
yönelik araþtýrmanýn ön sonuçlarýnýn sunulmasý amaçlandý.
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü'ne
2000- 2005 yýllarý arasýnda  baþvuran ve Gharbi sýnýflamasýna
göre Tip 1, 2 veya 3 kist hidatiki olan 35 hasta  çalýþmaya katýldý.
Hastalar randomize edilerek 17’sine cerrahi 18’ine perkütan
tedavi uygulandý. Cerrahi tedavi yöntemi olarak genellikle par-
siyel kistektomi ve omentopeksi, perkütan tedavi yöntemi olarak
kist aspirasyonu, alkol injekisyonu ve reaspirasyon (PAIR) veya
perkütan kataterizasyon yöntemleri uygulandý. Hastalarýn 14'ü
erkek 21'i kadýndý ve ortalama yaþ 36 idi. Ortalama takip süresi
17 (1-40) aydý. Tedavi edilen ortalama kist sayýsý 2 (1-20) olarak
bulundu (cerrahi 1.4 - perkütan 2.9). Hiçbir hastada mortalite gö-
rülmedi. Hastanede ortalama kalýþ süresi cerrahi grupta  5 (2-
76) gün perkütan grupta 3 (1-95) gündü. Cerrahi tedavi uygu-
lanan grupta 2 hastada safra fistülü geliþirken, perkütan tedavi
grubunda 3 hastada bu komplikasyon geliþti. Cerrahi tedavi son-
rasýnda 2 hastada apse geliþirken perkütan grubunda  3 hasta-
da apse geliþti. Ortalama17 aylýk takip süresince hiçbir hastada
nüks izlenmedi. Hastanede kalýþ süresinin perkütan grupta daha
kýsa olmasýna karþýn komplikasyonlar ve etkinlik açýsýndan iki
grup arasý fark görülmemektedir. Çalýþmanýn tamamlanmasý ile
alt grup analizleri yapýlabilecek ve kist tipine göre yöntemlerin
etkinliði deðerlendirilebilecektir.

3
KARACÝÐERÝN MALÝGN LEZYONLARINDA HEPATEKTOMÝ
T. Yýlmaz1, B. Aydoðan1, Ö. Saðol2, H. Astarcýoðlu1, S. Karademir1, 
Ý. Astarcýoðlu1

Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.1

Patoloji A.D.2 ÝZMÝR

Ýzole kolorektal karaciðer metastazlarý (KRKm) ve primer hepa-
tobiliyer kanserlerin (PHK) tedavisinde karaciðer rezeksiyonlarý
kabul edilmiþ bir tedavi modalitesidir. Nonkolorektal metastaz-
larýn tedavisinde ise hepatektominin güvenilirliði ve uygunluðu
halen tartýþmalýdýr.
Metod: 100 hastada uygulanan 104 rezeksiyonda perioperatif
verilerin saðkalým ve nüks üzerine etkileri retrospektif olarak ince-
lendi. Ýstatistiksel deðerlendirmeler için student t test, ANOVA,
Kaplan-Meier ve Cox regresyon analiz yöntemleri kullanýldý.
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Sonuçlar: 104 rezeksiyonun 42'si (40.38) KRKm, 47'si (45.19)
PHK, 11'i (10.57) NKRKm nedeni ile gerçekleþtirildi. Majör
hepatektomi  >3 segment, minör hepatektomi < 3 segment olarak
kabul edildi. KRKm' lerin %24.4 ü, PHT'in  %45.8'i, NKRKm' lerin
%63.6 'sý minör, KRKm' lerin %76.6'sý, PHT'lerin %54.2 'si,
NKRKm'lerin %63.6 sýna majör hepatektomi uygulandý. Metas-
tatik lezyon sayýsý KRKm ve NKRKm lerde PHT lere göre istatis-
tiksel olarak anlamlý yüksek saptanýrken tümör boyutlarýnda gru-
plar arasý fark bulunmadý. Perioperatif mortalite (30 gün) %4.8
iken, bunlarýn tümü majör hepatektomi uygulanmýþ PHT olan
hastalardý. Postoperatif komplikasyon oranlarýnýn PHT’lerde
daha yüksek olduðu (hepatik yetmezlik ve safra kaçaðý) sap-
tandý. 1 ve 3 yýllýk saðkalýmlar sýrasý ile KRKm için  %87, %57,
PHT için  %71, %45, NKRKm için  %60 ve %40 olarak bulundu
(NS). Postoperatif komplikasyon (0.001) ve cerrahi sýnýr (0.008),
saðkalýmý etkileyen baðýmsýz deðiþken olarak belirlendi.
Tartýþma: Karaciðerin malign lezyonlarýnda hepatektomi minimal
morbidite ve mortalite ile uygulanabilmektedir. Sadece KRKm ve
PHT lerde deðil, seçilmiþ NKRKm hastalarda da sað-kalým þansý
arttýrýlabilmektedir. Daha net sonuçlarýn elde edilebilmesi için
NKRKm  metastatektomi   olgu sayýsýnýn arttýrýlmasý gerekmektedir.

4
SAFRA YOLLARINA RÜPTÜRE OLAN KARACÝÐER KÝST
HÝDATÝK HASTALIÐINDA CERRAHÝ TEDAVÝ
Tarýk Artýþ, Engin Ok, Can Küçük, Hýzýr Akyýldýz, Alper Akcan,
Fatih Dal, Erdoðan Sözüer, Yücel Arýtaþ, Zeki Yýlmaz, Hande Temel
Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. KAYSERÝ

Giriþ ve Amaç: Ülkemizde yaygýn olarak görülen karaciðer kist
hidatiði hastalýðýndaki en sýk ve en önemli komplikasyonlardan
biri safra yollarýna olan spontan rüptürlerdir. Bu çalýþmada son
yýllarda artarak görülen bu klinik tablodaki cerrahi deneyimimizi
gözden geçirdik. 
Materyal ve Metod: Bu çalýþmada kliniðimizde Ocak 2002-
Ocak 2005 arasýnda karaciðer kist hidatiði nedeni ile opere
edilen 118 hasta retrospektif olarak incelendi. Bu hastalarýn
33'ünde (%27.9) kistin spontan intrabiliyer rüptürü saptandý. Bu
hastalarýn demografileri, preoperatif taný yöntemleri, operasyon
bulgularý, cerrahi iþlemler ve sonuçlarý analiz edildi. 
Bulgular: Safra yollarýna rüptüre olan hastalarýn 19'u (%57)
erkek, 14'ü (%43) kadýn ve yaþ ortalamasý 43 idi. Tüm hastalara
preoperatif abdominal USG ve bilgisayarlý tomografi uygulandý.
Kistlerin ortalama çapý 10 x 10 cm idi. Cerrahi tedavi olarak;
23(%69)  hastaya parsiyel kistektomi +  kolesistektomi + T - tüp
drenaj, 6 (% 18) hastaya parsiyel kistektomi + kolesistektomi +
açýk safra kanalýna primer sütür, 2 hastaya (%6) total kistektomi +
kolesistektomi, 1 (%3) hastaya parsiyel kistektomi + kolesistekto-
mi + kist introfleksiyonu, 1 (%3) hastaya parsiyel kistektomi + he-
patikojejunostomi uygulandý. Postoperatif dönemde 2 (%6)  yara
enfeksiyonu, 2 (%6) safra fistülü görüldü. Karaciðer sirozulu bir
hasta postoperatif 6. günde karaciðer yetmezliðinden kaybedildi.
Hastalarýn ortalama hastanede kalýþ süreleri 18 gündü.
Sonuç: Karaciðer kist hidatiðinde safra yollarýna spontan rüptür
oldukça sýk görülen bir komplikasyondur. Cerrahi giriþim sýrasýn-
da bu durum dikkate alýnmalýdýr ve T - tüp drenaj efektif bir cer-
rahi tedavi yöntemidir.

5
CERRAHÝ OLARAK TEDAVÝ EDÝLEN KARACÝÐER HÝDATÝK
KÝSTÝNDE POSTOPERATÝF SAFRA FÝSTÜLÜ GELÝÞÝMÝ
PREOPERATÝF DEÐERLENDÝRME ÝLE ÖNLENEBÝLÝR MÝ?
Gürhan Sakman, Tolga Akçam, Mustafa Baymuþ, Cem K. Parsak,

Orhan Demircan.
Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ADANA

Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim
Dalý'nda Ocak 1992 - Aralýk 2004 tarihleri arasýnda cerrahi tedavi
uygulanan 251 karaciðer kist hidatiði olgusu retrospektif olarak
deðerlendirildi. Yaþlarý 15 ile 75 arasýnda deðiþen olgularýn yaþ
ortalamasý 41 olup 175'i kadýn (%70) ve 76'sý erkekti (%30).
Ultrasonografik deðerlendirmede en küçük kist çapý 4 cm, en
büyük kist çapý 20 cm olarak ölçüldü. (Ortalama ve ortanca deðer
= 8 cm) Cerrahi prosedür olarak 230 olguya parsiyel perikistek-
tomi, kaviteye eksternal drenaj, omentoplastive kapitonaj gibi
konservatif prosedürler, 19 olguya total kistektomi ve 2 olguya
laparoskopik drenaj + parsiyel kistektomi uygulandý. Belirgin
kistobilier iliþki saptanan 25 olguda safra yoluna primer sütür
uygulandý. Olgulardan klinik olarak sarýlýðý olan ve/ve ya ALP
yüksekliði saptanan 18'ine koledok eksplorasyonu yapýldý. Bu
olgularýn 9'una koledokoduodenostomi, 9'una T-tüp drenaj uygu-
landý. Klinik ve laboratuar olarak bulgu vermeyen, koledok dilata-
syonu saptanmayan 7 olguya cerrahi giriþim yapýlmadý. Ameliyat
sýrasýnda kistobilier iliþki belirlenemeyen 41 olguda postoperatif
dönemde safra kaçaðý saptandý. Otuzbir olguda safra fistülü olur
iken, 6 olguda safra peritoniti ve 4 olguda kist kavitesinde biliyer
abse geliþti. Safra fistülü geliþen 31 olgudan 19'unda fistül
medikal tedavi ile on gün içinde spontan olarak kapandý. 12 olgu-
da tedavi endoskopik sfinkterotomi ile gerçekleþtirildi. Kavite içi
biliyer abse geliþen 4 olgunun üçünde perkütan drenaj yapýldý.
Ancak bir olgu perkütan giriþime uygun olmadýðý için laparotomi
uygulandý. Safra peritoniti geliþen 6 olguya ise laparotomi ile
drenaj yapýldý. Kist kavitesine açýk safra yolu saptanan ya da
postoperatif safra kaçaðý geliþen olgular ile safra kaçaðý
geliþmeyen olgularýn preoperatif ALP, GGT, SGOT, SGPT ve
Total bilirubin deðerleri karþýlaþtýrýldýðýnda iki grup arasýnda ista-
tistiksel olarak anlamlý fark olduðu tespit edildi.  
Belirgin kistobiliyer fistüllerin tanýsýnda klinik bulgu ve radyolojik
incelemeler yol gösterici olabilir. Ancak, okült kistobilier
fistüllerde klinik bulgular ve radyoloji taný için yetersiz kalmak-
tadýr. Belirgin klinik semptomlar olmasa bile preoperatif
dönemde çalýþýlan ALP, Total bilirubin, GGT, SGOT ve SGPT
deðerleri yüksek bulunduðunda, postoperatif safra fistülü
geliþim riskinin yüksek olduðu düþünülerek tedavi planýnýn buna
göre yapýlmasýnýn uygun olacaðý kanaatindeyiz.

6
SAFRA YOLU YARALANMALARI: 55 OLGU
Halil Bilgel, Ekrem Kaya, Yalçýn Sönmez, Sadýk Kýlýçturgay, 
Yýlmaz Özen.
U. Ü. T. F. Genel Cerrahi A.D., HPB Birimi BURSA

Amaç: Kliniðimize baþvuran safra yolu yaralanmalý olgularý
analiz etmek ve sonuçlarý paylaþmaktýr.
Materyal ve Metot: 1985-2004 yýllarýnda safra yolu yaralanmasý
nedeni ile tedavi edilen 55 olgu retrospektif olarak incelendi.
Hastalarýn demografik verileri, baþvuru þikayetleri, geçirmiþ
olduklarý ameliyat veya travmalar, yaralanma tipi, yapýlan tedavi
ve tedavi sonuçlarý deðerlendirildi.
Bulgular: Olgularýn 36 sý kadýn, 19 u erkek olup yaþ ortalamasý
52 ± 14 tür. Etiolojide ilk sýralarý laparoskopik kolesistektomi
(36/55) ve açýk kolesistektomi (15/55) gibi safra yolarý cerrahisi
almýþtýr. Sarýlýk (29/55), kolanjit ataðý (9/55), safra peritoniti
(5/55) baþlýca baþvuru nedenleri idi. Altý olguda ilk ameliyatta
yaralanma olup per-operatuar tamir edilmiþtir. Olgularýn 17'si
Bismuth tip- II, 16'sý Bismuth tip-I, 15'i Bismuth tip-III ve 6'sý
Bismuth tip-IV yaralanma idi. Cerrahi tedavi olarak 39 olguya
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hepatikojejunostomi, 8 olguya koledekojejunostomi, 2 olguya
koledekodudenostomi, 5 olguya da T-tüp üzerinden safra yolu
tamiri yapýlmýþtýr. Bir olgu cerrahi tedavi yapýlmadan safra peri-
toniti nedeni ile eksitus olmuþtur. Takipte; 37 olgu semptomsuz
olup, 13 olguda düzeltilmesi gereken safra yolu darlýðý saptan-
mýþtýr. Bunlardan 5'ine hepatikojejunostomi, 3 olguya balon
dilatasyon uygulanmýþ olup 5 olgu da tedaviyi reddetmiþtir.
Cerrahi tedavi uygulanan hastalardan 4'ü kaybedilmiþtir
(Mortalite oraný: %7,2)
Sonuç: Safra yolu yaralanmalarý yüksek mortalite ve morbidite
nedeni olan ciddi komplikasyonlardýr. Merkezimize dýþarýdan gön-
derilen hastalardan beþinin safra peritoniti bu tip yaralanmalarýn
erken tanýnmasýnda problemler olduðunu göstermektedir.

7
BENÝGN BÝLÝER DARLIKLAR
K.Yalçýn Polat, Bülent Aydýnlý, Gürkan Öztürk, S. Selçuk Atamanalp,
M. Ýlhan Yýldýrgan, Durkaya Ören.
Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ERZURUM

Bilier yaralanma ve benign bilier darlýklar sýklýkla açýk ve lapa-
roskopik kolesistektomi ameliyatlarý sonucu geliþir. Laparoskopik
uygulamalarýn baþlamasý ile bilier yaralanma oranlarý arttýðý gibi
daha kompleks bir hale gelmiþtir. Taný klinik görünüm ve yardýmcý
laboratuar tetkikleri ile konulur. Uygun takip ve tedavide multidisip-
liner yaklaþým esastýr. Cerrah, radyolog ve gastroenteroloðun ortak
kararý ile tedavi yönlendirilir. Taný zamaný yapýlacak tedaviyi belir-
lemede mutlaka göz önüne alýnmalýdýr. Cerrahi tedavi mümkün ise
deneyimli hepatobilier cerrahlar tarafýndan yapýlmalýdýr. 
Genel Cerrahi Anabilim Dalýmýzda Ocak 1998-Mart 2004 tarih-
leri arasýnda bilier yaralanma ve benign bilier darlýk nedeniyle 24
olgunun takip ve tedavisi yapýldý. Olgularýn yaþ ortalamasý 50,3
(19-71) idi. Hastalarýn 14'ü bayan,10'u erkekti.
Strasberg sýnýflamasýna göre yaralanma tipleri (Tablo 1)'de gös-
terilmiþtir. Olgularýn 4'üne (%17) ameliyat esnasýnda, 14'üne
(%59) erken postoperatif dönemde ve 6'sýna (%24) geç postop-
eratif dönemde taný konuldu. Taný için radyolojik, endoskopik ve
laboratuar çalýþmalarý yapýldý. Olgulara uyguladýðýmýz iþlemler
ise (Tablo 2)'de gösterilmiþtir
Bilier yaralanma ve benign bilier darlýklar taný ve yeterli takip
açýsýndan multidisipliner çalýþmayý gerektirir. Tedavide taný ile
operasyon zamaný arasýnda geçen süre mutlaka göz önüne alýn-
malýdýr. Cerrahi tedavi mümkün ise deneyimli hepatobilier cer-
rahlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Ameliyat stratejisi iyi belirlenemeyen

olgularda baþarýsýzlýk oraný yüksektir. Deneyimli ellerde endoskopi
ve perkütan iþlemlerde de baþarý oraný yüksektir. Uygun takip ve
tedavi yapýlmadýðýnda, morbidite ve mortalite oranlarý artmaktadýr.

8 
KARACÝÐERÝN PRÝMER VE SEKONDER TÜMÖRLERÝNDE
RADYOFREKANS ABLASYON TEDAVÝSÝ: 
29 HASTANIN ÝNCELENMESÝ.
Ahmet Doðrul, Osman Abbasoðlu, Okan Akhan, Serdar Geyik,Volkan
Kaynaroðlu, Ýskender Sayek
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi, Genel Cerrahi ve Radyoloji A.D.
ANKARA

Radyofrekans ablasyon (RFA) tedavisinin primer ve sekonder
karaciðer tümörlerinin lokal kontrolünde etkin bir yöntem olduðu
bilinmektedir. Bu araþtýrma; RFA'nýn primer ve sekonder
karaciðer tümörlerinin tedavisinde etkinliðini araþtýrmak amacýy-
la planlanmýþtýr. Çalýþmaya dahil edilen hastalarýn tümü cerrahi
tedavi için uygun olmayan hastalardý. Bu amaçla Nisan 2001 ile
Temmuz 2004 tarihleri arasýnda primer (n:9) ve sekonder (n:20)
karaciðer tümörü olan 7'si kadýn 22'si erkek toplam 29 hastaya
RFA uygulandý. RFA'nýn ilk planlandýðý anda toplam lezyon
sayýsý 59 idi. Takipte 25 yeni lezyon daha saptandý. Toplam  84
lezyona 51 seansta RFA uygulandý. Hepatoselüler karsinom
(HSK) bulunan hastalarda ortalama lezyon sayýsý 2.2 idi.
Metastatik grupta ortalama lezyon sayýsý 3.2 idi. Takip boyunca
ortalama lezyon sayýsý 2.9 idi. Lezyon çapý 0.8-5 cm arasýnda
deðiþmekte idi. Ortalama çap 2.5cm idi. RFA, hastalarýn 8'inde
intraoperatif, 21'inde perkutan uygulandý. Ablasyon için 14 G
çapýnda, 25 cm uzunluðunda RITA Starburst XL (RITA Medical
Systems, inc) termal ablasyon problarý ve RITA model 1500 je-
neratör kullanýldý. Ýþleme baðlý 1 hastada mortalite,1 hastada
major, 2 hastada minör komplikasyon geliþti. Bir hastada iþlem
sonrasý miyokard enfarktüsü ve arrest, diðerinde drenaj gerek-
tiren ampiyem geliþti. Minör komplikasyon olarak bir hastada 2.
derece cilt yanýðý ve bir hastada da aðrý geliþti. Ýzlemi yapýlabilen
25 hastanýn 14 tanesi vefat etti. RFA,seçilmiþ hastalarda uygun
bir tedavi yöntemi olsa da, olasý komplikasyonlarý ve izlemde
ortaya çýkan rekürensler nedeniyle etkinliðinin belirlenmesi için
geniþ araþtýrmalara ihtiyaç duyulmaktadýr.

9
AKUT KOLESÝSTÝTTE LAPAROSKOPÝK VEYA AÇIK
CERRAHÝ SEÇÝMÝNÝ ETKÝLEYEN FAKTÖRLER
Sibel Gelecek, Osman Abbasoðlu, Volkan Kaynaroðlu, 
Ýskender Sayek
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ANKARA

Laparoskopik kolesistektomi akut kolesistit olgularýnda da yaygýn
olarak kullanýlmaktadýr.Bu çalýþmamýzda; cerrahlarýn akut kole-
sistitin cerrahi tedavisinde laparoskopik ya da açýk yöntem tercih
etmesini etkileyen faktörleri ortaya koymak ve laparoskopik
baþlanýp açýk cerrahiye dönülen vakalarda etkili olan deðiþkenleri
belirlemeyi amaçladýk. Ocak 1998-Aralýk 2003 tarihleri arasýnda
akut kolesistit tanýsý ile hastanemize kabul edilen 112 hastanýn
dosyalarý ve ameliyat kayýtlarý retrospektif olarak incelendi.
Hastalarýn 42'si erkek 70'i kadýndý ve yaþ ortalamalarý 50 olarak
bulundu. Akut kolesistit tanýsý klinik bulgular ve ultrasonografi ile
konuldu ve patolojik inceleme ile tüm hastalarda doðrulandý.
Hastalarýn 45'inde laparoskopik (%40.2), 54'ünde doðrudan açýk
cerrahi yöntem kullanýlmýþ (%48.2), 13 hastada (%11.6)
laparoskopik olarak baþlanmasýna karþýn daha sonra açýk cer-
rahi yönteme geçilmiþtir. Akut kolesistit bulgularýna sarýlýk, kole-
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Tablo1. Strasberg sýnýflamasýna göre olgularýn daðýlýmý

Yaralanma þekli Olgu sayýsý %

D 6 25
E1 11 43
E2 3 12,5
E3 3 12,5
E4 1 4

Tablo 2. Olgulara yapýlan ameliyatlar

Ameliyat tipi Sayý %

Roux Y koledokojejunostomi 4 16.6
Roux Y hepatikojejunostomi 15 62.5
T tüp eþliðinde pirimer onarým 4 16.6
Sol duktoduodenostomi 1 4



dokolitiazis þüphesi eþlik etmesi, ameliyatýn gece yapýlmasý ve
geçirilmiþ karýn ameliyatý olmasý halinde cerrahlarýn genellikle
açýk cerrahiyi seçtikleri görülmüþtür. Laparoskopik baþlanmasýna
karþýn açýk cerrahiye geçilmesi gereken hastalarda geçirilmiþ
akut kolesistit ataðý geçirilmiþ karýn cerrahisi, endoskopik retrog-
rad kolanjiopankreatikografi (ERCP) yapýlmýþ olmasý, ameliyatýn
gece yapýlmasý ve ameliyatta öðretim üyesi olmamasý gibi faktör-
lerin etkili olduðu görülmüþtür (p<0.05). Buna karþýn yaþ, cin-
siyet, þiþmanlýk, antibiyotik kullanýmý, taþýn boyutu ve ultra-
sonogrofi bulgularý gibi faktörlerin bunda rol oynamadýðý tespit
edilmiþtir. Laparoskopik baþlanýp açýða geçilen hastalarda artmýþ
yara enfeksiyonu dýþýnda ek morbidite görülmemiþ, fakat has-
tanede kalýþ süresi ve aðýz yoluyla beslenmeye baþlama süresi
uzamýþtýr. Akut kolesistitin cerrahi tedavisinde öncelikle
laparoskopik teknik tercih edilmeli ancak belirtilen risk faktörleri
varlýðýnda açýk kolesistektomiye geçilebileceði unutulmamalýdýr.

10
LAPAROSKOPÝK KOLESÝSTEKTOMÝDEN AÇIK
KOLESÝSTEKTOMÝYE GEÇÝÞTE ETKÝLÝ OLAN
PREOPERATÝF VE ÝNTRAOPERATÝF FAKTÖRLER
Bülent Salman, Osman Yüksel, Utku Yýlmaz, Tugan Tezcaner,
Nusret Akyürek, Ertan Tatlýcýoðlu
Gazi Üniversitesi TýpFakültesi Genel Cerrahi A.D. ANKARA

Amaç: Laparoskopik kolesistektomi (LK) geliþen teknik ve
deneyimle birlikte kolesistektomi planlanan hastalarda altýn
standart olmasýna raðmen bazý durumlarda ameliyat sýrasýnda
açýk cerrahiye geçiþ gerekebilmektedir. Bu çalýþmanýn amacý LK
operasyonda açýk kolesistektomiye geçiþte etkili olabilecek pre-
operatif ve intraoperatif faktörleri deðerlendirmektir.
Materyal ve Metod: Mayýs 2002 ile Mayýs 2004 tarihleri arasýnda
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesin'de LK yapýlan 504 hastalar çalýþ-
maya dahil edildi. Hastalarýn yaþý, cinsiyeti, vücut kitle indeksleri,
American Society of Anesthesiology (ASA) skorlarý, klinik hikayeleri,
geçirilmiþ karýn ameliyatlarý, preoperatif laboratuar sonuçlarý, preop-
eratif endoskopik retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) ile
deðerlendirilme ihtiyacý, ultrasonografi bulgularý, ameliyat süreleri
ve intraoperatif  bulgularý (karýn duvarý adezyon skorlarý, intraope-
ratif eksplorasyon bulgularý) etkileyen faktörler prospektif olarak
deðerlendirldi ve bu parametrelerin açýða dönüþdeki etkileri incelen-
di. Hastalar postoperatif  3 ay takip edildi.
Bulgular: Yapýlan incelemede hastalarýn yaþ ortalamasý 49.5+
12.6 olarak belirlendi. 43 hastada (%8.5) açýða dönüldü.
Preoperatif dönemde yapýlan deðerlendirmelerde vücut kitle
indeksininyüksek oluþu, beyaz küre yüksekliði, ultrasonografik
olarak perikolesistik sývýnýn bulunmasý, safra kesesi duvar kalýn-
lýðý, intraoperatif deðerlendirmelerde ise yüksek adezyon skoru,
Callot üçgeni diseksiyon zorluðu ve akut kolesistit görünümü,
ameliyat sýrasýnda, safra kesesinin perforasyonu, kanama, safra
yolu yaralanmalarý, pnömoperitonyum yapýlamamasý açýða dö-
nüþte etkili olan faktörler olarak deðerlendirildi ve diðer faktöre
oranla istatistiksel düzeyde anlamlý bulundu. Anlamlý bulunan
preoperatif ve intraoperatif faktörler karþýlaþtýrýldýðýnda intraope-
ratif faktörlerin açýða geçiþte daha etkili olduðu tespit edildi.
Sonuç: Açýða dönüþ bir komplikasyon olmamakla beraber cerrah,
ameliyat öncesi risk faktörlerini açýða dönüþ için göz önünde bu-lun-
durmalýdýr. Ameliyatýn saðlýklý devamý açýsýndan açýða dönüþte pre-
operatif bulgularýn yanýnda intraoperatif bulgular daha önemlidir.

11
LAPAROSKOPÝK KOLESÝSTEKTOMÝDE, ADRENALÝN-
LÝDOKAÝN-SERUM FÝZYOLOJÝK SOLÜSYONU 

KULLANARAK DÝSEKSÝYON.
Kenan Çalýþkan, Nurkan Törer, Ali Ezer, Akýn Tarým, Tarýk Zafer
Nursal, Hamdi Karakayalý,  Turgut Noyan.
Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ANKARA

Amaç: Laparoskopik kolesistektomi semptomatik kolelitiyazis
olgularýnda ilk tedavi seçeneði haline gelmiþtir. Ancak ameliyat
sýrasýnda safra kesesinin delinme riski vardýr. Bu çalýþmada
serum fizyolojik, adrenalin ve lidokain karýþýmýnýn safra kesesi
ile karaciðer arasýna verilerek yapýlan diseksiyonun ameliyat
süresi, kanama, safra kesesi delinmesi ve ameliyat sonrasý aðrý
þiddetine etkisi araþtýrýlmýþtýr.
Yöntem: Ultrasonografi ile taný konan, akut kolesistit olmayan ve
elektif laparoskopik kolesistektomi planlanan 164 kolelitiyazis
olgusu, randomize edilerek karþýlaþtýrýlabilir iki gruba ayrýldý. Grup
I' de sývý diseksiyonu yapýldý (84 olgu) ve grup II' de sývý diseksiy-
onu yapýlmadan laparoskopik kolesistektomi yapýldý (80 olgu).
Laparoskopik kolesistektomiler altý cerrah tarafýndan gerçekleþti-
rildi. Adrenalin (%0.125 mg) ve lidokain (%2) içeren 2 ml jetokain®
(Adeka, Ýst.) 40 ml serum fizyolojik içine eklendi. Hazýrlanan  so-
lüsyon safra kesesi ile karaciðer arasýnda 1-1.5 cm ödem oluþtu-
racak þekilde  boþaltma iðnesi yardýmýyla verildi. Grup II' de ise
laparoskopik kolesistektomi sývý diseksiyonu yapýlmadan gerçek-
leþtirildi. Her iki grupta da  safra kesesinin karaciðer yataðýndan
ayrýlma süresi, karaciðer yataðýndan kanama, safra kesesi delin-
mesi, safranýn ve taþlarýn karýn içine dökülmesi, ameliyat süresi,
kullanýlan gaz miktarý ve açýk kolesistektomiye geçiþ kaydedildi.
Ameliyat sonrasý aðrý görsel eþleþtirme cetveli (visual analog
scale) (VAS) kullanýlarak 2., 8., 24. ve 72. saatlerde ölçüldü. Aðrý
yeri ve aðrý kesici ilaç kullanýmý kaydedildi.
Bulgular: Grup I' de ortalama diseksiyon süresi ve kullanýlan
gaz miktarý 4.9±2.6 dk ve 41.6±22.2 L idi. Grup II' de ise bu
deðerler sýrasýyla 4.8±2.9 dk ve 38.9±29.3 L olup istatistik olarak
fark saptanmadý (sýrasýyla p=0.827, p=0.521). Grup I ve II' de
safra kesesi perforasyonu (sýrasýyla 16/71-14/71, p=0.713),
karýn içine taþ dökülmesi (sýrasýyla 1/70- 4/69, p=0.185),
karaciðer yataðýndan kanama (sýrasýyla 29/70-19/69, p=0.085)
parametrelerinde de fark tespit edilmedi. Her iki grupta da  açýk
kolesistektomiye geçilen olgu olmadý. Grup II' de bir hastada
ameliyat sonrasý ilk günde ince barsak perforasyonu tespit edil-
di. Ýki grupta da ameliyat sonrasý aðrý yeri, þiddeti, ve aðrý kesi-
ci ilaç gereksinimi yönünden anlamlý farklýlýk gözlenmedi.
Sonuç: Sývý diseksiyonu safra kesesinin karaciðerden ayrýlma
süresini ve safra kesesi delinme oranýný etkilememektedir. Benzer
olarak safra kesesi ile karaciðer arasýna adrenalin verilmesi de
kanama riskini azaltmamýþtýr. Ameliyat sonrasý erken ve geç
dönemlerde lokal anestetik maddenin aðrý þiddetine etkisi
olmadýðý tespit edildi. Ek olarak bu bölgede oluþturulan ödemin
koterin etkinliðini azaltarak kanama kontrolünü zorlaþtýrdýðý
görülmüþtür. Bu nedenlerle sývý diseksiyonu iþlemini laparoskopik
kolesistektomi ameliyatýna katký saðlayacak bir yöntem deðildir.

12
AÇIK KOLESÝSTEKTOMÝLERDE YARA ENFEKSÝYONU
Nurkan Törer, Ali Ezer, Tamer Çolakoðlu, Tarýk Zafer Nursal, 
Sedat Yýldýrým, Turgut Noyan, Hamdi Karakayalý
Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ANKARA

Yara enfeksiyonu açýk kolesistektomi (AK) ameliyatlarýndan
sonra görülen en sýk komplikasyondur. Bu çalýþmanýn amacý
kolesistektomi sonrasý geliþen yara enfeksiyonlarýndaki risk fak-
törlerinin saptanmasýdýr.
Ocak 2003 ile Ekim 2004 yýllarý arasýnda AK yapýlan 119 has-
tanýn verileri prospektif olarak deðerlendirildi. Hastalarýn %39.5'i
(n=47) erkek %61.5'i (n=72) kadýndý. Açýk kolesistektomi yapýl-
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masýnda en sýk endikasyonlar sýrasýyla; geçirilmiþ üst karýn cer-
rahisi (%41.7) ve akut kolesistit idi (%27.0). Hastalarýn klinik
tablosu (perfore veya gangrene safra kesesi þüphesi, fazla sayý-
da geçirilmiþ üst karýn cerrahisi, eþlik eden cerrahi hastalýk vb.),
ve cerrahýn tercihine göre ameliyatlar doðrudan açýk yöntemle
veya laparoskopik baþlanýp gerektiðinde açýða dönülerek
gerçekleþtirildi. Hastalarýn %51.3' üne (n=61) sadece AK, %
48.7'sine de eþ zamanlý ek giriþimler (koledokoduodenostomi, T-
tüp yerleþtirilmesi, Nissen funduplikasyonu, splenektomi, kasýk
fýtýðý onarýmý gibi) yapýlmýþtý (n=58). 
Dokuz hastada yara enfeksiyonu saptandý (%7.7). Yara enfeksi-
yonu oraný sadece AK yapýlanlarda %1.7, AK + ek giriþim yapýlan-
larda %13.0 idi (p<0.003). Orta hat veya subkostal kesi yapýlan
hastalarýn yara enfeksiyonu oranlarý arasýnda fark saptanmadý
(sýrasýyla %11.8 - %7.2, p=0.53). Acil þartlarda yapýlan AK' lerde
(n=18) yara enfeksiyonu oraný (%17.6), elektif ameliyatlardaki ya-
ra enfeksiyonu oranýndan (%6.0) fazla olmasýna raðmen aradaki
fark istatistiksel olarak anlamlý bulunmadý (p=0.096). Yara enfek-
siyonu olan hastalarda yaþ, ameliyat süresi ve anestezi süresi de
yara enfeksiyonu olmayan gruba göre yüksek bulundu ancak fark
istatistiksel olarak anlamlý deðildi. Yara enfeksiyonu geliþen hasta-
larda ortalama hastanede kalýþ süresi daha uzundu (6.6±5.4 güne
karþý 12.2±7.9 gün, p=0.005). ASA, SENIC ve NNIS skorlarýnýn
AK' lerde yara enfeksiyonu öngörmede etkisi olmadýðý görüldü.
Sonuç olarak yara enfeksiyonu ek giriþim yapýlan AK yapýlan
hastalarýnda artmaktadýr. AK yapýlan hastalarda yaþ, cinsiyet,
ameliyat süresi, anestezi süresi, cerrahi kesi tipi, ASA, SENIC ve
NNIS skorlarýnýn yara enfeksiyonunu etkilemediði tespit edildi.
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S. B. ANKARA ETLÝK ÝHTÝSAS HASTANESÝ'NDE 1998-2004
YILLARI ARASINDA YAPILAN  914 LAPAROSKOPÝK
KOLESÝSTEKTOMÝ OLGUSUNUN RETROSPEKTÝF OLARAK
ANALÝZÝ
Oktay Banlý, Hasan Altun, Necmettin Güvence, Burak Kavlakoðlu,
Bekir Küçükkayýkçý, Cem Keleþoðlu
S.B. Ankara Etlik Ýhtisas Hastanesi Genel Cerrahi. ANKARA

Amaç: S.B. Ankara Etlik Ýhtisas Hastanesi'nde 1998-2004 yýllarý
arasýnda yapýlan  914 laparoskopik kolesistektomi olgusunun
retrospektif olarak irdelenmesi amaçlandý.
Materyal ve Metod: Ocak 1998-Aralýk 2004 tarihleri arasýnda
S.B. Ankara Etlik Ýhtisas Hastanesi Genel Cerrahi Kliniði'nde
laparoskopik olarak ameliyat edilen 914 kolesistektomi olgusu
ameliyat defterleri ve hasta dosyalarý incelenerek analiz edildi.
Demografik daðýlým, preoperatif tanýlar, açýk kolesistektomiye
geçiþ sayýsý, açýk kolesistektomiye geçiþ nedenleri, postoperatif
komplikasyonlar, yandaþ cerrahi patolojilere yapýlan müdahelel-
er bir çizelgeye iþlendi. Daha sonra bu parametrelerin tüm olgu-
lar içindeki oranlarý hesaplandý.
Bulgular: Ocak 1998-Aralýk 2004 tarihleri arasýnda S.B. Ankara
Etlik Ýhtisas Hastanesi Genel Cerrahi Kliniði'nde laparoskopik
olarak ameliyat edilen 914 olgunun 651'i (%71,2) kadýn, 263'ü
(%28,8) erkekti. Olgularýn preoperatif tanýlarý; 865 (%94,7)
Kronik Taþlý Kolesistit, 37 (%4,1) Akut Kolesistit, 8 (%0,8) 1 cm'-
den büyük polip, 4 (% 0,4) bilier diskinezi idi. Akut Kolesistit tanýsý
almýþ 21 (%2,3) olguda Açýk Kolesistektomiye dönüldü. 18 (%2)
olgu ileri derecede yapýþýklýk, 1 (% 0,1) olgu skleroze kese, 1
(%0,1) olgu plastrone kese, 1 (%0,1) olgu kolesistoduodenal
fistül nedeniyle sað subkostal kesiyle laparotomiye dönülerek
tamamlandý. Postoperatif 2 (%0,2) olguya kanama nedeniyle, 1
(%0,1) olguya koledok yaralanmasý nedeniyle, 2 (%0,2) olguya
koledok baðlanmasý nedeniyle, 1 (%0,1) olguya umbilikal trokar
yeri hernisine baðlý ileus nedeniyle, 1 (%0,1) olguya postoperatif
akut karýn geliþmesi nedeniyle laparotomi yapýldý. Kanama

nedeniyle açýlan olgulardan birinde kanama odaðý bulunamadý.
Kese yataðýna okside olmuþ rejenere selluloz (surgicell) konu-
larak ameliyat sonlandýrýldý. Diðerinde Verres iðnesi ile ince
barsak mezosunda venöz yaralanma olduðu saptandý, damar
bulunarak baðlandý.  Koledok yaralanmasý nedeniyle laparotomi
yapýlan 1 hastaya primer tamir ve T-tüp drenaj uygulandý.
Koledok baðlanan 2 hastadan 2'sine de Roux en-Y hepatikoje-
junostomi uygulandý. Postoperatif 4. günde umbilikal trokar yeri
hernisine baðlý ileusa yapýlan laparotomi ile jejenum ansý sýkýþtýðý
trokar yerinden batýna redükte edildi. Kanlanmasý ve peristaltizmi
normaldi, rezeksiyon yapýlmadý. Postoperatif akut karýn geliþen
hastanýn eksplorasyonunda Lushka kanaliküllerinde safra fistülü
tesbit edildi, klip konularak fistül kapatýldý. Yandaþ cerrahi patolo-
ji olarak 8 (%0,8) olguda umbilikal herni saptandý. Bu olgularda
umbilikal herni kesesi eksize edilerek ve açýk trokar tekniði uygu-
lanarak batýn insufle edildi ve ameliyatýn sonunda anatomik
onarým yapýldý. Postoperatif 6. aydan sonra polikliniðe baþvuran
4 (%0,4) olguda subumbilikal trokar yerinde herniasyon saptandý,
elektif þartlarda onarýldý. Erken komplikasyon geliþen ve laparo-
tomiye dönülen olgular dýþýndaki tüm olgular postoperatif 1.
günde taburcu edildiler. Tüm kolesistektomi materyalleri patolo-
jiye gönderilmiþ olup 2 (%0,2) olguda safra kesesi kanseri sap-
tandý. Olgulardan 1'i (%0,1) 18 ay sonra eksitus oldu. Diðer olgu
postoperatif 14. ayýnda olup akciðer, karaciðer ve meme metas-
tazlarý ile medikal onkoloji kliniðince tedavi edilmektedir.
Sonuç: Semptomatik safra kesesi taþlarý, polip ve bilier diski-
nezide laparoskopik kolesistektomi, günümüzde düþük komp-
likasyon oranlarý ve postoperatif hasta konforu nedeniyle safra
kesesi ameliyatlarýnda altýn standarttýr.
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ÝATROJENÝK SAFRA YOLU YARALANMALARI
Tolga Akçam, Haluk Demiryürek, Ali Alparslan, Hüsnü Sönmez, 
Emin Erkoçak
Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ADANA

1995 Ocak 2004 0cak tarihleri arasýnda kolesistektomi sonrasý
major safra yolu yaralanmasý nedeni ile Çukurova Üniversitesi
Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý’nda cerrahi giriþim
yapýlan 54 olgu retrospektif incelendi.    
Olgularýn 14 'ü (%25.9) erkek, 40'ý (%74.1) kadýn idi. Ortalama
yaþ 46.7  14.7 (16-80) olarak belirlendi. Peroperatif 5 (%9.1) has-
tada yaralanma fark edildi. Postoperatif dönemde 24 olguda
sarýlýk (%), 21 (%) olguda safra fistülü, 2 (%3.7) olguda her ikisi
birlikte geliþti. Yaralanma lokalizasyonu 36 (%66.7) olguda kole-
dok, 10 (%18.5) olguda ana hepatik kanal, 7 (%13) olguda
bifurkasyon, 1 (%1.9) olguda sað hepatik kanalda tespit edildi. En
çok yaralanma 20 (%37) olgu ile tip 3a (olsen) þeklinde idi. Üç
olguda sað hepatik arter ligasyonu, üç olguda ise sað hepatik
arter  ve sað portal ven yaralanmasý birlikte mevcuttu. Cerrahi
tamir 36 olguda roux-y hepatikojejunostomi, 8 olguda koledoko-
duodenostomi, 3 olguda T-tüp, 2  koledokokoledokostomi, 2  olgu-
da loop hepatikojejunostomi, 1 olguda sað hepatektomi, 1 olguda
hepatikoduodenostomi, 1 olguda ise koledoða stent uygulamasý
ile  yapýldý. Postoperatif erken dönemde morbidite  % 37 (20 olgu),
mortalite %13 (7 olgu) olarak tespit edildi. Geç dönem morbidite
%11.2 (6 olgu), mortalite %4.2 (2 olgu) olarak bulundu.
Uzun süreli takiplerimizde sonuçlarýmýzýn yüz güldürücü
olmasýný tedavi planýmýzýn bireysel olarak yaralanmanýn tipine,
seviyesine, uzunluðuna, taný zamanýna, hastanýn statüsüne
baðlý olarak belirlenmesine ve cerrahi deneyime baðlamaktayýz.
Düþük morbidite ve mortalite ile beraber uzun dönem iyilik hali-
ni yakalamakta standartýn hastalarýn taný ve tedavisinde multi-
disipliner giriþimi saðlamak olduðu düþüncesindeyiz.
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ÇOCUKLARDA KOLEDOK KÝSTÝ
Gülnur Göllü, A. Ebru Sakallýoðlu, Bilal Alper, Burhan Aksu, 
Aydýn Yaðmurlu, Meltem Bingöl-Koloðlu, Meral Barlas, 
Ý. Haluk Gökçora, Tanju Aktuð, Hüseyin Dindar
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. ANKARA

Amaç: Koledok kisti saptanan ve  üç ayrý cerrahi yöntemle sa-
ðaltýlan sekiz hastanýn sonuçlarýný   karþýlaþtýrmaktýr.
Hasta ve Yöntem: 1995-2001 yýllarý arasýnda koledok kisti
nedeniyle takip edilen 8 olgu geriye dönük  olarak tarandý. Yaþ,
cinsiyet, vücut aðýrlýðý, baþvuru yakýnmasý, fizik inceleme bulgu-
larý, taný yöntemleri, yapýlan giriþimler, ameliyat sonrasý kar-
maþalar kaydedildi. Yedi kýz, bir erkek olgunun yaþlarý  bir ay ile
13 yýl arasýnda deðiþmekte olup (ortalama 4,5 yýl)  vücut aðýrlýk-
larý 1900 g-41 kg (ortalama 17,5 kg) arasýnda saptandý. Hastalar
genelde aralýklý sarýlýk, karýn aðrýsý, kusma, karýnda kitle ile
baþvururken bir hasta ise hirþutizm yakýnmasý nedeniyle  tetkik-
leri yapýlýrken kist belirlendi ve kist hidatik ön tanýsý ile getirildi.
Hastalarýn fizik incelemelerinde ikter, karýnda hassasiyet,
hepatomegali yada kitle, splenomegali gözlendi. Kan biyokim-
yasýnda; üç hastada bilirubin, karaciðer fonksiyon testlerinde
(SGOT, SGPT), gama glutamil transferaz, alkalen fosfataz  de-
ðerleri normal iken diðerlerinde yüksek olduðu saptandý.
Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi, ultrases, kompu-
terize tomografi, manyetik rezonans inceleme ve radyonüklid (Tc-
99m) tetkiklerde koledok kisti ve lokalizasyonu tanýmlandý.  Dört
olguda tip I, bir olguda tip III, iki olguda tip IV, bir olguda tip V
koledok kisti belirlendi. Koledokoduedonostomi (n=2), Roux en Y
anastomoz (n=2) ve primer onarým (hepatikokoledekostomi)
(n=2) yapýldý. Cerrahi giriþim yapýlan tüm hastalardan karaciðer
biyopsisi alýndý. Bir olguya Caroli hastalýðý (Tip V koledok kisti)
nedeniyle sað hepatektomi yapýldý. Cerrahi iþlem yapýlmayan bir
hasta üç aylýk takiplere alýndý. Alýnan örneklerin histopatolojik
olarak incelenmesinde beþ hastada koledok kisti, bir hastada
Caroli hastalýðý tanýmlandý. Cerrahi yöntemler ile postoperatif
asendan kolanjit, hastanede kalýþ süreleri arasýnda  bir fark sap-
tanmadý. Bir olguda pankreas-safra fistülü ve pankreatit
geliþirken, iki olguda geç dönemde brid ileus tablosu gözlendi. 
Sonuç: Koledok kistleri sarýlýk, karýn aðrýsý ve karýnda kitle
yakýnmasý ile baþvuran hastalarda akýlda bulundurulmasý
gereken cerrahi  bir hastalýktýr.
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SUBAKUT KALKÜLÖZ KOLESÝSTÝTTE ERKEN VE
ÝNTERVAL KOLESÝSTEKTOMÝ SONUÇLARIMIZ
Osman Yüksel, Bülent Salman, Nusret Akyürek, Utku Yýlmaz, 
Ertan Tatlýcýoðlu
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ANKARA

Giriþ: Akut kalkülöz kolesistitte ilk 72 saatlik dönemde gelen
hastalardaki tedavi yaklaþýmý erken laparoskopik kolesistekto-
midir. 72 saatten sonraki dönemde (subakut kolesistit) gelen
hastalarda ise sýklýkla uygulanan tedavi antibiyotikle medikal
soðutma  sonrasý interval laparoskopik kolesistektomidir.  Ýnter-
val laparoskopik kolesistektomiye kadar geçen bekleme
süresinde geliþebilen bilier pankreatit, ana safra kanalý obstrük-
siyonu, tekrarlayan kolesistit ataklarý yanýnda elektif lapa-
roskopik kolesistektomi esnasýnda oluþabilen kanama, yapýþýk-
lýklar nedeniyle zor diseksiyon, safra kesesi perforasyonu ve
açýða dönme oranlarýndaki yükseklik göz ardý edilmemelidir. Bu
nedenle bu hastalarda ilk baþvuru anýnda cerrahi tedavi etkin-
liðinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. 
Materyal-Metod: Bu çalýþma Ocak 2000-Þubat 2004 tarihleri

arasýnda Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniðinde
retrospektif olarak yapýldý. Baþvuru sýrasýnda en az 72 saat önce
akut kolesistit semptomlarý baþlayan ve 7 günü geçmemiþ olan
olgular çalýþmaya dahil edildi. Taný; hikaye, fizik muayene, labo-
ratuar bulgularý ve radyolojik çalýþmalara göre konuldu. Hastalar
erken laparoskopik cerrahiye alýnanlar (EL) ve soðutma tedavisi
ile interval laparoskopik kolesistektomi yapýlanlar (ÝL) olarak iki
gruba ayrýldý. EL grubuna baþvuru sonrasý taný konulup hemen
laparoskopik kolesistektomi yapýlanlar, ÝL grubuna ise baþvuru
sonrasý taný konulup medikal tedavi ile soðutma tedavisi yapýldýk-
tan 8-12 hafta sonra elektif laparoskopik kolesistektomi yapýlan-
lar dahil edildi. Ýki grup açýða dönme oranlarý, operasyon süreleri,
peroperatif komplikasyonlar, hastanede toplam kalýþ süreleri ve
maliyet bakýmýndan incelendi.
Sonuçlar: EL grubunda 31, ÝL grubunda 43 hasta olmak üzere
toplam 74 hasta çalýþmaya dahil edildi. EL grubunun yaþ ortala-
masý 57 (35-73) iken ÝL grubunun yaþ ortalamasý 55 (28-75) idi.
Toplam hastanede kalýþ süreleri ÝL grubunda daha uzun olarak
bulundu (P<0.05). Ýki grup arasýnda açýða dönme oranlarý,
operasyon süreleri ve maliyet açýsýndan fark gözlenmedi.
Peroperatif diseksiyon güçlüðü ÝL grubunda daha yüksek olarak
tespit edildi (P<0.05). 
Tartýþma: Subakut kalkülöz kolesistitli hastalarda konservatif
tedavi sonrasý interval laparoskopik kolesistektomi planlanmasý
genelde tercih edilen tedavi yöntemidir. Ancak hastalarýn bir kýs-
mýnda tedavi baþarýsýz olmakta; tekrarlayan ataklar, biliyer
pankreatit ve safra kanalý taþlarý geliþebilmektedir. Bunun yaný
sýra interval laparoskopik kolesistektomi esnasýnda kolesistit
bulgularýnda gerileme olmadýðý görülebilmektedir. Konservatif
tedavi döneminde inflamasyonun olgunlaþmasý ve neovasküla-
rizasyon fibrozis artýþýna neden olarak diseksiyonu zorlaþtýrmak-
ta ve komplikasyon artýþýna yol açabilmektedir. Sonuç olarak
semptomlarýn baþlangýcýndan sonra 72 saatten daha fazla süre
geçen hastalarda erken laparoskopik kolesistektomi güvenle
uygulanabilen bir tedavi yöntemi olabilir.

Pankreas

1
PANKREAS BAÞI VE PERÝAMPÜLLER BÖLGENÝN
ADENOKANSERLERÝNÝN CERRAHÝ TEDAVÝSÝNDE
PROGNOSTÝK FAKTÖRLERÝN ANALÝZÝ: DEÜTF DENEYÝMÝ.
Baki Aydoðan1, Sedat Karademir1, Tuðbahan Yýlmaz1, Ali Ýbrahim
Sevinç1, Funda Obuz2, Özgül Saðol3, Emre Canda1, Ahmet Çoker4,
Hüseyin Astarcýoðlu1, Ýbrahim Astarcýoðlu1. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.1

Radyodiagnostik A.D.2

Patoloji A.D.3

Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi  A.D.4 ÝZMÝR

Periampüller bölge tümörlerinde küratif tedavi þansý saðlayabilen
tek modalite radikal cerrahi rezeksiyondur. DEÜTF HPB Biriminde,
147'si tümör, 14'ü tümör dýþý nedenler olmak üzere toplam 161
hastada, pankreatikoduodenektomi (Whipple, n=131), distal
(n=27), korpus (n=1) ve total (n=2) pankreas rezeksiyonu uygu-
landý. Periampüller bölge tümörü nedeni ile pankreatikoduodenek-
tomi iþlemi uygulanan 123 olgunun 100'ünde güncel klinik takip ve
saðkalým bilgileri saðlanarak, perioperatif ve uzun dönemde
saðkalýmý belirleyen klinik ve patolojik faktörler araþtýrýldý. Bu olgu-
larda, demografik ve perioperatif verilerin saðkalým ve nüks üze-
rine etkileri retrospektif olarak gözden geçirildi. Ýstatistiksel deðer-
lendirmeler için Student's t-test, ANOVA, Kaplan-Meire ve Cox
regresyon analizi yöntemleri kullanýldý. Olgularýn yaþ ortalamasý
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62.8±10.3 idi  (E/K:1.2). 12 olguda (%12) standart Whipple yanýsý-
ra, iþleme yandaþ organ ve/veya damar rezeksiyonlarý da eklendi.
Periampüller kanserlerin tedavisinde Whipple sonrasý 1 ve 3 yýllýk
saðkalým oranlarý sýrasý ile %63.5 ve %35.8 olarak bulundu.
Pankreas baþý duktal karsinomlarý (n=55) için bu oranlar sýrasý
%49 ve %22 (median= 11 ay) olarak bulunurken, ampulla tümör-
lerinde (n=26) %76 ve %46 idi (median=27 ay). Çok deðiþkenli
analizde, pankreas duktal kanserlerinde "patolojik evre"nin, ampul-
la tümörlerinde ise tümör invazyon derinliðinin (T) saðkalýmý
anlamlý olarak etkilediði saptanmýþtýr. (p=0.02 ve p= 0.01).

2
IAP ALGORÝTMASINA GÖRE AKUT PANKREATÝT 
YÖNETÝMÝNDE TEK MERKEZ DENEYÝMÝNÝN SONUÇLARI
Alper Uðuz, Barýþ Gürcü, Murat Akyýldýz, Sinan Akay, 
Murat Zeytunlu, Ahmet Çoker, Galip Ersoz, Ömer Özütemiz, 
Oktay Tekesin, Ahmet Memiþ, Nevra Elmas, Yücel Batur
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi, Hepatobiliyer Çalýþma Grubu
(Gastroenteroloji B.D., Radyoloji A.D., Genel Cerrahi A.D.) ÝZMÝR

Amaç: Interstisyel ödematöz veya þiddetli - nekrotizan seyreden
akut pankreatitli 117 hastanýn IAP (International Association of
Pancreatology) algoritmasýna göre retrospektif deðerlendirilerek,
IAP önerileriyle klinik sonuçlarýmýzýn karþýlaþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
Metod: 1998-2004 yýllarý arasýnda akut pankreatit tanýsý konul-
muþ hastalar etyoloji, yaþ, cinsiyet, vucut-kitle indeksi (VKÝ),
serum amilaz düzeyi (IU/l), serum bilirubin düzeyi (mg/dl),
lökosit sayýsý (mm3), ateþ, serum kreatinin düzeyi, CRP düzey-
lerine göre; baþvurudaki Ranson, MPI ve APACHE-II skoruna
göre retrospektif olarak deðerlendirlmiþtir. Tanýsal ve tedavi edici
giriþimler kaydedilmiþtir. Ödematöz ve þiddetli seyreden gruplar
IAP algoritmasýndaki önerilere göre karþýlaþtýrýlmýþtýr. 
Sonuçlar: 151 (%85.3) interstisyel ödematöz pankreatit (IOP)
ve 26 (%14.7) þiddetli pankreatit (SP) tanýlý hasta deðerlendir-
meye alýnmýþtýr. En sýk etyolojik faktör safra taþlarý IOP grubun-
da (n=112, 74.6%) ve SP grubunda (n=22, 85%) bulunmuþtur.
VKI, Ranson, APACHE-II ve MPI skorlarý, sýrasýyla IOP ve SP
grubunda, 25,9/25,74; 1,88/2,78; 4,68/12,24 (p<0,05) ve 7,70
/23,41 (p<0,05). Serum amilaz düzeyleri benzer bulunmuþtur.
(1640/1787). Lökosit sayýsý ve CRP düzeyleri anlamlý derecede
farklý saptanmýþtýr (11766/19595 and 1,68/29,33). IOP grubunda
69 hastaya (%46), SP grubunda ise 4 hastaya (%15.4) ERCP
yapýlmýþtýr. BT görüntülemede baþvuru sýrasýnda SP grubunda
14 hastada (%53,8) nekroz saptanmýþtýr. Sp grubundaki tüm
hastalar ve IOP grubundaki 104 hasta (68%) sistemik antibiyotik
almýþtýr. IOP grubundaki 5 hastada klinik tablo SP'ye
dönüþmüþtür. Mortalite SP grubunda %38,8 (n=10), IOP
grubunda ise <1% (n=1) olarak bulunmuþtur. SP grubundaki 6
hasta  (%23,1) cerrahi dýþý yaklaþým ile yönetilmiþtir. 
Sonuç: Sonuçlarýmýz IOP grubunda antibiyotik rejimi dýþýn-
da IAP önerileriyle uyumlu bulunmuþtur. CRP ve lökositoz
þiddetli pankreatitin en önemli biyokimyasal göstergeleri
olup Ranson prognostik skoru pankreatitin þiddetini deðer-
lendirmede yetersiz bulunmuþtur. 

3
LABORATUAR SONUÇLARI ÝLE AKUT BÝLÝER PANKREATÝT 
TAHMÝN EDÝLEBÝLÝR MÝ?
Gökhan Garip, Ekrem Kaya, Sadýk Kýlýçturgay, Yýlmaz Özen, 
Ýlker Ercan, Halil Bilgel
U. Ü. T. F. Genel Cerrahi A.D. HPB Birimi BURSA

Amaç: Laboratuar parametrelerinin Akut Bilier Pankreatitin

(ABP) ayýrýcý tanýsýndaki rolünü araþtýrmak.
Materyal ve Metot: Þubat 2003 - Þubat 2005 tarihlerinde klini-
ðimize baþvuran Akut Pankreatit (AP) olgularý prospektif olarak
incelendi. ABP tanýsý USG, CT ve seçilmiþ olgularda MRCP veya
ERCP ile konuldu. Tüm AP olgularý içinde ABP ve diðer nedenlere
baðlý olgularýnýn baþvuru anýndaki laboratuar deðerleri (AST, ALT,
D. Bilirubin, Lökosit, CRP, Amilaz, GGT, ALP, LDH ve kan þekeri)
karþýlaþtýrýldý. Sonuçlar SPSS 12.00-Med Calc 7,21 ile ROC ana-
lizi ve Logistic regresyon analizi yapýlarak deðerlendirildi.
Bulgular: Toplam 105 AP olgusunun 66’sý ABP (%62,9) olarak
tanýmlandý. ABP li 66 olgunun 35’i kadýn, 31’i erkek olup yaþ
ortalamasý 57,7±14 (erkeklerde: 60±12, kadýnlarda: 55,6±15).
Anlamlý çýkan laboratuar parametrelerinin cut-off deðeri, sensi-
tivite (Sn) ve spesivite (Sp) deðerleri tablodaki gibidir. 
Ayrýca yüksek Alkalen fosfataz (ALP) deðeri ABP de baðýmsýz
deðiþken olarak tespit edilmiþtir (OR: 22,2). 
Sonuç: Özellikle ALP olmak üzere GGT, transaminazlar ve
direkt bilirubin deðeri ABP in diðer AP ten ayýrýcý tanýsýnda özel-
likle ileri taný araçlarýnýn olmadýðý merkezlerde yardýmcý olabilir.

4
PANKREATÝKO-JEJUNOSTOMÝ ANASTOMOZUNDA YENÝ
BÝR TEKNÝK; MODÝFÝYE DAUNKÝNG TÝPÝ ANASTOMOZ
(Video sunusu).
Y. Selim Sarý, Binnur Karagöz, Güngör Üzüm, Ýbrahim Karagöz,
Mehmet Bitirim, Vahit Tunalý.
S.B. Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniði.
ÝSTANBUL

Arka plan: Whipple ameliyatýnda pankreatiko-jejunostomi anas-
tomozu, geliþebilecek fistül nedeni ile, bu kompleks prosedürün
en kritik aþamalarýndan biridir. Fistül oranýný azaltmak amacýyla
birçok teknik geliþtirilmiþtir. Fistül oluþumunda pankreasýn yapýsý,
kanalýn çapý, pankreas duvarýndan olan kanamalar, kullanýlan
dikiþ materyalleri ve bir çok diðer faktörün önemi vurgulanmýþtýr.
Ancak 'duct to mukosa' anastomoz tekniðini güçleþtiren en
önemli faktör pankreatik kanal çapýdýr.
Metod: Çalýþma SB Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde
yapýlmýþtýr. Pankreatik kanal çapý 2 mm den küçük olan toplam
3 hastada bu teknik kullanýlmýþtýr.
Teknik: Pankreatiko-jejonustomi uç-yan olarak yapýlmýþtýr.
Tekniðin ilk aþamasýnda, pankreatik kanal ortada kalacak þe-
kilde, 1 cm çapýnda bir dairenin arka duvar dikiþleri 6/0 prolenler-
le, 2-3 mm aralýklarla konarak anastomoza hazýrlanmýþtýr. Daha
sonra Danking anastomoz tekniðinde olduðu gibi, pankreas arka
duvarý 5/0 prolenlerle ve separe dikiþlerle jejunumla yak-
laþtýrýlmýþtýr. Bu aþamada pankreatik kanala uyan jejunum
bölümüne 1 cm'lik kesi yapýlmýþ ve daha önceden hazýrlanan
prolen dikiþler, jejnumuna yapýlan kesinin arka kenarýndan geçiri-
lerek arka duvar oluþturulmuþtur. Daha sonra dikiþleri pankreatik
kanaldan geçmemek için ince bir stile kanala yerleþtirilmiþ ve ön
duvar dikiþleri yine 1 cm çaplý daireyi tamamlayacak þekilde
pankreas ve jejunum ön kenarý arasýna 6/0 prolenle, separe
olarak konulmuþtur. Yine pankreas ön duvar kenarý ile jejunum
arasýna anastomozun ön duvar ikinci katý olarak 5/0 prolenle
separe dikiþler konularak anastomoz tamamlanmýþtýr.
Bulgular: Nöroendokrin tümör, duodenum kaynaklý gastrointesti-
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Laboratuar Normal Cut-off Sn Sp p  
Parametresi deðerler deðeri (%) (%) deðeri

ALT (0-43) U/L 44 81 65,7 <0.001
AST (0-40)U/L 46 76,2 62,2 <0.01
D.Bilirubin (0-0,4)mg/dl   1,4 45,8 91,2 <0.05
ALP (37-147)U/L 162 42,2 90 <0.05
GGT (0-50)U/L 212 54,5 92 <0.01



nal stromal tümör ve kronik pankreatit tanýlý 3 hastada bu anas-
tomoz tekniði kullanýldý. Bir hastada pankreatik kanal ile jejunum
arasýna stent konulabildi. Hiçbir hastada fistül geliþmedi.
Sonuç: Olgu sayýmýzýn azlýðý nedeniyle sonuç bildirememekle
birlikte, çok dar çaplý pankreatik kanal olgularýnda, göz önünde
bulundurulmasý gerekli bir teknik olduðu kanaatindeyiz.
Not: Bildiri video sunumu þeklinde yapýlacaktýr.

5
PERÝAMPULLER BÖLGE VE PANKREAS TÜMÖRLERÝNDE
20 AYLIK DENEYÝMÝMÝZ
Barýþ Gürcü, Alper Uðuz, Necdet Güler, Murat Zeytunlu, Galip Ersöz,
Ömer Özütemiz, Oktay Tekeþin, Nevra Elmas, Erdem Göker, 
Serdar Özkök, Ahmet Çoker.
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ÝZMÝR

Amaç: EÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalý, HPB Birimi'nde taný,
saðaltým ve izlemi yapýlan periampuller bölge tümörleri ile
pankreas gövde tümörlü olgularda mortalite, morbidite ve
saðkalýmý irdelemek. 
Yöntem: Temmuz 2003 - Þubat 2005 tarihleri arasýnda merkezi-
mize baþvuran toplam 82 olgu, taný araçlarý, tümör yerleþimi,
yapýlan cerrahi giriþim ve uygulanan adjuvant tedaviler ile, uzun
süreli saðkalým ve hastane mortalitesi ve morbiditesi bakýmýn-
dan retrospektif olarak incelendi. Cerrahi rezeksiyon olarak peri-
ampuller bölge tümörlerinde standart pankreatikoduodenektomi,
gövde tümörlerinde ise distal standart pankreatektomi uygu-
landý. Kemoterapi uygulanan hastalarda gemcitabin ve ardýþýk
gemcitabin radyoterapi kombinasyonu uygulandý. Hastalar
taburcu olduktan sonra telefon ve çaðrý ile kontrol yöntemi ile
izlendi. Her hafta düzenlenen konsey ile multi disipliner yak-
laþým ve bilgi paylaþýmý saðlandý. Saðkalým analizleri Kaplan
Meier yöntemi kullanýlarak yapýldý. 
Bulgular: Olgularýn 44 tanesi (%53.7) periampuller bölge, 34'ü
(%41.5) pankreas gövde ve 4'ü de kronik pankreatit nedeniyle
opere edildi. Bu gruplarda sýrayla pankreatikodudoenektomi,
distal pankreatektomi ve pankreatikoduodenektomi uygulandý.
Olgularýn 60 tanesi (%73.2) Evre 3 ve 4'tü. Perioperatif 30 gün
içinde hastanede kaybedilen hasta sayýsý 2 (%2.4) major mor-
bidite (anastomoz kaçaðý, GIS kanamasý) oraný %6.1 olarak
bulundu. Kaplan Meier saðkalým analizi ile  pankreas baþý ve
distal koledok tümörlerinde ortalama saðkalým 18.71+1.73 ay,
gövde tümörlerinde 11.17+1.32 ay papilla tümörlerinde ise
19.63+1.77 ay olarak bulundu. 
Sonuç: Bir üniversite cerrahi kliniðinde sadece HPB cerrahi alanýn-
da çalýþan ekip tarafýndan yapýlan olgularýn sonuçlarý incelendiðin-
de mortalite ve morbiditenin kabul edilebilir olduðu görülmektedir.

6
TOMOGRAFÝ ÞÝDDET ÝNDEKSÝNÝN AKUT PANKREATÝTÝN
CÝDDÝYETÝNÝ BELÝRLEMEDEKÝ ROLÜ
G. Gürleyik 1, A. Aktekin1, S. Emir1, Ü. Sekmen1, A. Arman2, 
A. Saðlam2.
Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 4. Cerrahi1

Radyoloji2 ÝSTANBUL

Amaç: Akut pankreatitli (Ap) olgularda tomografi þiddet indeksi (TÞÝ)
pankreatitin ciddiyetini belirlemede etkinliði araþtýrýldý ve serum C-
Reaktif protein(CRP) seviyesi ve APACHE II skoru ile karþýlaþtýrýldý. 
Olgular ve Yöntem: Ap'li 55 olguda 48. saatteki CRP deðeri,
APACHE skoru ve ilk 5 gün içerisinde çekilen karýn tomografi-
sine göre TÞÝ hesaplandý. Atlanta sýnýflamasýna göre hafif (n:42,
%77) ve aðýr Ap (n:13, %23) olarak ayrýlan olgularda TÞÝ, CRP

ve APACHE II nin pankreatitin þiddetini belirlemedeki etkinlikleri
duyarlýlýk, özgüllük, ve doðruluk oranlarý ile belirlendi.
Bulgular: Ap tanýsý konulan 55 hastanýn (35 kadýn, 20 erkek) yaþ
ortalamasý 51.9 (23-82) dýr. Aðýr Ap'li 13 ve hafif Ap'li 42 olgunun
sonuçlarý karþýlaþtýrýldýðýnda tüm çalýþýlan deðiþkenlerin gruplar
arasýnda anlamlý farklý olduðu (p<0.05) saptandý. Bu deðiþken-
lerin Ap ciddiyetini belirlemede duyarlýlýk, özgüllük, ve doðruluðu
sýrasýyla TÞÝ için (%85, %98, %95), CRP için (%85, %74, %76),
APACHE II için (%62, %86, %80) olarak hesaplandý.
Sonuç: TÞÝ Ap'li olgularda, pankreatitin ciddiyetini belirleme ve
lokal komplikasyonlarý gösterme açýsýndan yüksek etkinliði vardýr.

7
PERÝAMPÜLLER TÜMÖRLERDE RADÝKAL CERRAHÝ 
UYGULAMALARIMIZ
K. Yalçýn Polat, Bülent Aydýnlý, Gürkan Öztürk, Fehmi Çelebi,
Mahmut Baþoðlu, Bülent Güvendi.
Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.  ERZURUM

Pankreatikoduodenektomi selim ve malign bir çok hastalýk için uy-
gulanan bir ameliyat þeklidir. En çok periampüller tümörler için uy-
gulanmaktadýr. Ýþlem distal gastrektomi ile geleneksel Whipple þek-
linde veya pilor koruyucu pankreatikoduodenektomi þeklinde olabilir.
Ocak 1997- Aralýk 2004 tarihleri  arasýnda kliniðimizde radikal
cerrahi iþlem uygulanan 34 olgu analiz edildi. Olgularýn 19'u
(%55.8)  erkek, 15'si (%44.1) kadýn, yaþ ortalamasý 51.9 (28-78)
ve 70 yaþ ve üzeri 10 olgu vardý. Ampulla vateri  19, pankreas
11, doudenum 4 toplam 34 hasta mevcuttu. Sarýlýk 29, kaþýntý
24, halsizlik 22, karýn aðrýsý 18 hastada mevcuttu. Preoperatif
taný için USG (Doppler), CT, MRI, Üst endoskopi, ERCP,
biyokimyasal analizler (SGOT, SGPT, ALP, Bil) kullanýldý. Hiçbir
olguda preoperatif biliyer drenaj uygulamadýk. Yirmiyedi hasta-
da distal gastrektomili, 7 hastada pilor koruyuculu pankreato-
duodonektomi uyguladýk. Rastladýðýmýz en sýk komplikasyon
yara yeri enfeksiyonu idi. Pankreatik fistül geliþen 3 hastadan
2'sinde kontrolsüz fistül mevcuttu ve bu hastalar exsitus oldu.
Postoperatif hastanede kalýþ süresi ortalama 11 gündü.
Pankreatikoduodenektomi 70 yaþ üzerindeki hastlarda da güvenle
yapýlabilir. Tümör çapý 2 cm'nin altýnda olsa bile LN pozitif olabilir.
Pankreatik anastomozlarda stent, fistül oluþumuna karþý önemli bir
emniyet oluþturur. Uygun olgularda duktojejunostomi güvenle
yapýlabilir. Pankreatik fistül intraabdominal hemoraji ile karþýmýza
çýkabilir. Pankreatik fistül halen önemli bir mortalite nedenidir.

Transplantasyon 

1
CANLI VERÝCÝDEN KARACÝÐER  SAÐ LOB NAKLÝ 
SIRASINDA UYGULANAN KAVAL KLEMPAJ 
YÖNTEMLERÝNÝN KARÞILAÞTIRILMASI
S. Ulukaya, L. Acar, Ü. Aydýn, B. Bostancý, C. Kazimi, 
M. Zeytunlu, M. Kýlýç
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Organ Nakli Merkezi. ÝZMÝR

Amaç: Karaciðer naklinde homeostazisin sürdürülmesinde
kaval kan akýmýnýn korunmasýnýn veya klempajýnýn etkisi tartýþ-
malýdýr. Anhepatik dönem öncesinde deneme klempajý, kolleter-
al sirkülasyon, uygun sývý ve/veya vazoaktif ajanlar ile hemodi-
naminin idaresi organ fonksiyonlarýný tahmin etmede belirleyici
olabilir. Bu çalýþmadaki amacýmýz canlý vericeden karaciðer sað
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lob nakli (LDLT) sýrasýnda kaval kan akýmýnýn klempajý veya
korunmasýnýn etkilerini kýyaslamaktýr.
Materyal ve Metod: Mayýs 2002 - Mayýs 2004 tarihleri arasýnda
Ege Üniversitesinde 71 yetiþkin sirotik hastaya  sað lob LDLT
uygulandý. Hastalarýn 53'ü erkek 18'i kadýn olup yaþ ortalamasý
43.7± 11,1 idi. Hastalar iki gruba ayrýldý. Ýnferior vena kavanýn
(IVC) total klempajý (Grup I, 41 hasta), IVC'nin parsiyel klempajý
(Grup II, 30 hasta). Hastalarýn hiçbirine veno-venöz by-pass veya
geçici portokaval shunt uygulanmadý. Hemodinamik ve metabo-
lik deðiþkenler, transfüzyon ihtiyacý, koagulasyon parametreleri,
demografik ve operatif özellikler açýsýndan iki grup kýyaslandý.
Bulgular: Grup I'de ortalama operasyon süresi 495 dak., Grup II'de
581 dak.; ortalama anhepatik süre grup I'de 54 dak., Grup II'de 42
dak. idi. Bu farklar istatiksel olarak anlamlýydý (p<0,05). Anhepatik
peryotta Grup I'deki hastalarda  kardiyak atým volumü bariz þekilde
(%46) azaldý. Grup II'de bu derecede azalma (%5) görülmedi.
Grup I'de ortalama eritrosit transfüzyonu 6.2 ünite (Ü), Grup II'de
4.1 Ü; Grup I'de  taze donmuþ plazma  transfüzyonu 7.9 Ü, Grup
II'de 6 Ü idi. Gruplar arasýndaki bu farklar istatiksel olarak
anlamlý bulundu (p<0,05). Morbidite Grup I'de %17, Grup II'de
%15; mortalite Grup I'de %7, Grup II'de %10 bulundu. Gruplar
arasý morbidite ve mortalite oranlarýnda istatiksel olarak anlamlý
fark saptanmadý. Her iki grupta  böbrek yetmezliði ve serebro-
vasküler olay görülmedi.
Sonuç: Venakava'nýn total klempajý kardiyak indeksi azaltmasý-
na ve kan ürünleri kullanýmýný arttýrmasýna raðmen, total operatif
zamaný azaltýr ve hepatik ven rekonstrüksiyonunda ameliyat
alanýnýn görülmesini kolaylaþtýrýr.

2
CANLI VERÝCÝDEN  KARACÝÐER SAÐ LOB NAKLÝNDEN
SONRA PORTAL VENDE GÖRÜLEN HEMODÝNAMÝK
DEÐÝÞÝKLÝKLER
M. Kýlýç, Ü. Aydýn, B. Bostancý, C. Kazimi, S. Ulukaya, 
G. Demirpolat, S. Tamsel, R. Killi, M. Zeytunlu
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Organ Nakli Merkezi. ÝZMÝR 

Amaç: Canlý vericiden yapýlan karaciðer naklinin sonuçlarý
kadaverik nakillerin sonuçlarýna benzerdir. Bununla birlikte canlý
vericiden yapýlan nakillerde greft volümünün daha düþük olmasý,
portal hipertansiyon, greft konjesyonu ve greft fonksiyonunda
gecikme olarak bilinen '' small for size sendromu '' na neden ola-
bilir. Bu çalýþmadaki amacýmýz canlý vericiden yapýlan karaciðer
sað lob nakli sonrasýnda portal basýnç ve portal akýmda görülen
deðiþiklikleri araþtýrmaktýr.
Materyal ve Metod: Aðustos 2003 ile Aralýk 2004 tarihleri
arasýnda sað lob nakli yapýlan 44 hastanýn portal ven hemodi-
namik ölçümleri prospektif olarak kaydedildi. Bu dönemde
merkezimizde 62 kadaverik ve 59 sað lob nakli yapýldý.
Hastalarýn yaþ ortalamasý  44.1±10.4, aðýrlýðý  73.3±11.1, child
skoru  10.9±2.0, Meld skoru  22.0 ±7.5, greft volümü (ort)
809±1.65, greft ile alýcý vücut aðýrlýk oraný 1.11±0.21 idi. Greft
takýlmadan önce ve takýldýktan sonra hastalarýn portal basýnç,
portal ven akýmý, kardiyak indeks ve santral venöz basýnç (CVP)'
larý ölçüldü. Reperfüzyon sonrasýnda portal basýncý 20
mmHg'dan daha yüksek olan 9 hastanýn splenik arteri baðlandý.
Bulgular: Postoperatif yedinci günde hepatik ven trombozu ve 30.
günde sepsis nedeni ile  2 (%4) hasta kaybedildi. Bu iki hastaya
splenik arter ligasyonu uygulanmamýþtý. Nakil öncesi ortalama por-
tal basýnç 28.6±5.7  mm Hg portal akým 15.4±10.4 m/s nakil son-
rasý  portal basýnç 16.6±5,0 mmHg, portal akým 130.4± 48,0 m/s
ölçüldü. Bu fark istatiksel olarak anlamlýydý (p<0,001) Splenik arter
ligasyonu uygulanan grupta portal basýnç splenik arter ligasyonu
öncesinde 22,6±2,6 mmHg, splenik arter ligasyonu sonrasýnda
19,0±4,5 mmHg bulundu. Bu sonuçlar istatiksel olarak anlamlýydý

(p<0,05). Postoperatif  ALT deðerleri ile perfüzyon sonrasý portal
basýnç, portal akým hýzý ve greft-alýcý vücut aðýrlýk oranlarý arasýn-
da anlamlý iliþki bulunmadý. Portal basýnç ile  greft-alýcý vücut aðýr-
lýk oraný arasýnda da anlamlý bir iliþki bulunmadý.
Sonuç: Canlý vericiden karaciðer sað lob nakli portal basýncý
etkin birþekilde azaltýr. Splenik arter ligasyonu nakil sonrasýnda
portal basýncý azaltmakta etkin bir seçenektir.

3
CANLI VERÝCÝLÝ SAÐ LOB KARACÝÐER 
TRANSPLANTASYONU SONRASI ANTERÝOR SEKTÖR
DRENAJI
Ünal Aydýn, Celal Kazými, Birol Bostancý, Özgür Kýrdök, 
Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç
Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araþtýrma Merkezi. ÝZMÝR

Canlý vericili sað lob karaciðer transplantasyonu sonrasýnda sað
hepatik ven drenajý yanýsýra orta hepatik ven drenajý alýnmayan
olgularda kesit yüzeyi oluþturan segment 5 ve 8'de oluþan kon-
jesyon greft disfonksiyonuna yol açabilir. Bu konjesyonu önle-
mek için sað lobdan orta hepatik vene dökülen belirgin segment
5 ve 8 venlerinin drenajý önem kazanmaktadýr. Bu çalýþmada
sað lob transplantasyonu sonrasýnda anterior sektör drenajý için
uygulanan yöntemler incelendi.
Materyal ve Metod: Haziran 1999 - Ocak 2005 tarihleri arasýn-
da Ege Üniversitesi Karaciðer Transplantasyonu Programýnda
toplam 145 hastaya canlý vericili sað lob transplantasyonu uygu-
landý. 145 sað lob transplantasyonundan orta hepatik ven alýn-
maksýzýn sadece sað hepatik ven alýnarak donör hepatektomi
yapýlan 124'ü retrospektif olarak incelendi. Alýcý operasyonu
sýrasýnda sað hepatik venin yanýsýra 5 mm'den büyük aksesuar
hepatik venler ve segment 5 ve 8'i drene eden venler rekon-
strükte edilerek vena kavaya drenajlarý saðlandý. Bu amaçla
segment 5 ve/veya 8 drenajý gereken hasta sayýsý 42 idi (%34).
Segment 5 ve 8 drenajý için venöz konduit olarak en sýk 31 has-
tada kriyoprezervasyon ile korunmuþ kadaverik iliak arter veya
ven greftleri kullanýlýrken 6 hastada alýcý safen veni, 5 hastada
da alýcý umblikal veni kullanýldý. Venöz greftler donör hepatekto-
mi sonrasýnda  grefte anastomoz edilip sonrasýnda hepatik ven
anastomozu sonrasýnda vena kavaya anastomoz edildiler.
Tümünün de patent olduðu reperfüzyon sonrasýnda Doppler
ultrason ile doðrulandý.
Sonuçlar: Tüm sað lob transplantasyonlarý sonrasýnda 1 yýllýk
saðkalým %86 iken sað hepatik ven ile birlikte orta hepatik ven de
alýnmýþ olan 1 hasta akut hepatik ven trombozuna baðlý kaybedildi.
Diðer hastalarda venöz çýkýþ problemine iliþkin problem gözlenmedi. 
Yorum: Sað lob transplantasyonu sonrasýnda anterior sektörün
drenajýnda kadavra donörlerden elde olunan iliak arter ve ven
greftlerinin kullanýmý optimum sonuç saðlarken alýcý ve donöre
de ek morbidite getirmemektedir. 

4
KARACÝÐER TRANSPLANTASYONU YAPILAN 
ÇOCUKLARDA DAKLÝZUMAB ÝNDÜKSÜYONU
Ýkbal Tokat, Ýlhan Karabýçak, Þükrü Emre
Recanati/Miller Transplantasyon Enstitüsü, Mount Sinai Hastanesi
NEWYORK
Genel bilgi: Karaciðer transplantasyonu sonrasý erken dönemde
kalsinörin inhibitörlerinin kullanýlmasý, nefrotoksik etkileri sebe-
biyle önerilmemektedir. Bu çalýþmada, pediatrik karaciðer trans-
plantasyonu hastalarýnda, daklizumab ve takrolimus, indüksüy-
onun güvenliði ve etkinliði açýlarýndan karþýlaþtýrýlmýþtýr.
Hastalar ve yöntemler: Yetmiþbir çocuða, ilk immünosüpresif
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olarak metilprednizolon ve mikofenolat mofetilin (30 mg/kg) ya-
nýnda, daklizumab (1 mg/kg) verilmiþtir. Bu grupta takrolimus
ameliyat sonrasý 5. günde baþlatýlmýþtýr. Onsekiz pediatrik kara-
ciðer alýcýsýna ise takrolimus (0.1 mg/kg/gün) ve metilpredni-
zolon verilmiþtir. Gruplar, ameliyat sonrasý komplikasyonlar,
ameliyat sonrasý kreatinin seviyeleri (1. hafta, 1. ay ve 3. ayda),
red ataklarýnýn sýklýðý,  viral (CMV, EBV) ve bakteriyel enfeksi-
yonlarýn sýklýklarý açýlarýndan karþýlaþtýrýlmýþtýr.
Bulgular: Daklizumab verilen çocuklarýn kreatinin düzeyleri
bütün zaman noktalarýnda daha düþüktü ancak farklar istatistik-
sel olarak anlamlý deðildi. Daklizumab grubundaki red ve enfek-
siyöz komplikasyonlarýnýn sýklýklarý daha düþüktü.
Sonuçlar: Transplantasyonun hemen sonrasýndaki dönemde dak-
lizumab indüksüyonu yapýlarak takrolimus verilmemesi, red sýklýðýný
azaltmakta ve gref saðkalýmýný bozmamaktadýr. Daklizumab
tedavisi bakteriyel ve viral enfeksiyonlarýn sýklýðýný arttýrmamaktadýr.

5
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ'NDEKÝ ÝLK
100 KARACÝÐER NAKLÝ
Ýbrahim Astarcýoðlu1, Sedat Karademir1, Hüseyin Astarcýoðlu1, 
Sevda Özkardeþler2 Ethem Tankurt3, Deniz Özzeybek2, Mesut Akarsu3,
Mücahit Özbilgin1,  Ali Ýbrahim Sevinç1, Özgül Saðol4, Funda Obuz5,
Mustafa Seçil5, Mert Akan2

Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.1

Anestezi ve Reanimasyon2

Ýç Hastalýklarý A.D.- Gastroenteroloji B.D.3

Patoloji4

Radyodiyagnostik5 ÝZMÝR

DEÜTF karaciðer nakli programý 1996 yýlýnda kurulmuþ ve ilk
100 karaciðer nakli (91 eriþkin  ve  9 çocuk ) 1996 - 2005 yýllarý
arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. 48 hastaya canlý, 52 hastaya ka-
davra donör kaynaklý nakil uygulanmýþtýr. Üç nakil canlý verici-
lerden saðlanan greftlerle acil þartlarda gerçekleþmiþtir. Tüm
hastalarda kan grubu uyumu mevcuttur. Olgularýn hiçbirinde
venö-venöz bypass kullanýlmamýþtýr. Canlýdan nakillerin doðal
olarak tümünde, kadavra nakillerinin yarýsýnda retrohepatik kava
korunmuþ ve greftin venöz drenajý yan-yan Piggy-back tekniði
ile gerçekleþtirilmiþtir. Vena kavanýn korunduðu son 34 olguda
geçici portokaval þant da uygulanmýþtýr. Canlý vericiden sað-
lanan greflerin (41 sað, 2 sol ve 5 sol lateral segment) venöz
implantasyonu 45 olguda lateral parsiyel, 3 olgu da total kava
klempaj sonrasý uç yan hepatikokaval anastomoz ile saðlan-
mýþtýr. Sað karaciðer greftlerinde 1 olgu dýþýnda orta hepatik
venler vericide býrakýlmýþ, 6 olguda segment 5-8 venleri kavaya
ayrý olarak implante edilmiþtir. Arter rekonstrüksiyonu kadavra

greftlerinin 18 inde iliyak arter grefti (aortaya), canlý nakillerin de
7'sinde  interpozisyon arteriyel veya venöz greft kullanýlarak
saðlandý. Yedi olguda  hepatik arter tromboz geliþirken bu olgu-
larýn 2'sinde rearteriyelizasyonu ve normal greft fonksiyonlarý
saðlanmýþtýr. Safra yolu devamlýlýðý koledokokoledokotomi (T-
drenli=39; T- drensiz=15) ve 46 olguda koledokojejunostomi ile
(komplikasyon oraný, sýrasý ile 11% ve 6%). Greftin soðuk iske-
mi süresi kadavra greftlerde ortalama 7 saat, canlýdan nakillerde
ise 100 dakika'dýr.  Medyan operasyon süresi ve kullanýlan kan
miktarý, kadavra alýcý, canlý verici ve canlý alýcý için sýrasý ile 7.4
saat (4.5-18), 8 (0-20) ünite; 7.2 saat (5-9.5), 0.7 (0-6) ünite ve
8.3 saat (6-12.5), 4 (0-11) ünite. Ýndüksiyon döneminde immü-
nosüpresyon oral siklosporin+AZA+steroid (n=25) veya takro-
limus+MMF+steroid (n=75 ) protokolleri ile saðlanmýþ post-Tx
4'üncü ayda steroid, altýncý ayda da MMF veya AZA kesilmesi
amaçlanarak idame tedavi sürdürülmüþtür. Bir olguda kronik
rejeksiyon 31 olguda da akut rejeksiyon ataðý saptanmýþtýr. Akut
rejeksiyon tedavisinde bolus steroid uygulanmýþtýr. Steroide
dirençli akut rejeksiyon ataðý ve monoklonal antikor kullanma
ihtiyacý olmamýþtýr. Olgularýn hiçbirinde retransplantasyon uygu-
lanmadý. Yüz hastanýn 80'i sað olup 1 ve 3 yýllýk saðkalým oran-
larý %76.5'dir. Kaybedilen 20 olgusunun 14'ü perioperatif (<30
gün) dönemde, 5'i bir yýldan önce, 1'i de posttransplant 5'inci
yýlýnda kaybedilmiþlerdir. Ýlk 50 olgunun %60'ý, son 50 olgunun
ise %100'ü hayattadýr. Karaciðer nakil programlarý tedaviyi ala-
cak hastalar için dramatik bir fýrsat, uygulandýðý týp merkezleri
için topyekün bir akademik þevktir. 

6
EÞZAMANLI PANKREAS - BÖBREK TRANSPLANTASYONU
DENEYÝMÝMÝZ
Volkan Arayýcý1, Özgür Fýrat1, Murat Sözbilen1, Muhittin Ertilav2,
Cüneyt Hoþcoþkun1, Yýldýray Yüzer1, Murat Zeytunlu1, Ahmet Çoker1

Ege Üniversitesi Týp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D.1 

Ege Üniversitesi Týp Fakültesi, Nefroloji B.D.2

Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi. ÝZMÝR.

Giriþ: Tip 1 Diabetes Mellitus'un görülme sýklýðýnýn arttýðý günü-
müzde pankreas transplantasyonu, kan glukoz seviyesinin nor-
male gelmesinin ve diabetin ortaya çýkartacaðý komplikasyonlar-
dan korunmanýn en iyi þekli olarak görülmektedir. 25 yýlý aþkýn
zamandýr Tip 1 diabetli ve böbrek yetmezlikli  seçilmiþ hastalarda
eþzamanlý  böbrek ve pankreas transplantasyonu tedavi seçeneði
olarak ortaya çýkmýþtýr. Cerrahi tekniklerde geliþme, transplantas-
yonla ilgili komplikasyonlarýn daha iyi anlaþýlmasý ve immün-
süpresyon tedavisindeki geliþmeler eþzamanlý pankreas - böbrek
transplantasyonunu teþvik etmekte ve  cerrahlarý cesaretlendir-
mektedir. Pankreas transplantasyonu üç þekilde yapýlabilmekte-
dir; eþzamanlý pankreas - böbrek transplantasyonu, böbrek trans-
plantasyonu sonrasý pankreas transplantasyonu ve izole pank-
reas transplantasyonu.
Amaç: Bu yazýda Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Organ Nakli
Uygulama ve Araþtýrma Merkezinde Aðustos 2003 tarihinden  bu
güne kadar gerçekleþtirilmiþ olan on altý eþzamanlý pankreas-böb-
rek transplantasyonu, bir izole pankreas transplantasyonu ve ikide
böbrek transplantasyonu sonrasý pankreas transplantasyonu olgu-
larýnýn litaratür eþliðinde erken ve geç dönem sonuçlarý incelenmiþtir.
Hastalar ve Metod: Aðustos 2003 ile Þubat 2005 tarihleri arasýn-
da merkezimizde on altý eþzamanlý pankreas - böbrek transplan-
tasyonu, bir izole pankreas transplantasyonu ve ikide böbrek
transplantasyonu sonrasý pankreas transplantasyonu uygulandý.
Kadaverik donörlerden beyin ölümü tanýsý konduktan sonra
yapýlan lenfosit Cross - match incelemesi sonucu hastalar seçildi.
Tüm hastalara önce pankreas daha sonra böbrek sýrasý ile sað ve
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Tablo.2

Daklizumab (71)                                        Takrolimus (18) 

Preop. Postop. 
1.hafta 

Postop.
1. ay

Postop.
3. ay

Preop. Postop.
1. hafta 

Postop.
1. ay

Postop. 
3. ay

Kreatinin 
(mg/dl)

0.55±0.90 0.38±0.25 0.40±0.23 0.47±0.25 0.51±0.75 0.41±0.23 0.46±0.21 0.57±0.39

Tablo.1

Daklizumab (71)       Takrolimus (18)
Viral infeksiyonlar 13 (18 %) 6 (33.3%)
Bakteriyel enfeks. 21 (29.5%) 7 (38.9%)
Red 19 (26.7%) 9 (50%)



sol iliak bölgeye transplante edildi. Pankreas eksokrin drenajý
jejunuma yapýldý. Transplantasyon uygulanan hastalarýn preope-
ratif, erken postoperatif ve postoperatif açlýk kan þekeri düzeyleri,
postoperatif kreatin ve amilaz düzeyleri, postoperatif akut rejek-
siyon, diyaliz ve insülin ihtiyacý, hastanede kalýþ süreleri, soðuk
iskemi süresi, komplikasyonlar ve mortaliteleri incelenmiþtir.
Bulgular: Ortalama soðuk iskemi zamaný 11,5 saattir. Ortalama
hastanede kalýþ süresi 41,15 gün olan olan 19 olgunun 4 ta-
nesinde erken dönemde diyaliz ihtiyacý oldu. Hiçbir hastada akut
rejeksiyon saptanmadý. Sadece bir hastada postop erken dö-
nemde insülin ihtiyacý oldu. 9 hasta mortal seyretmiþtir. Bu dokuz
hastadan 3 tanesi perioperatif (intrakranial hemoraji, akut akciðer
ödemi, hemorajik þok) dönemde kaybedilmiþtir. 5 hasta  izlem sü-
recinde enfeksiyona baðlý komplikasyonlar nedeni ile kaybe-
dilmiþtir. 1 hastada ise postop 5. günde venöz tromboza baðlý greft
nekrozu ve sepsis nedeni ile kaybedilmiþtir. 2 hastada ATN, 2 has-
tada pankreas lojunda koleksiyon, 1 hastada organize hematom, 1
hastada uzamýþ drenaj, 1 hastada solunum yetmezliði ve solunum
arrest'i, 1 hasta ise postop 17. günde karýn aðrýsý nedeni ile lapa-
roskopik olarak explore edilmiþtir.
Sonuç: Prospektif çalýþmalarda pankreas/böbrek grefti olan
hastalarda 10 yýllýk sað kalým %80'lere yakýndýr. Merkezimizde
yürütülen programda, olgu sayýmýzýn artmasý ile bu verilere
paralel sonuçlar elde edileceði umulmaktadýr.

7
KARACÝÐER TRANSPLANTASYONU SONRASI
PROFLAKTÝK UYGULANAN ÝNTRAMUSKULER VE DÜÞÜK
DOZ HEPATÝT B ÝMMÜNGLOBULÝN (HBÝG) VE LAMUVÝDÝNE
(LAM) TEDAVÝSÝ VE ETKÝNLÝÐÝ
Tuðbahan Yýlmaz1, Sedat Karademir1, Baki Aydoðan1, Mesut Akarsu1,
Ali Ýbrahim Sevinç1, Arzu Sayiner3, Hüseyin Astarcýoðlu1, Ethem
Tankurt2, Ýbrahim Astarcýoðlu1. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.1

Ýç Hastalýklarý A.D.- Gastroenteroloji B.D.2

Mikrobiyoloji A.D.3 ÝZMÝR.

HBV'ye baðlý karaciðer patolojisi olan hastalarda hepatit B
immünglobulin (HBIG) ve lamuvidine (LAM) kombinasyonu ile
proflaksi, karaciðer transplantasyonu (KC Tx) sonrasý alýnan
sonuçlarý iyileþtirmiþtir. Standart yüksek doz, intravenöz HBIG
uygulamasýnýn maliyeti oldukça yüksektir. HBIG'in optimal dozu,
verilme sýklýðý ve yolu hala tam olarak tanýmlanabilmiþ deðildir.
LAM (100 mg/dl) + gerekli olduðunda, düþük doz (ÝM) HBIG
uyguladýðýmýz 27 hastanýn uzun dönem sonuçlarýný deðer-
lendirdik. KC Tx öncesi HBV DNA (+) olan 9 hastadan yedisine
LAM baþlandý. Dört hasta cerrahi sýrasýnda  HBV DNA (+) idi. KC
Tx sonrasý HBsAg (-) ve HBsAb>200 IU/ml olana kadar günlük
2000 IU HBIG ÝM olarak uygulandý (ortalama 10 gün). Takipte,
100 IU/ml'nin altýnda saptanan HBsAb düzeyleri için 1200 IU
HBIG ÝM tatbik edildi. Beþ hasta KC Tx sonrasý 12 ay içinde
HBV'ye baðlý olmayan nedenlerle kaybedildi. Yirmiiki hastada
ortalama 28 aylýk takip boyunca (6-83 ay) HBV rekürrensi sap-
tanmadý. Tedavi periyodu süresince ortalama HBsAg titreleri 54-
234 IU/ml idi. Bir hastada KC Tx'dan 19 ay sonra biyokimyasal ve
serolojik rekürrens olmadan YIDD mutasyonu ile iliþkili düþük
düzeyde HBV DNA pozitifliði geliþti (285 kopya/ml). Tüm hasta-
larda LAM tedavine devam edildi. LAM + HBIG proflaksisi ile

indüksiyon sýrasýnda dirençli HBsAg pozitifliði, HBV rekürrens
riskini artýrmamýþtýr. KC Tx sonrasý HBV rekürrensinin önlen-
mesinde, LAM + düþük doz, ÝM ve gerektiðinde uyguladýðýmýz
HBIG tedavisi güvenilir, etkili ve ucuz bir tedavi yöntemidir. 

8
FULMÝNAN KARACÝÐER YETMEZLÝÐÝNDEKÝ PEDÝATRÝK
HASTALARDA, CANLI VERÝCÝDEN KARACÝÐER 
TRANSPLANTASYONUNDAN SONRA SAÐKALIM: VERÝCÝ
RÝSKÝ HAKLI GÖRÜLEBÝLÝR MÝ?
Ýlhan Karabýçak, Manuel Rodriguez, Benjamin Shneider, Gabriel
Gondolesi, Þükrü Emre
Recanati/Miller Transplantasyon Enstitüsü, Mount Sinai Hastanesi.
NEWYORK

Genel bilgi: Studies of Pediatric Liver Transplantation (SPLIT)
araþtýrma grubunun verilerine göre, fulminan karaciðer yetmezliði
(FKY), çocuklarda yapýlan karaciðer transplantasyonu endikasy-
onlarýnýn % 12.9'unu oluþturmaktadýr; bu transplantasyonlarýn
çoðunluðu kadaverik organlar (bütün veya split grefler) ile yapýl-
maktadýr. FKY'nin mortalitesi yüksektir ve organ beklemek bu
hasta grubunda yaþamsal bir sorundur.
Grubumuz FKY vakalarýnda organ kaynaðý olarak canlý vericiler kul-
lanýlmasýný önermektedir ve pediatrik FKY vakalarýnýn  üçte birinden
fazlasýnda canlý vericiden transplantasyon yapmýþtýr. Dünyada çok
az merkez canlý vericiden transplantasyonun uzun vadeli sonuçlarýný
bildirmiþtir. Bu yazýda enstitümüzün deneyimi sunulmaktadýr.
Yöntemler: Merkezimizde Eylül 1988-Kasým 2004 arasýnda
FKY tanýsýyla 53 hastaya (60 gref) transplantasyon yapýlmýþtýr.
Onsekiz hastaya (% 34) canlý vericiden transplantasyon
yapýlmýþtýr. Vericilerin ve hastalarýn demografik özelliklerini, FKY
etiyolojisini, gref tipini, alýcýlarýn transplantasyon sýrasýndaki
mental durumlarýný, alýcý ve verici komplikasyonlarýný, hasta ve
gref saðkalýmýný geriye dönük olarak deðerlendirilmiþtir.
Bulgular: Bütün vericiler hastalarýn akrabalarýydý: 11 anne, 6
baba ve 1 teyze. Ortalama verici yaþý 33.5'tu (sýnýrlar: 19-41).
Ortalama alýcý yaþý 3.9'du (1 ay-11 yýl). Onaltý hasta erkek, 2 hasta
kýzdý. Karaciðer greflerinin 13'ü (% 72) sol lateral seksiyon, 5'i (%
28) sol lobdu. Karaciðer transplantasyonu endikasyonlarý,
idiopatik karaciðer yetmezliði (15), PFIC tip 4 (1), Wilson hastalýðý
(1) ve otoimmün hepatitti(1). Bütün hastalarda transplantasyon
yapýldýðý sýrada mental durum deðiþikliði vardý: 2 hastada kon-
füzyon, 7 hastada letarji, 3 hastada somnolans ve 6 hastada
koma. Verici grubundaki tek komplikasyon, bir hastada ileustu.
Alýcý grubunda 3 hasta ilk 90 içinde ölmüþtür ve 1 hastaya retrans-
plantasyon yapýlmýþtýr. Komplikasyonlar, hepatik arter trombozu
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KC Tx sonrasý dönemlerde kullanýlan HBIG miktarý

1 ay 1-12 ay 2. yýl 3. yýl 4. yýl 5. yýl 6. yýl
HBIG
IU

23.577
±7.630

6.656±
1.630

5.980±
1.924

4.680±
844

4.500±
1000

3.600±
800 4.400

Tablo.1

FKY Hasta
saðkalýmý

Hasta
sayýsý

6. ay 2. yýl 5. yýl

Toplam 53 81% 81% 75%
Kadaverik 35 83% 83% 73%
Canlýdan 18 78% 78% 78%

Tablo.2

FKY Hasta
saðkalýmý

Gref
sayýsý

6. ay 2. yýl 5. yýl

Toplam 60 74% 67% 63%
Kadaverik 42 73% 61% 57%
Canlýdan 18 77% 77% 77%



(1), PNG (1), safra kaçaðý (1), pnömoni (2), Roux - Y anasto-
mozundan kanama (3), karaciðer yüzeyinden kanama (1) ve
dönüþümsüz beyin hasarýdýr (2- ikisi de  ölmüþtür.). Hasta ve gref
saðkalýmlarý (Tablo 1) ve (Tablo 2)'de gösterilmiþtir.
Sonuçlar: Pediatrik hastalarda FKY sebebiyle canlý vericiden
karaciðer transplantasyonu, kadaverik vericiden transplantas-
yon ile karþýlaþtýrýldýðýnda, benzer hasta saðkalýmý ve üstün gref
saðkalýmý saðlamaktadýr. Vakalarýn çoðunda ebeveyn olan
vericinin maruz kaldýðý risk çok düþüktür. Kadaverik verici olma-
yan durumlarda, hasta hýzla kötüleþiyorsa, canlý vericiler önem-
li bir gref kaynaðý olarak deðerlendirilmelidir.

Deneysel Çalýþmalar

1
DENEYSEL AKUT PANKREATÝT MODELÝNDE BAKTERÝYEL
TRANSLOKASYONA GÜNCEL BAKIÞ VE MMP
M. Aynacý1, V. Arayýcý1, Z. Önen 1, Ö. Ünalp1, Ü. Aydýn1, G. Ersöz2, 
Ö. Özütemiz2, M. Zeytunlu1, M. Kýlýç1, A. Çoker1

Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.1

Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Gastroenteroloji B.D.2 ÝZMÝR.

Giriþ ve Amaç: Akut pankreatit, nedeni çoðunlukla belirlene-
meyen tedavisi temelde destekleyici yaklaþým olan, pankreasýn
kendine özgü enzimlerinin intertisyel salýnýmý ve aktivasyonu ile
glandýn kendi kendini sindirmesi sonucu oluþan ciddi nonbak-
teriyel inflamasyon halidir. Bu çalýþmada serülein ile indüklenmiþ
deneysel akut pankreatit modelinde; pankreatit þiddetini, mortali-
te ve morbidite oranlarýný etkileyen pankreatik histolojik skorunu,
kolonik-ekstrakolonik bakteriyel translokasyonunu ve ekstrasel-
lüler matriksin dejenerasyonunda rol oynayan matriks metalopro-
teinaz (MMP) doku düzeyini ortaya koymak amacýyla yapýlmýþtýr.
Materyal ve Metodoloji: Deneyde 8'er adet sýçandan oluþan 5 ayrý
grup oluþturulmuþtur. 8 saat açlýðý takiben sýçanlara uygun anestezi
saðlandýktan sonra; kontrol grubuna intraperitoneal serum fizyolo-
jik, diðer gruplara 40 micrgr/kg serülein intraperitoneal olarak veril-
di. Kontrol grubu (A) 32. saatte B, C, D, E gruplarý ise 8, 16, 24, 32.
saatlerde sakrifiye edildi. Öncelikle pankreatit histolojik skoru,
pankreas dokusunda MMP düzeylerini ölçmek amacýyla pankreas
dokusu, kolonik ve ekstakolonik bakteriyel translokasyonu ortaya
koymak amacý ile pankreas, kolon, terminal ileum, akciðer,
karaciðer, dalak, portal venden doku örnekleri alýnmýþtýr. 
Sonuç: Serülein verilmesini takiben 27 ratta ödematöz pakreatit,
1'er ratta hemorajik ve nekrotizan pankreatit ile karakterli þiddetli
pankreatit oluþturulmuþtur. Serülein verilmesini takiben 8. saatte
belirgin ödematöz pankreatitin oturduðu ve 16, 24 ve 32. saatte
ödemin yavaþ yavaþ gerilediði 32. saatteki pankreatik ödemin
kontrol grubundaki düzeylere kadar gerilediði izlenmiþtir. Kolonik
ve ekstrakolonik üreme olmasýna raðmen bakteriyel translokas-
yon gözlenmemiþtir. Deneysel pankreatit oluþturulduktan sonra
MMP 1, 2 ve 9 arasýnda doku düzeyinde en yüksek saptanan
matriks metaloproteinaz MMP-2 olarak saptandý fakat gruplar
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý fark saptanmamýþtýr.
Tartýþma: Ödematöz pankreatitte bakteriyel translokasyona
zemin hazýrlayan kolonik zararlanmanýn oldukça az ortaya çýk-
masýna neden olmaktadýr. Nekroz ve þiddetli pankreatit olma-
masýna raðmen akciðerler ile iliþkili bir hasarlanma göstergesi
olan MMP-2'nin yüksek çýkmasýnýn olasý nedeninin de,
pankreatitte ilk etkilenen hücre grubunun alveolar makrofajlar
olmasý ile açýklanabilir. MMP-2 düzeylerinin pankreatit derecesi
ile artmasý ve regresyon ile azalmasý pankreatitte MMP-2'nin
belirleyici olarak kullanýlabileceði kanýsýna varýlmýþtýr. 

2
DENEYSEL HEPATÝK ÝSKEMÝ REPERFÜZYON 
OLUÞTURULAN RATLARDA KARNÝTÝN UYGULANMASININ
LÝPÝD PEROKSÝDASYONUNA ETKÝSÝ
Hakan Canbaz, Tamer Akça, Mehmet Çaðlýkülekçi, Lülüfer Tamer,
Musa Dirlik, Bora Üstünsoy, Süha Aydýn
Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. MERSÝN

Durum Deðerlendirmesi: Hepatik iskemi ve takip eden reperfüz-
yon hepatik rezeksiyonlar ve karaciðer  transplantasyonu sýrasýn-
da ortaya çýkan bir süreçtir ve karaciðer hasarlanmasý ile iliþkilidir.
Amaç: BU çalýþmada ratlarda deneysel hepatik iskemi-reper-
füzyon (IR) iþleminin farklý evrelerinde verilen egzojen karnitinin
karaciðer hasarýndan korunmadaki etkinliðini araþtýrdýk.
Materyal Metod: Ratlardan 5 grup oluþturuldu: sham (SG); IR
(IRG); karnitin IR'den  iki saat önce (K+IRG), IR'den hemen önce
(KIRG) ve reperfüzyondan hemen önce (IKRG). Hepatik pedikülü
45 dakika klempleme ile oluþan iskemi ve 30 dakikalýk reperfüzy-
onu takiben total hepatektomi yapýldý. L-karnitin (200 mg/kg) intra-
venöz olarak verildi. Karaciðer dokusundaki IR hasarýný deðer-
lendirmek için karaciðer dokusu ve serumda malonyldialdehyde
(MDA) ve myeloperoxidase (MPO) seviyeleri ve serumda karnitin,
total antioksidan kapasite (TAOK), ALT ve AST seviyelerine ba-
kýldý. P<0.05 olan durumlar istatistiksel olarak anlamlý kabul edildi.
Bulgular: Bütün deðerlendirme parametreleri bakýmýndan SG ve
IRG arasýnda anlamlý fark mevcuttu; karnitin ve TAOK'nin aksine
diðer parametreler IRG'de yüksekti. IRG'nin serum ALT ve AST
seviyeleri K+IRG, KIRG ve IKRG'den yüksekti; ancak karnitin
verilen bu üç grup arasýnda fark yoktu. IRG'nin MDA ve MPO
seviyeleri karnitin gruplarýndan yüksekti; ancak bu üç grup
arasýnda fark yoktu. IRG'nin karaciðer dokusundaki MDA üretimi
karnitin gruplarýndan yüksekti; ayný zamanda K+IRG ve KIRG
benzer olup IKRG'den düþüktü. IRG'nin karaciðer dokusundaki
MPO aktivitesi karnitin gruplarýndan yüksekti; bununla birlikte
KIRG ve IKRG benzer olup K+IRG'den yüksekti. IRG'nin TAOK'si
K+IRG ve KIRG'den düþük olup IKRG ile benzerdi; KIRG ve
IKRG benzerdi. K+IRG'nin TAOK'si diðer bütün gruplardan yük-
sekti. IRG'nin serum karnitin seviyesi KIRG ve IKRG'den düþük
ancak K+IRG'ye benzerdi. IKRG'nin serum karnitin seviyesi
bütün gruplardan yüksekti; K+IRG ve KIRG benzerdi. 
Sonuçlar: Egzojen olarak verilen L-karnitin TAOK'yi arttýrarak
ve lipid peroksidasyonu ile polimorfonükleer nötrofil sekestras-
yonunu azaltarak karaciðer dokusunda iskemi ve reperfüzyon
hasarýna karþý koruyucu etkiye sahiptir. L-karnitin iskemiden iki
saat önce verildiðinde iskemiden veya perfüzyondan hemen
önce verildiðine göre TAOK'yi daha fazla artýrmakta ve MPO'yu
daha fazla azaltmaktadýr. L-karnitin iskemiden önce verildiðinde
reperfüzyondan önce verildiðine göre karaciðer MDA üretimini
daha fazla azaltmaktadýr.
Bu bildiri Mayýs 2005 tarihinde Heidelberg' de yapýlacak olan 6. Avrupa Hepato-
Pankreato-Biliyer Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edilmiþtir. 

3
KLORHEKZÝDÝN GLUKONAT SOLÜSYONU ÝLE YAPILAN
PERÝTONEAL LAVAJIN ADHEZYON OLUÞUMU VE YAÞAM
SÜRESÝ ÜZERÝNE ETKÝSÝ (DENEYSEL ÇALIÞMA)
Ömer Topçu, Mustafa Duman, Ayhan Koyuncu, Cengiz Aydýn,
Mustafa Turan, Metin Þen  
Cumhuriyet Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D. SÝVAS
Giriþ: Intra-Peritoneal Hidatidozis (IPH) kist hidatiðin ve cerrahi
tedavisinin en önemli komplikasyonudur. Tedavisinde skolosidal
ajanlarla peritoneal lavaj ve sonrasýnda kemoterapi önerilmektedir. 
Amaç: Bu çalýþmada hem kist hidatik hem de Ýntra-Peritoneal-
Hydatidozis (IPH) tedavisinde önerilen Klorhekzidin Glukonat
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solüsyonunun farklý konsantrasyonlarýnýn intraperitoneal
yapýþýklýk oluþumu ve yaþam süresi üzerine etkileri araþtýrýldý. 
Yöntem: Çalýþmada ortalama aðýrlýklarý 300 gr olan 80 adet
Wistar-Albino erkek sýçan kullanýldý. Sýçanlar; Grup 1: %0.9 NaCl
(Kontrol grubu), Grup 2: %20 NaCl, Grup 3: %0.4 Klorhekzidin
Glukonat (Chx-Glu), Grup 4 : %0.04 Chx-Glu, olacak þekilde 4 eþit
gruba ayrýldý. Tüm deneklere ketamin hidroklorür ve xylazin i.m.
anestezisi uygulandý. Sýçanlara 2 cm'lik median laparatomi
yapýldý. Solüsyonlardan 2 ml karýn içerisine konuldu. Uygulamadan
5 dakika sonra verilen solüsyon aspire edildi. Sýçanlar ameliyat
sonrasý 15. günde sakrifiye edilerek geniþ U kesisi ile karýn duvarý
açýldý. Yapýþýklýklar makroskobik olarak Nair 'in tanýmladýðý skalaya
göre deðerlendirildi.
Bulgular: Mortalite açýsýndan gruplar arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý farklýlýk tespit edilmedi (p > 0.05). Yapýþýklýk oluþumu kont-
rol grubu ile karþýlaþtýrýldýðýnda; çalýþma gruplarýnda anlamlý dere-
cede düþüktü (p < 0.05).  Hipertonik NaCl, %0.4 ve %0.04 Chx-
Glu ile karþýlaþtýrýldýðýnda yapýþýklýk oluþumu Chx-Glu gruplarýnda
anlamlý derecede düþüktü (p < 0.05). Chx-Glu gruplarý arasýnda
yapýþýklýk oluþumu açýsýndan fark yoktu (p > 0.05).
Sonuç: Yapýþýklýklarýn bu kadar ciddi problem oluþturduðu günü-
müzde; kist hidatikde ve IPH tedavisinde hem etkin bir ajan olduðu ve
toksik olmadýðý hem de yapýþýklýk oluþumunu azalttýðý için % 0.04
Chx-Glu solüsyonunun kullanýmýnýn uygun olacaðýný düþünmekteyiz.

4
DENEYSEL TIKANMA SARILIÐI MODELÝNDE 
N-ASETÝLSÝSTEÝN UYGULANMASININ PERÝFERÝK SÝNÝR 
YAPISAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝNE ETKÝSÝ
Mehmet Çaðlýkülekçi1, Celal Baðdatoðlu2, Selçuk Sürücü3, 
Özlen Tubay  Baðdatoðlu4, Aydýn Saray5,  Faik Yaylak1, 
Özgür Türkmenoðlu1 Arzu Kanýk6 

Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D.1

Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Nöroþirürji A.D.2

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi, Anatomi A.D.3

Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Biyokimya A.D.4

Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.5

Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Biyoistatistik A.D.6  MERSÝN

Amaç: Týkanma Sarýlýðý (TS) serbest oksijen radikallerinde artýþ
ve antioksidan kapasitede azalma ile birliktedir. N-Asetil Sistein
(NAS) NF-kappa B' yi, adezyon moleküllerini,sitokin salýnýmýný ve
indirekt olarak indüklenebilir nitrik oksit (iNOS) inhibe ederek anti-
inflamatuar ve antioksidan etki göstermektedir. Yapýlan klinik ve
deneysel çalýþmalarda týkanma sarýlýðýnýn yara ve sinir iyileþmesi-
ni olumsuz yönde etkilediði gösterilmiþtir. Týkanma Sarýlýðýnda;
periferik sinir myelin kýlýfýnda geniþleme ve invajinasyon ile sinirde
fokal ve tam demyelinizasyon geliþmektedir. TS da NAS uygulan-
masýnýn periferik sinirlerdeki yapýsal deðiþikliklere etkisi ile ilgili bir
çalýþma olmamasý nedeni ile böyle bir çalýþmayý planladýk. 
Materyal ve Metod: 30 rattan oluþan 3 grup oluþturuldu. Grup
A: Sham grup; Grup B: Týkanma Sarýlýðý grubu; Grup C: TS+ N-
AsetilSistein (100 mg kg-1 subkutan). TS grubunda koledok
baðlandý ve kesildi. 5. günün sonunda sarýlýk belirgin olarak
ortaya çýktý. NAS grubunda 5. gün N-AsetilSistein 100 mg kg-1
subkutan baþlandý ve 5 gün devam etti. 10 gün tüm ratlar
reopere edilip siyatik sinirleri bulundu. 2 cm uzunluðunda siyatik
sinir çýkartýlýp electron mikroskopunda deðerlendirirldi. 
Sonuçlar: Sham grubundaki sinirlerde normal histoloji dýþýnda her-
hangi bir farklý deðiþiklik saptanmadý. TS grubunda, düzensizlik,
kalýnlaþma, geniþleme ve invajinasyon gibi dejeneratif deðiþiklikler
ve fokal segmental demiyelinizasyon görüldü. Lipoprotein içeriðinin
myelin kýlýflarda birikmesi sonucu yoðun, düzensiz þekilli vakuali-
zasyonlar ortaya çýktý. Schwann hücrelerinin sitoplazmasýnda ve
çekirdeðinde deðiþen derecelerde þiþmeler ortaya çýktý. TS+NAS

uygulanan grupta ise yalnýzca TS oluþturulan gruptaki ciddi sinir
deðiþikliklerine göre daha az hasar ortaya çýktýðý saptandý.
Yorum: Deneysel çalýþmamýzda TS'da ortaya çýkan ultrastrüktürel
sinir deðiþikliklerinin NAS uygulanmasý ile azaltýlabildiði gösterilmiþtir.

5
RADÝOOPAK KONTRAST MADDELERÝN HEPATO-
PANKREATÝKO-BÝLÝER SÝSTEM ÜZERÝNE ETKÝLERÝ
Ömer Topçu1, Sema Arýcý2, Mustafa Duman1, Cengiz Aydýn1,  
Coþkun Avcý1, Mustafa Turan1, Metin Þen1

Cumhuriyet Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D.1

Patoloji A.D.2 SÝVAS
Giriþ: ERCP sonrasý pankreatit geliþmesi; giriþim sýrasýnda kul-
lanýlan Radyoopak Kontrast Maddelerin (RKM) bir yan etkisi ola-
bileceði birçok çalýþmada bildirilmektedir. Ancak ERCP, intraoper-
atif ve postoperatif T-tüp kolanjiografi ve Perkütan Transhepatik
Kolanjiografide (PTK)  ile ekstrahepatik ve intrahepatik safra yol-
larý da görüntülenmektedir. ERCP sonrasý geliþen akut kolanjitin
de ciddi bir komplikasyon olduðu vurgulanmaktadýr.
Amaç: Bu deneysel çalýþmada yüksek osmolaliteli iyonik RKM
ile izoozmolar non-iyonik RKM'in hepato-pankreatiko-bilier sis-
tem üzerine etkileri basýnçsýz ve basýnçlý uygulanarak araþtýrýldý.
Materyal ve Metod: Denekler her grupta 10 adet olacak þekilde
6 eþit gruba ayrýldý (Grup 1: Kontrol, %0.9 NaCl, Grup 2:
Diatrizoate Meglumine Na, Grup 3: Iodixanol, Grup 1p: Kontrol,
%0.9 NaCl; p: basýnçlý, Grup 2p: Diatrizoate Meglumine Na,
Urografin, Grup 3p: Iodixanol, Visipaque). Deneklere duodenal
puncture yapýldýktan sonra  Ampulla Vateri 0.7 mm'lik kateterle
kanüle edilerek yukarýda belirtilen ajanlardan 0.15 ml basýnçsýz
ve basýnçlý olarak enjekte edildi. Akut pankreatiti deðerlendirmek
amacý ile kan amilaz ölçümleri için deneklerden 2. günde kuyruk
venlerinden kan alýndý. Denekler 90 gün yaþatýldýktan sonra
biyokimyasal parmetreler için kan alýndý ve  histopatolojik ince-
leme için karaciðer, koledok ve pankreas çýkarýldý. 
Bulgular: Kan amilaz deðerleri açýsýndan basýnçsýz ve basýnçlý
uygulanan gruplar arasýnda fark yoktu. Alkalen Fosfataz (ALP)
ve GGT deðerleri basýnçsýz uygulanan Urografin grubunda kont-
rol grubu ve Visipaque  grubuna göre daha yüksekti. Basýnçlý ve
basýnçsýz gruplar birbirleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý farklýlýk
yoktu. Tüm gruplarýn pankreas üzerine etkileri arasýnda anlamlý
farklýlýk yoktu. Ekstrahepatik safra yollarýnda oluþan fibroblastik
proliferasyon, karaciðerdeki safra duktus proliferasyonu ve
rejenerasyon bulgularý basýnçlý ve basýnçsýz uygulanan Urog-
rafin grubunda anlamlý derecede yüksekti. 
Sonuç: Ýyonik ve yüksek ozmolaliteli RKM olan  Diatrizoate
Meglumine Na; noniyonik ve izoozmolar olan Iodixanol'e göre
hepatobilier sistem üzerine daha zararlý etkileri olduðu tespit
edildi. Basýnçlý ve basýnçsýz uygulama arasýnda hasar açýsýndan
fark tespit edilmedi.

6
RATLARDA ÝSKEMÝ-REPERFÜZYON ALTINDA UYGULANAN
PARSÝYEL HEPATEKTOMÝ SONRASI HEPATOSÝTLERDEKÝ
REJENERASYON KAPASÝTESÝ ÜZERÝNE ÝSKEMÝK ÖN
HAZIRLIÐIN ETKÝLERÝ
Abdulkadir Bedirli1, Mustafa Kerem1, Hatice Paþaoðlu2, Özlem
Erdem3, Ebru Ofluoðlu2, Ömer Þakrak1

Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D.1

Biyokimya A.D.2

Patoloji A.D.3 ANKARA

Giriþ: Karaciðer rezeksiyonu sonrasý karaciðerin rejenerasyonu,
karaciðer doku kitlesinin ve hasara uðrayan karaciðer fonksiyon-
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larýnýn restore edilebilme kapasitesidir. Ýskemik ön hazýrlýk (ÝÖH)
olarak adlandýrýlan kýsa süreli iskemi-reperfüzyon karaciðeri,
ardýndan uygulanan uzun süreli iskemi-reperfüzyon hasarýndan
korumaktadýr. Bu çalýþmada iskemi-reperfüzyon altýnda parsiyel
hepatektomi (PH) uygulanan ratlarda, ÝÖH'ýn karaciðer rejene-
rasyonuna olan etkilerinin araþtýrýlmasý amaçlandý.
Materyal ve metod: Erkek Wistar ratlara 45 dk total karaciðer
iskemisi ve hemen reperfüzyon öncesi %70'lik karaciðer rezeksi-
yonu uygulandý. Ratlar ÝÖH (10 dk iskemi/15 dk reperfüzyon)
uygulanan (IÖH + PH grubu) ve uygulanmayan (iskemi + PH
grubu) olmak üzere iki gruba ayrýldýlar. Ayrýca noniskemik kont-rol
olarak sadece PH uygulanan üçüncü grup oluþturuldu (PH grubu).
Ratlarda saðkalým oranlarý, serum transaminaz, tümör nekroz edici
faktör (TNF)-alfa ve interlökin (IL)-6 düzeyleri ile kalan kara-
ciðerdeki rejenerasyon ve histopatolojik bulgular araþtýrýldý.
Bulgular: Yedi günlük sað kalým oranlarý ÝÖH + PH grubunda
%90 iken, iskemi + PH grubunda %50 olarak bulundu (P <0.05).
ÝÖH, serum transaminaz ve karaciðer histopatolojisi ile belir-
lenen karaciðer hasarýný azalttý. Ýskemi + PH grubunda serum
TNF-alfa ve IL-6 düzeylerinde erken dönemde artýþ gözlendi.
Noniskemik kontrol grubuna göre ÝÖH + PH grubunda reper-
füzyondan 24 ve 48 saat sonra IL-6 düzeylerinde anlamlý
deðiþiklik olmaz iken (P>0.05), TNF-alfa düzeylerinde anlamlý
düþme gözlendi (P<0.01). Ýskemi + PH grubundaki hepatosit
proliferasyonunun (mitotik indeks, PCNA pozitifliði ve rölatif
karaciðer aðýrlýðý) PH grubuna göre anlamlý düzeyde azaldýðý
gözlendi (P<0.01). Ancak ÝÖH uygulamasý hepatosit proliferasy-
onunda anlamlý artýþa neden oldu (P <0.01).
Sonuç: Ýskemik ön hazýrlýk, iskemi-reperfüzyon altýnda uygu-
lanan karaciðer rezeksiyonunda geliþen karaciðer doku hasarýný
ve bozulan karaciðer rejenerasyonunu düzeltmektedir. IL-6, kara-
ciðer rejenerasyonunu arttýrmada anahtar rol oynan bir sitokindir.

7
SIÇAN HEPATÝK ÝSKEMÝ-REPERFÜZYON MODELÝNDE
ÝSKEMÝK ÖNKOÞULLANDIRMA: NÝTRÝK OKSÝD'ÝN NFκκB
YOLAÐINDAKÝ ROLÜ
Sedat Karademir1, Sait Tümer2, Hüseyin Astarcýoðlu1, Oðuz Altungöz2,
Pýnar Tuncel3, Özgül Saðol4, Serhan Derici1, Ýbrahim Astarcýoðlu1. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi1, Týbbi Biyoloji
ve Genetik2, Biyokimya3, Patoloji4 A.D. ÝZMÝR

Giriþ ve Amaç: Hepatik iskemi ve reperfüzyon (Ý/R), karaciðer
rezeksiyonu ve transplantasyonu esnasýnda gördüðümüz bir
komplikasyondur. Ý/R, hücrede "nükleer faktör κB" (NFκB)'nin de
içinde bulunduðu birçok transkripsiyon faktörünü erken
dönemde hýzla aktif hale getirerek inflamatuar sitokinlerin oluþu-
muna ve parankimde doku hasarýnýn geliþimine yol açmaktadýr.
Uzun iskemi öncesi kýsa süreli iskemi ve reperfüzyon olarak
tanýmlanan "iskemik önkoþullandýrma"nýn (ÝÖ), hepatik Ý/R son-
rasý oluþan parankim hasarýný azalttýðý gösterilmiþtir. Ancak,
ÝÖ'nün mekanizmasý tam olarak açýklanamamaktadýr. ÝÖ'nün
olasý mediatörlerinden biri olarak kabul edilen nitrik oksit'in (NO),
deðiþik dokularda "NFκB inhibitörü" olan IκB'yi stabilize ederek,
NFκB'nin aktivasyonunu inhibe edebildiði gösterilmiþtir. Bu
çalýþmada, ÝÖ'nün karaciðerdeki koruyucu mekanizmasýný açýk-
lamada, NO ile saðlanan NFκB inhibisyonunun yerini araþtýrdýk.
Gereç ve Yöntem: Kýrkdokuz Wistar sýçan (250-280 gr) 8 gruba
ayrýldý. 1) Sham  2) ÝÖ (10dk/10dk)  3) L-NAME (10mg/kg) + ÝÖ  4)
Spermine NONOate (NO donörü,10 mg/kg)  5) Ý/R (60dk/60dk)  6)
Grup 2 + Ý/R  7) Grup 3 + Ý/R  8) Grup 4 + ÝR. Orta ve sol lateral
karaciðer loblarýna ÝÖ ve Ý/R uygulandý. Doku nitrit/nitrat düzeyleri
Grup 2 ve 4'te, Grup 1 ve 3'e göre belirgin olarak yüksek bulun-
masý üzerine (p=0.007), çalýþmanýn ikinci fazýný oluþturan Grup 5-
6-7 ve 8'ler tamamlanarak, bu gruplarda uzun iskeminin 5, 30 ve

60'ýncý dakikalarýnýn yanýsýra reperfüzyon sonrasý 60'ýncý dakikada
alýnan karaciðer dokularý sývý nitrojende donduruldu. Dokularda
NFκB (p65), IκBα, TNFα ve serumda ALT düzeyleri ölçüldü. 
Sonuç: Grup 6 ve 8'de, Grup 5 ve 7'ye göre ALT düzeyleri belir-
gin olarak daha düþük bulundu (p=0.003). Ýskemi sýrasýnda tüm
gruplarda NFκB düzeyleri yükselirken IκBα düzeyleri deðiþme-
di. Altmýþ dakika süren reperfüzyonda  NFκB ve TNFα düzeyleri
grup 8'de diðer gruplardan belirgin olarak yüksek saptandý
(p=0.001 ve p=0.011).
Tartýþma: ÝÖ sýrasýnda dokuda artan NO, Ý/R'nin oluþturduðu
karaciðer parankim  hasarýný azaltmaktadýr. Çeþitli dokularda,
NO'nun IκBα'yi stabilize ederek NFκB inhibisyonu saðladýðý gös-
terilmiþ olsa da, verilerimiz NO'nun hepatik ÝR hasarýný azaltýrken
NFκB yolaðýný kullanmadýðýný, hepatik iskemide IκBα degradasy-
onu geliþmeksizin NFκB'nin aktive olabildiðini göstermiþtir.

8
KLORHEKZÝDÝN GLUKONAT SOLÜSYONUN KÝST HÝDATÝK
CERRAHÝSÝNDEKÝ ETKÝNLÝÐÝ 
(PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA)
Ömer Topçu1, Zeynep Sümer2, Selçuk Göktaþ1, Ersin Tuncer3, 
Metin Þen1, Kaan Karayalçýn4

Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.1

Mikrobiyoloji A.D.2

Patoloji A.D.3 SÝVAS
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.4 ANKARA

Giriþ: Canlý protoskolekslerin yayýlma riskini azaltmak için
ameliyat sahasýný skolisidal ajan emdirilmiþ spançlarla kapla-
mak ve hepatik hidatik kist içine skolisidal ajan verilmesi birçok
cerrah için cerrahi tekniðin bütünleyici parçasýdýr. Birçok
skolisidal ajanýn   uzun yýllardýr kullanýlýyor olmasýna raðmen, bu
ajanlarýn in vivo klinik etkinliðini gösterecek yeterli kanýt yoktur.
Amaç: Bu prospektif klinik çalýþmada  daha önce hem in vitro
hem de in vivo %100 etkinliði gösterilmiþ en potent skolisidal
ajan olan %0.04 klorhekzidin glukonat solüsyonun klinik etkinliði
ve in vitro aþamada ise spançlarla kist çevresinin skolisidal ajan
emdirilmiþ spançlarla kaplanmasýnýn mekanik bariyerden öte bir
etkisinin olup olmadýðý araþtýrýldý.
Materyal ve Metod: Çalýþma için Cumhuriyet Üniversitesi Týp
Fakültesi etik kurulundan onay alýndý. Çalýþmaya 20 hidatik kiste
sahip olan 14 hasta dahil edildi. Çalýþma protokolüne göre;
Gharbi tip 1 ve 2 kistler çalýþmaya alýndý. Kist sývýsý maksimum
düzeyde aspire edildi. Yaþayan protoskoleksler karakteristik
olarak motilite gösteriyordu ve %0.1'lik eosin'le boyan-
mamýþlardý. Bu basamaktan sonra aspire edilen kist içeriði
kadar %0.04 klorhekzidin glukonat solüsyonu kist içine verilerek
5 dk. beklendi. Daha sonra kist içeriði aspire edildi ve hemen
protoskolekslerin canlýlýðý deðerlendirildi. Ardýndan kist açýlarak
germinatif membran çýkarýlýp imprintler hazýrlanarak germinatif
membran üzerindeki protoskoleksler deðerlendirildi. Çalýþmanýn
in vitro aþamasýnda 2 x 2 cm boyutlarýnda hazýrlanan spanç
parçalarý %0.04 klorhekzidin glukonat solüsyonuna batýrýldý.
Daha sonra spançlarýn üzerine protoskoleksden zengin sedi-
ment damlatýldý ve 15 dk. sonra deðerlendirildi.
Bulgular: Deðerlendirilen 20 kist hidatikli olgunun hepsinde 5
dk.'lýk uygulama sonrasýnda tüm protoskolexlerin inaktive
olduðu gözlendi. Germinatif membrandan hazýrlanan imprint-
lerin deðerlendirimsesinde protoskolekslerin tamamen öldüðü
tespit edildi. Spançlarýn 15 dk. sonra deðerlendirilmesinde de
protoskolekslerin tamamen öldüðü gözlendi.
Sonuç: Hem in vitro ortamda 5 dk. da  hem de in vivo etkin-
liðinin %100 olduðu  gösterilmiþ %0.04 klorhekzidin glukonat
solüsyonunun klinik olarak da %100 etkin olduðu bulundu.
Ayrýca kist çevresinin  %0.04 klorhekzidin glukonat solüsyonu
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emdirilmiþ spançlarla kaplanmasý sadece mekanik bir bariyer
deðil ayný zamanda kimyasal bir bariyer görevi de görmüþtür. 

9
DENEYSEL TIKANMA SARILIÐI MODELÝNDE
N-ASETÝLSÝSTEÝNÝN PULMONER LÝPÝD EROKSÝDASYONU
VE DOKU HASARINA ETKÝSÝ.
Tamer Akça1 Hakan Canbaz1 Canten Tataroðlu3

Mehmet Caðlýkülekci1 Lülüfer Tamer2 Tahsin Çolak1 Arzu Kanýk 4

Öner Bilgin1 Süha Aydýn1

Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi1, Biyokimya2,
Patoloji3, Biyoistatistik4 A.D. MERSÝN

Amaç: Biz bu çalýþmamýzda lipopolisakkarid ile stimüle edilerek
deneysel olarak yaratýlmýþ týkanma sarýlýðýnda N-asetilsisteinin
pulmoner lipid peroksidasyonu ve doku hasarý üzerine olan et-
kisini araþtýrmayý amaçladýk.
Materyal ve Metod: Çalýþmamýzda 40 ratý 5 grupta randomize
ettik. Grup A: Sham; Grup B: Týkanma sarýlýðý (n=8); Grup C:
Týkanma sarýlýðý+lipopolisakkarid (n=8); Grup D: Týkanma sarý-
lýðý+N-asetilsistein+lipopolisakkarid (n=8) ve Grup E: Týkanma
sarýlýðý+ lipopolisakkarid +N-asetilsistein (n=8). Týkanma sa-
rýlýðý sham grubu dýþýndaki tüm gruplarda ana safra kanalýnýn
baðlanmasý ve kesilmesi ile saðlandý. Beþinci günün sonunda
ratlarda sarýlýk geliþti.  
Týkanma sarýlýðýnýn beþinci gününde, ratlara intraperitoneal olarak
100mg/kg lipopolisakkarid enjekte edildi. Grup C; onuncu günü
sonunda sakrifiye edildi. Grup D'de; týkanma sarýlýðýnýn beþinci
gününde subkutan olarak 100mg/kg N-asetilsistein baþlanarak
uygulamaya beþ gün devam edildi. Týkanma sarýlýðýnýn onuncu
gününde ise, intraperitoneal olarak 100mg/kg lipopolisakkarid
enjekte edildi ve altý saat sonra ratlar sakrifiye edildi. 
Grup E'de ise; týkanma sarýlýðýnýn beþinci gününün sonunda
intraperitoneal olarak 100mg/kg lipopolisakkarid enjekte edildi ve
sonrasýnda beþ gün boyunca N-asetilsistein uygulandý. Onuncu
gün ratlar sakrifiye edildi. Laparotomide akciðerler rezeke edilerek
histopatolojik olarak doku hasarý skorlamasý yapýldý. Malon-
dialdehid, miyeloperoksidaz ve total antioksidan status seviyeleri
biyokimyasal olarak ölçülerek akciðer doku hasarý araþtýrýldý.
Bulgular: Sham grubu ile karþýlaþtýrýldýklarýnda; Grup B ve C'de
akciðer ve serum malondialdehit ve miyeloperoksidaz seviyeleri
yükselirken, total antioksidan statuslarýnda düþme gözlendi
(p=0.0001, her karþýlaþtýrma için). Ayrýca Sham grubu ile kar-
þýlaþtýrýldýklarýnda her iki grupta da histopatolojik incelemede
akciðer doku hasarý belirgin olarak ortaya kondu.
Grup C ile karþýlaþtýrýldýklarýnda Grup D ve E'de N-asetilsistein
uygulamasýndan sonra serum ve akciðer malondialdehit ve
miyeloperoksidaz seviyelerinde belirgin azalma saptandý
(p=0.0001, her karþýlaþtýrma için). Grup B ve C ile karþýlaþ-
týrýldýklarýnda Grup D'de normal akciðer histolojisinin göreceli
olarak korunduðu gözlendi.
Sonuç: Çalýþmamýzýn sonuçlarý lipopolisakkaridden önce uygu-
lanan N-asetilsisteinin pulmoner lipid peroksidasyonuna ve doku
hasarýna karþý koruyucu bir etkisi olabileceðini göstermiþtir.

Poster 1

1
1994-2003 YILLARI ARASINDA KARACÝÐER TRAVMALI
HASTALARIN RETROSPEKTÝF ANALÝZÝ
A.Kuvvetli, H. Elkan, G. Sakman, C. Kaan Parsak, Ö. Yaðmur

Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ADANA

Abdominal travma ile karþý karþýya kalan olgularda karaciðer en
sýk yaralanan organlardan biridir. Bu çalýþmada 1994-2003 yýl-
larý arasýnda Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalý'nda  tedavi edilen karaciðer yaralanmalý 98 olgu-
nun retrospektif klinik analizi yapýlmýþtýr. Bu çalýþmada takip
edilen 98 olgu yaþ, cins, travma türü, travma skorlamasý (ISS),
kullanýlan taný yöntemleri, ameliyat bulgusu, uygulanan cerrahi
prosedür, kan transfüzyon sayýsý ve postoperatif morbidite-mor-
talite yönünden deðerlendirilerek sonuçlar karþýlaþtýrýldý. 
Olgularýn 68'i (% 69.4) erkek, 30'u (%30.6) kadýndý. En küçük
yaþ 14, en büyük yaþ 80'di. (ortalama yaþ 32.4). Olgularýn 54'ü
(%55.1) künt, 44'ü (% 44.9) penetran travmaya maruz kalmýþtý. 
Karaciðer parankim yaralanmasýnýn derecelendirilmesi Moore sýnýf-
lamasýna göre yapýldý. 43 olguda Grade I (%43.8), 20 olguda Grade
II (% 20.4), 16 olguda Grade III (%16.3), 14 olguda Grade IV (%14.2)
ve 5 olguda Grade V (% 5.1) karaciðer yaralanmasý saptandý.
Matress sütür 58 (% 70.7) olgu ile en çok uygulanan tedavi yön-
temi olmuþtur. Basit hepatik onarým ve drenaj 8 (% 9.7) olguda,
segmentektomi 5 (% 6) olguda, lobektomi 5 (% 6) olguda, non
anatomik rezeksiyon 4 (% 4.8) olguda ve hepatik arterligasyonu
2 (% 2.4) olguda uygulanmýþtýr. 16 olgu (% 16.4) non-operatif
(medikal) olarak takip edildi. 
Karaciðer yaralanmalarýnda mortalite oraný halen çok yüksektir ve
bu oran yaralanmanýn derecesi arttýðýnda veya ek organ yaralan-
masý varlýðýnda yükselmektedir. Karaciðer travmalarýnýn tedavi-
sinde son zamanlarda non-operatif yaklaþým aðýrlýk kazanmak-
tadýr. Bu çalýþmada non-operatif takip edilen 16 hastanýn tümü
son 5 yýl içerisindedir. Karaciðer travmalarýnda yüksek mortaliteyi
engellemek için erken transport, uygun resüstasyon, optimal de-
ðerlendirme ve yakýn takibin önemli olduðu düþüncesindeyiz. 

2
AKUT KOLESÝSTÝT VE YÜKSEK CERRAHÝ RÝSK TAÞIYAN
HASTALARDA PERKÜTAN KOLESÝSTOSTOMÝ SONUÇLARI
Kenan Çalýþkan, Fahri Tercan, Tamer Çolakoðlu, Sedat Yýldýrým, 
Akýn Tarým, Turgut Noyan, Gökhan Moray
Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ANKARA

Amaç: Cerrahi tedavinin yüksek risk taþýdýðý, yandaþ hastalýðý
olan akut kolesistitli hasta grubunda perkütan kolesistostomi
yönteminin etkinliðinin araþtýrýlmasý.
Gereç ve yöntem: 1999-2005 yýllarý arasýnda, perkütan kolesis-
tostomi uygulanan 20 hastanýn  geriye dönük kayýtlarý incelendi.
Perkütan kolesistostomi iþlemi ultrasonografi kýlavuzluðunda
Seldinger yöntemi ile transhepatik veya transperitoneal olarak 6-
12 F drenaj kateteri ile gerçekleþtirildi.  Kolesistostomi endikas-
yonlarý, yandaþ hastalýklar, ASA skorlarý, drenaj süreleri, klinik
seyir, komplikasyonlar, safra kültürleri, kese içerikleri ve daha
sonra kolesistektomi yapýlan hastalar araþtýrýldý.
Bulgular: Hastalarýn tümünde akut taþlý kolesistit (safra
taþý/çamuru,13/7) tespit edildi. Ortanca yaþ, 69.8 (32-92),
kadýn/erkek oraný 1/1 bulundu. Kolesistostomi endikasyonlarý
incelendiðinde hastalarýn hepsinde en az bir sistemik hastalýk
vardý. ASA deðerlendirmesine göre tüm hastalar ASA III ve IV
olarak sýnýflanan hastalardý. Ortalama kateterizasyon süresi
18.7 (2-40) gündü. Safra kültürü alýnan 12 hastanýn 7'sinde
üreme olurken 5'inde üreme olmadýðý görüldü. 16 (% 80) hasta-
da drenajý takiben ilk 5 günde belirgin klinik düzelme tespit
edilirken, dört hasta bu süre içinde sepsis nedeniyle kaybedildi.
Bu hastalarýn hepsi  kolesistostomi öncesi sepsis tanýsý almýþtý.
Bir hastada katater kenarýndan kaçak, ekstrahepatik safra yolu
kanseri olan bir hastada ise 22 gün sonra çekilen kateter
yerinden safra fistülü görüldü. Bu hastaya  perkütan bilier drenaj
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sonrasý stent yerleþtirildi.   Sað kalan 16 olgunun üçüne iþlem
sonrasý  kolesistektomi (2 laparoskopik, 1 açýk) yapýldý. Kalan 13
hastanýn, 6'sý kolesistostomi kateteri çekildikten sonra yandaþ
hastalýklarý nedeniyle kaybedildi. Ýki hasta ameliyatý kabul etme-
di. Beþ hasta ise  takip sürecindedir.
Sonuç: Akut kolesistitin kabul edilen standart tedavisi kole-
sistektomidir. Ancak akut kolesistitin oluþturduðu septik tablo ve
yandaþ hastalýklarýn getirdiði sorunlar nedeniyle yüksek riskli
hasta grubunda kolesistektomi yapmak her zaman mümkün
olmamaktadýr. Perkütan kolesistostomi yöntemi, hastalarýn klinik
olarak düzelmesine ve gerektiðinde uygun þartlarda kolesistek-
tomi yapýlmasýna imkan saðlamaktadýr.

3
KÜNT BATIN TRAVMASINA BAÐLI FULMÝNANT
KARACÝÐER YETMEZLÝÐÝ
Ali Coþkun1, Nazif Erkan1, Mehmet Yýldýrým1, Funda Alkýn Taþlý2,
Yaman Tokat3

S.B. Ýzmir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi1

Patoloji Bölümü2

E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D.3 ÝZMÝR

Giriþ: Travmanýn deðerlendirilmesi ve tedavi edilmesi hala cer-
rahlar için büyük bir problem olarak durmaktadýr. Özellikle künt
batýn tarvmalarýna baðlý farklý organ yaralanmalarý, taný ve
tedavi zorluklarýna yol açmaktadýr. Bu çalýþmada, künt batýn
travmasý sonucu karaciðer transplantasyonuna neden olan ful-
minat karaciðer yetmezliði geliþen bir olgu, klinik seyri, laboratu-
ar bulgularý ile sunuldu.
Gereç-Yöntem: Araç içi trafik kazasý sonrasý acil servise baþvu-
ran 45 yaþýnda kadýn hasta genel cerrahi servisine yatýrýldý.
Özgeçmiþ ve soygeçmiþinde özellik olmayan hastanýn yapýlan ilk
fizik muayenesi doðal olup, abdominal ultrasonografide hepatik
kongesyon ve sað lobta safra kesesi komþuluðunda anekoik alan
izlendi. Yatýþýnýn 3. gününde klinik olarak sarýlýk ortaya çýkan has-
tada, takiplerinde sarýlýðý artma göstermekte idi. Kontrol ultra-
sonografi ve batýn BT'de ise ekstrahepatik safra yollarý normal
olup, minimal subhepatik koleksiyon ve safra kesesi çapýnda artýþ
tespit edildi. Ayrýca  hepatik kongesyon mevcuttu. Laboratuar bul-
gularý; SGOT, SGPT, GGT, T. Bil, D. Bil seviyeleri, sýrasýyla  816,
1322, 54, 201, 16 olarak tespit edildi. Acil olarak opere edilen has-
tada, ekstrahepatik safra yollarý doðal olup, safra kaçaðýna rast-
lanýlmadý ve alýnan karaciðer biyopsisi iskemik hepatik nekroz
olarak deðerlendirildi. Hastanýn hepatit markýrlarý normal olup,
postoperatif dönemde yapýlan Doppler ultrasonografi'de
hepatopedal portal akým mevcut olup, portal veya hepatik venöz
trombusa rastlanýlmadý. Ýskemik karaciðer nekrozu tanýsýyla
EÜTF Transplantasyon merkezine sevk edilen hasta transplan-
tasyon programýna alýndý. Ancak olgu posttravmatik 23. günde ful-
minant karaciðer yetmezliðine baðlý olarak kaybedildi.
Sonuç: Künt batýn travmasý sonrasý geliþen  iskemik karaciðer
hasarý, nadir olarak transplantasyona ihtiyaç doðuran fulminant
karaciðer yetmezliðine yol açabilir.

4
KARACÝÐER KÝST HÝDATÝK CERRAHÝSÝNDE EKSTERNAL
DRENAJIN SAFRA FÝSTÜLÜ GELÝÞÝMÝ ÜZERÝNE ETKÝSÝ
Ali Ulvi Öngören, Arif Hakan Demirel, Funda Atalmýþ, 
Yaþar Aslanmirza,  Turgay  Tuð, Yusuf Akif Akgün, Serdar Kuru
S.B. Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniði
ANKARA

Kist hidatik hastalýðý halen Türkiye'de ve geliþmekte olan ülke-

lerde önemli bir saðlýk sorunudur. Karaciðer kist hidatiklerinde
medikal tedavinin yetersizliðinden dolayý cerrahi tedavi tercih
edilmektedir. Kistlerin majör safra kanallarý ile iliþkileri olduðu
durumlarda postoperatif safra fistülü geliþimi beklenir. Bu çalýþ-
mada karaciðer kist hidatik cerrahisinde eksternal drenajýn safra
fistülü geliþimi üzerine etkisi irdelenmiþtir. Yüzonikisi kadýn, 44'ü
erkek toplam 156 hastanýn kayýtlarý retrospektif olarak incelendi.
Açýk cerrahi metodlar 40 hastada uygulandý. Oniki eksternal
drenaj, 27 eksternal drenaj + parsiyel kistektomi, 1 eksternal
drenaj + introfleksiyon yapýldý. Kapalý cerrahi metodlar 116 hasta-
da uygulandý. yetmiþiki kiþi parsiyel kistektomi + kapitonaj, 26 par-
siyel kistektomi + introfleksiyon, 4 parsiyel kistektomi + omento-
plasti, 14 total kistektomi  uygulandý. Toplam morbidite oraný
%11.5, safra fistülü oraný %8.3 olarak bulundu. Safra fistülü geliþen
hastalarýn %53.8'ine eksternal drenaj, %38.5'ine kombine tedavi,
%7.7'sine ise kapalý prosedür uygulanmýþtý. Hasta-larýn yaþ, cins,
rekürren olma durumu, kist yerleþimi, sayýsý ve sonografik
tiplendirme özelliklerinin morbiditeyi anlamlý olarak etkilemediði
ortaya kondu. Ancak cerrahi yöntemlerden özellikle açýk prosedür-
ler hastane yatýþ süresinin uzamasýna ve baþta safra fistülü olmak
üzere morbiditede belirgin artýþa sebep olmaktadýr.

5
MÝDE KARSÝNOÝDÝ OLAN ÖZGÜN BÝR ALICIDA GECÝKMÝÞ
GRAFT DÝSFONKSÝYONUNDA KOMBÝNE PLAZMA
FÝLTRASYONU VE ADSORPSÝYONU KULLANILMASI.
Asuman Yavuz, Ayhan Dinçkan, Necmiye Hadimioglu, Adil Duman,
Gülsen Yakupoglu, Fevzi Ersoy , Alper Demirbaþ, Claudio Ronco and
Alihan Gürkan. ANTALYA

Karaciðer transplantasyonunda primer nonfonksiyon veya
gecikmiþ graft fonksiyonu önemli problemlerdir. Primer non-
fonksiyon durumunda kesin tedavi re-transplantasyondur.
Bilirubin yüksekliði; hücresel solunum, membran bütünlüðü de
zararlý etkilere neden olur ve, ayný zamanda hücre membranýnýn
transport fonksiyonlarýný etkiler. Hyperbilirubinemi, kýsýr döngü
ile, karaciðere iliþkin fonksiyonlarýn daha da bozulmasýna ve
multi-organ yetersizliðine neden olabilir. Bu sorun kýsmen de
olsa köprü görevi gören MARS (moleculer adsorbent recycling
devices) cihazlarý ile karaciðer, böbrek kombine yetmezliði olan
hastalarda çözülebilir. Ayrýca literatürde karaciðer fonksiyonlarý-
na destek olmak amacý ile adsorpsiyon ve plazma filtrasyonu da
kullanýlmýþtýr. CPFA (kombine plazma filtrasyonu ve adsorpsiy-
onu) ünitemizde ilk defa gecikmiþ graft fonksiyonuna baðlý
karaciðer yetmezliði olan bir hastada uygulanmýþtýr. Hepatitis B
virüsüne baðlý karaciðer sirozu olan hastaya kadavradan
karaciðer transplantasyonu yapýlmýþ ancak yoðun plazma
deðiþimi tedavisine raðmen, direkt ve indirekt bilirubin seviyeleri
yüksek kalmýþtýr. Hastanýn böbrek fonksiyon testleri ve idrar
çýkýþý normal olarak saptanmýþtýr. CPFA özellikle sepsiste kul-
lanýlan pro ve anti-inflammatuvar mediatörleri uzaklaþtýrmakta
yararlý etkileri olan bir diyaliz yöntemidir. Daha önce yapýlan
çalýþmalarda aktif karbon kullanýlarak önemli bir deneyim elde
edilmiþtir, ancak bu yöntemlerin hastanýn yaþam süresini art-
týrdýðýna dair etkileri bulunmamaktadýr. Fakat bu çalýþmalarýn hiç
birisinde CPFA kullanýlmamýþtýr.  
Literatür taramalarýna göre, bu hasta, karaciðer transplantasy-
onunda gecikmiþ gref fonksiyonunun tedaviside CPFA kullanýlan
ilk  olgudur. Bu olgu, ayný zamanda, mide karsinoid tümörü nede-
niyle total gastrektomi ve hepatitis B enfeksiyonu sonucu kara-
ciðer sirozu ve karaciðer transplantasyonu yapýlan ilk hastadýr.
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6
TÝP I  FAMÝLYAL HÝPERLÝPÝDEMÝYE BAÐLI  AKUT
PANKREATÝT OLGULARI
Arif Hakan Demirel, Ali Ulvi Öngören, Funda Atalmýþ, 
Yusuf Akif Akgün, Yaþar Aslanmirza, Turgay Tuð, Serdar Kuru
S.B. Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniði
ANKARA

Akut pakreatit ataðý ile gelen iki olguda etyopatogenez araþtýr-
masý yapýlmýþ ve tip I familyal hiperlipidemi saptanmýþtýr. Akut
pankreatit cerrahinin hayati önem taþýyan problemlerinden
biridir. Akut karýn aðrýsý ve pankreatik enzimlerin kan ve idrarda
yükselmesi olarak tanýmlanan bu antitenin hayatý tehdit edebile-
cek önemli komplikasyonlarý sözkonusudur.
1. olgu 36 yaþýnda erkek, sýrta vuran karýn aðrýsý ile acile
baþvurdu. Akut karýn bulgularý mevcuttu, safra yollarý patolojisi
sözkonusu deðildi. Hastada akut nekrotizan pankreatit
düþünülerek acil olarak ameliyat edildi. Drenaj uygulandý, Tip I
familyal hiperlipidemi tespit edilerek hiperlipidemiye yönelik
tedavi ile taburcu edildi.
2. olgu 33 yaþýnda kadýn, 28 haftalýk gebe hasta. Hasta akut
karýn tanýsý ile ameliyat edildi, akut pankretit saptandý, drenaj
uygulandý. Tip I familyal hiperlipidemi tespit edilerek hiperlipi-
demiye yönelik tedavi ile taburcu edildi. 6 yýl sonra safra
kesesinde polip ve taþ saptandý, elektif açýk kolesistektomi
yapýldý. Bu iþlemden 1 yýl sonra pankreas psödokisti tespit edile-
rek perkutan drenaj uygulandý.
Ýki olgumuzun ýþýðýnda denilebilir ki þayet akut pankreatit olgularýnda
etyolojik bir neden saptanamazsa hiperlipidemi akla getirilmelidir.

7
ATÝPÝK LOKALÝZASYONLU HÝDATÝK HASTALIK: VAKA
SUNUMU
Mustafa Tercan, Turgay Karataþ, Mustafa Akýn
Malatya SSK Bölge Hastanesi MALATYA

Hidatik kist hastalýðý özellikle endemik bölgelerde ciddi bir halk
saðlýðý problemi olmaya devam etmektedir. E.granulozus adlý
parazitin larva formunun  dokulara enfestasyonu  hastalýða neden
olmaktadýr. Hidatik hastalýk sýklýkla karaciðer ve akciðerde
görülmekle birlikte vücudun her bölgesinde ortaya çýkabilir. Meme
lokalizasyonu %0.27 dir.
Olgu: Altý aydýr sol memesinde aðrýsýz þiþkinlik yakýnmasý olan 30
yaþýnda kadýn hasta. Fizik muayenesinde sistem muayeneleri
olaðan, sol meme üst dýþ kadranda lokalize 5cm çapýnda, sert,
aðrýsýz, yarý mobil kitle saptandý. Kitlenin ultrasonik görüntüsü düz-
gün kapsüle konturlu, heterojen- hipoekoik solid kitle  idi. Preoper-
atif fibroadenom olarak düþünülen olgu için operasyon planlandý.
Bulgular: Preoperatif hazýrlýðý yapýlan hasta operasyona alýndý.
Kitle total olarak eksize edildi. Kitlenin makroskopisinde berrak
kist sývýsý, germinatif membran ve veziküller görüldü. Postope-
ratif yapýlan serolojik testler menfi olarak geldi. Yine postoperatif
olarak yapýlan batýn ultrasonografisi ve akciðer radyografisinde
baþka odak saptanmadý.
Sonuç: Memede hidatik hastalýk nadir olarak saptanmaktadýr.
Yavaþ büyüyen aðrýsýz kitle þeklinde ortaya çýkar. Fizik muayene
bulgularý spesifik deðildir. Genellikle operasyon sýrasýnda ve
patolojik deðerlendirme sýrasýnda tanýnýrlar. Preoperatif  ince
iðne aspirasyon biyopsi taný koydurucu olmakla birlikte kontami-
nasyon riski akýlda tutulmalýdýr. Mammografik görüntüsü spesi-
fik deðildir. Sonografik bulgular diðer organlardaki gibidir.
Sýnýrlarý belirgin, ekojenitesi heterojendir. Klinik olarak abse bul-
gularý mevcut deðil ise manyetik rezonans görüntüsü taný koy-
durucudur. Ýdeal tedavi kitleye zarar verilmeden total olarak

eksize edilmesidir. Aksidental implantasyon olasýlýðý nedeni ile
yataðýn %3 lük salin solusyonu ile irirgasyonu önerilmektedir.
Memede hidatik hastalýk nadirdir fakat özellikle endemik bölgel-
erde  ayýrýcý tanýda düþünülmesi gerektiði inancýndayýz.

8
PRÝMER HÝPEROXALÜRÝ TÝP 1 (PH1) NEDENÝ ÝLE YAPILMIÞ
AUXÝLLARY PARSÝYEL ORTOTOPÝK KARACÝÐER VE
BÖBREK NAKLÝ OLGUSU: VAKA SUNUMU
Ayhan Dinçkan1, Okan Erdoðan1, Y. Emre Baysal2, Aygen Yýlmaz3,
Reha Artan3, Alper Demirbaþ1, Alihan Gürkan1

Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D1

Pediatrik Nefroloji2 ve Pediatrik Gastroenteroloji B.D.3 ANTALYA

Karaciðer yetmezliði olmaksýzýn ortaya çýkan metabolik
karaciðer hastalýklarýnda auxillary karaciðer nakli günümüzde
yapýlmaktadýr. PH1'de, karaciðere özgü alanin-glyoxalate
aminotransferaz (AGT) enzim eksikliðine baðlý ortaya çýkan
metabolik bir hastalýktýr. Literatürde PH1 için yapýlmýþ, Auxillary
Parsiyel Ortotopik Karaciðer Transplantasyonu (APOLT) ile bir-
likte böbrek nakli rapor edilmemiþtir. 
Vaka sunumu: 8 yaþýndaki erkek olgumuz 3, 3.5 ve 5.5
yaþlarýnda ürolitiyazis nedeni ile opere edilmiþ. 6 yaþýnda son
dönem böbrek yetmezliði nedeni ile periton diyalizi baþlanmýþ.
Tip 2 oxalüri düþünülerek, ekim 2003'te bilateral nefrektomi ile
birlikte canlý vericiden böbrek nakli yapýlan olguya, transplantas-
yondan sonra böbrek fonksiyon testlerinin bozulmasý nedeni ile
böbrek ve karaciðer biyopsisi yapýldý. Yapýlan enzimatik deðer-
lendirme sonucunda PH1 tanýsý konuldu. Böbrek fonksiyon test-
leri dekompanse olan olgu, Haziran 2004'te hemodiyaliz prog-
ramýna alýndý. 03.12.2004 tarihinde sað hepatektomiyi takiben
APOLT ile birlikte greft nefrektomi (ilk nakil böbrek) ve böbrek
nakli yapýldý. Operasyondan sonraki 2. ayýnda olgumuzun böb-
rek ve karaciðer fonksiyon testleri normal olup, 24 saatlik idrar-
da oxalat atýlýmý 250 mg/gün'den 60 mg/gün'e gerilemiþtir.
Tartýþma: Böbrek greftini koruma amaçlý karaciðer nakillerinde
tam veya parsiyel greft kullanýlabilir. Bu olgumuzda parsiyel tercih
edilmesinin nedeni; total karaciðer naklinde geliþebilecek greft
kaybý neticesinde hasta hayatýnýn riske edilmemesidir. Bu amaçla
ülkemizde yapýlmýþ ilk APOLT karaciðer naklini sunmak istedik.

9
ALIÞILMAMIÞ BÝR KLÝNÝK PREZENTASYONLA KARÞIMIZA
ÇIKAN NÖROENDOKRÝN TÜMÖR OLGUSU;
Barýþ Gürcü, Necdet Güler, Deniz Nart, Refik Killi, Yýldýray Yüzer
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ÝZMÝR

Giriþ: Nöroendokrin tümörler %90 oranýnda APUD (amine pre-
cursor uptake and decarboxylatin) sisteminin bir parçasý olan
enterokromaffin hücrelerden, %10 oranýnda da pankreas adacýk
hücrelerden köken alýrlar. En sýk gastrointestinal sistemde
bulunmakla birlikte nadirde olsa akciðer, bronþ gibi GÝS dýþý yer-
leþim görülebilir. Nöroendokrin tümörlerin klinik prezentasyonu
genelde köken aldýklarý embriyolojik barsak bölümüne göre
deðiþir. Orta barsaktan köken alan nöroendokrin tümörler
karaciðere metastaz yapma eðilimindedirler.
Olgu sunumu: Sol inguinal bölgede þiþlik ve aðrý yakýnmasýyla
Temmuz 2003 tarihinde dýþ merkezde bir hastaneye baþvuran
57 yaþýndaki bayan hasta yapýlan biyopsi sonucu nöroendokrin
tümör tanýsý alarak kliniðimize refere edilmiþ. Hastanýn fizik
incelemesinde herhangi bir patolojiye saptanmadý. Laboratuar
tetkikleri (-) normaldi. Üst abdomen MRG'de  karaciðer  6. ve 2.
segmentlerde 1 ve 2 .5 cm'lik 2 adet metastatik odak saptandý.
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Octreoid sintigrafisinde; mesane superiorunda ve süperiorpos-
teriorunda tanýmlanan sintigrafik bulgularýn somotostatin resep-
törü içeren nöroendokrin kökenli tümör, karaciðerde izlenen
alanýn metastatik nöroendokrin tümör olabileceði bildirildi. Ýntra-
operatif  ultrasonografisinde pankreas baþýnda 2, gövdede 2 ve
kuyrukta 1 adet tümöral kitle gözlendi.
Nöroendokrin tümör metastazý  tanýsý konan hastaya totale
yakýn pankreatektomi ve karaciðer segment 6 ve 2 metastazek-
tomi yapýldý. Total pankreatektomi materyalinin  patoloji sonucu
multifokal iyi differansiye nöroendokrin karsinom ve karaciðer
metastazý olarak rapor edildi.
Tartýþma: Karsinoid tümörler ilk defa 1907 tarihinde tanýmlan-
mýþtýr. GÝS' in nadir görülen tümörlerindendir. En sýk midgut yer-
leþim gösterirler ve sýklýkla karaciðer metastazý yaparlar. Kara-
ciðer metastazlarý sýklýkla multiple, her iki lobu tutan ve fonksiyo-
nel tümörlerdir. Karaciðer metastazý yaptýktan sonra sýklýkla sal-
gýladýðý çeþitli vazoaktif peptidlere baðlý olarak diyare, flushing,
karýn aðrýsý, sað kalp yetersizliði, Wheezing yapabilirler. Hasta-
mýzda klinik prezentasyonu alýþýlmamýþ; karaciðer metastazý
olmasýna raðmen þikayeti inguinal kitle ve aðrý idi. Karaciðer metas-
tazý olmasýna raðmen tek semptomun inguinal kitle olmasý tümörün
yayýlýmýnýn ve evresinin semptomlarla örtüþmediðini gösterdi.
Nöroendokrin tümörlerin orjini, tümör sayýsý ve metastazlarý
araþtýrmak için radyoloji ve nükleer týp yardýmcý ama yetersiz
kalýyor; preop abdomninopelvik BT'de ingunial alanda kitle  sap-
tanmýþ. Karaciðer  ve pankreasda herhangi bir lezyon saptan-
mamýþ. Preop MR'ýnda ise karaciðer 6. ve 2. segmentlerde 1 ve
1,5 cm'lik 2 adet metastaz saptandý. Olgumuzda olduðu gibi
preop ultrasonografi ile  pankreastaki tümör sayýsý 3 adet olarak
saptandý. Perop ultrasonografi ile 5 adet tümör dokusu saptandý.
Postop patolojide çýkan piyeste ise multifokal 9 adet tümör odaðý
saptandý. Perop ultrasonografinin  bu tür vakalarda operasyonu
yönlendirme açýsýndan oldukça önemli olduðunu düþünmekte-
yiz. Çünkü operasyon öncesi  distal pankreatektomi planlanan
hasta perop ultrasonografi ile  deðerlendirildikten sonra total
pankreatektomiye karar verildi.
In vitro çalýþmalarda bu tümörlerin bol miktarda somatostatin
reseptörleri içermeleri nedeni ile MIBG (iodine-131-meta-iodoben-
zylguadine) veya indiyum-131 oktreotid sintigrafisi  ile tüm vücut
sintigrafisi en duyarlý nükleer týp tekniði olduðu düþünülmektedir.
Taný ve tedavi amacýyla kullanýlabilir. Tümörlerin tanýsýndaki du-
yarlýlýðý karsinoid tümörlerde %80 olarak bulunmuþtur. Vakamýz-
da ise sintigrafi pankreastaki odaklarý  saptayamadý. Ancak kara-
ciðerdeki metastazlarý BT den bile daha duyarlý þekilde saptadý.
Karsinoid tümörlerin genel tedavisi; lokal olarak tümörün çýkarýl-
masý ve karaciðer metastazý varsa metastazektomi ya da
hepatik arter kemoembolizasyonudur. Karaciðer metastazý cer-
rahisi lobektomi, segmental rezeksiyon ve Wedge rezeksiyon
þeklinde olmaktadýr. Nadiren de olsa sistemik kemoterapi ve
karaciðer transplantasyonu  uygulanabilmektedir. 
Prognoz; erken taný ve tedaviye göre deðiþmekle birlikte küratif
tedaviye raðmen  5 yýllýk sað kalým  küratif rezeksiyonda %86,
palyatif rezeksiyonda %26 olarak bildirilmiþtir.
Sonuç: Midgut yerleþimli nöroendokrin tümörlerler  karaciðer
metastazýna raðmen asemptomatik seyredebilirler. Kesin taný
da ve metastazlarýnýn saptanmasýnda bir görüntüleme ve labo-
ratuar yöntemi yoktur. Perop ultrasonografi operasyonun gidiþatý
yönünden çok önemlidir. Karaciðer metastazlarý uygunsa rezek-
siyon, uygun deðilse kemoterapi ve kemoembolizasyon ile me-
tastazlarýn regresyonu saðlanmaktadýr. Sonuç olarak bu bildiri-
de nöroendokrin tümörlerin de asemptomatik olabileceði ve
klinik prezentasyonunun alýþýlmamýþ, bir þekilde karþýmýza çýka-
bileceði vurgulanmak istenmiþtir.

10
SÝTUS ÝNVERSUS TOTALÝSLÝ  BÝR HASTANIN
LAPAROSKOPÝK KOLESÝSTEKTOMÝSÝ:
B. Gürcü, A. Uðuz, N. Güler, E. Elevli, E. Keskin, Ö. Makay, 
M. Zeytunlu, A. Çoker
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ÝZMÝR

Situs inversus totalis çok nadir görülen bir anomalidir. Ýnsidansý
1/5000-1/20000 arasýnda deðiþmektedir. Kolelitiyaz tedavisinde;
iþ gücü kaybýný azaltmasý, maliyeti düþürmesi, komplikasyon-
larýn az olmasý ve hasta konforunu arttýrdýðý için laparoskopik
kolesistektomi altýn standart olarak kabul edilmektedir.
Olgu sunumu: 35 yaþýnda erkek hasta yaklaþýk 2 yýldýr karýn aðrýsý,
hazýmsýzlýk ve ara sýra yükselen ateþ þikayetleri ile dýþ merkezde bir
hastaneye baþvurmuþ. Yapýlan batýn ultrasonografisinde situs inver-
susu totalis anomalisi ile beraber kolelitiyaz tanýsý konmuþ.
Kolelitiyaz ön tanýsý ile hasta kliniðimize operasyon için yatýrýlmýþtýr.
Sonuç: Situs inversuslu hastalarýn hangi operasyonu olursa olsun
zordur. Laparoskopik kolesisitektomide ise zaten 3 boyutlu olmayan
bir giriþim olmasýndan dolayý daha güç bir operasyon olmuþtur. Bu
zorluk özellikle sað eli dominant operatörler için daha da belirgindir.

Poster 2
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AÇIK KOLESÝSTEKTOMÝ SONRASI KOMBÝNE
VASKÜLOBÝLÝYER YARALANMA: OLGU SUNUMU
Bülent Salman, Nusret Akyürek, Osman Yüksel, Tugan Tezcaner,
Ertan Tatlýcýoðlu
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ANKARA

Giriþ: Kolesistektomi sýrasýnda meydana gelen safra yolu ve
vasküler yaralanmalar önemli komplikasyonlardýr. Bu tür
yaralanmalar, genellikle laparoskopik kolesistektomi sýrasýnda
olmakla beraber, açýk kolesistektomi sýrasýnda da meydana
gelebilir. Literatürde kolesistektomi sonrasý safra yolu yaralan-
malarý ve vasküler yaralanmalarla ilgili yayýnlar olmakla birlikte,
bildirilen kombine vaskülobilier yaralanma sayýsý çok azdýr.
Olgu sunumu: Bu bildiride kolelitiazis nedeniyle dýþ bir
merkezde açýk kolesistektomi yapýlan ve vaskülobilier yaralanma
tespit edilen 24 yaþýnda erkek bir hastada sunulmaya çalýþýlacak-
týr. Ameliyat sonrasý 3. gün ateþ, sarýlýk þikayetleri ile ayný
merkeze baþvuran hasta, hepatik arter ve koledok yaralanmasý
belirlenerek takibe alýnmýþ ve genel durumunun kötüleþmesi
üzerine merkezimize sevk edilmiþ. Kliniðimize yatýrýlan hastada
preoperatif deðerlendirmelerde vaskülobilier yaralanma ve
hepatik arterde pseudoanevrizma geliþtiði belirlendi. Hepatik
arterlerde kan akýmý tespit edilemedi ve karaciðerin kollateraller-
le beslendiði görüldü. Ana safra yollarýnda ise yaralanmaya baðlý
olarak komplet bir obstrüksiyon mevcuttu. Bu bulgulara ek olarak
multiple hepatik abseler saptandý ve tedaviye baþlandý. Takipler
sonucunda durumu düzelen hastaya Roux-Y hepatikojeunustomi
yapýldý. Ýntraoperatif ultrasonografi-doppler incelemesinde hepa-
tik arterlerde kan akýmý olmadýðý teyit edildi. Postoperatif 10. gün
taburcu edilen hasta halen karaciðer fonksiyonlarý yönünden
ekibimizce yakýn takip edilmektedir.
Sonuç: Literatürde kolesistektomi sýrasýnda geliþen bilier yaralan-
ma olgularýnda hepatikojeunostomi uygulandýðý görülmektedir.
Beraberinde vasküler yaralanma olan gecikmiþ vakalarda, genel-
likle vasküler bölgeye yönelik bir cerrahi giriþim yapýlamamak-
tadýr. Bazý vaka takdimlerinde erken dönemde, vasküler onarým
yapýlabildiði bildirilmektedir. Hepatik arter yaralanmasýný takiben
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geliþen psödoanevrizmalar laparaskopik kolesistektomi yapýlan
olgularýn %0.5-%0.8'de ortaya çýkan ender bir komplikasyondur.
Ancak bu komplikasyon açýk kolesistektomiyi takiben daha da
ender ortaya çýkmaktadýr.

12
PANKREASTA KÝSTÝK LEZYON DÜÞÜNÜLEREK TAKÝBE 
ALINAN BÝR SPLENÝK ARTER ANEVRÝZMA OLGUSU
Bülent Salman, Nusret Akyürek, Osman Yüksel, Utku Yýlmaz,
Tugan Tezcaner, Ertan Tatlýcýoðlu
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ANKARA

Giriþ: Splanklik arter anevrizmalarý nadir görülse de hayatý tehdit
eden yýrtýlmalarý ve nonspesifik bulgularý nedeniyle önem taþýr.
Kesin insidans bilinmemekle beraber postmortem çalýþmalarda %
0.1 dolayýnda bildirilmektedir. Semptomatik olgularýn safra kesesi,
pankreas, mide ve renal patolojiler ile ayýrýcý tanýsý yapýlmalýdýr. 
Olgu Sunumu: 56 yaþýnda erkek hastanýn kutanöz vaskülit
tanýsý ile dermatoloji kliniðinde yatýþý esnasýnda, akciðer
grafisinde sað alt zonda þüpheli kalsifikasyonlar görülmüþ ve
toraks tomografisi çekilmiþ. Ýncelemeye giren kesitlerde pank-
reasta yaklaþýk 4 cm çapýnda kistik lezyon saptanmýþ. Ekibimizce
deðerlendirilen hastada ilk rutin fizik muayene ve laboratuvar
incelemelerinde patoloji belirlenmedi. Yapýlan abdominal ultra-
sonografi ve tomografide, pankreas gövde kuyruk kesimi poste-
riorunda yaklaþýk 4x4x5 cm boyutlarýnda düzgün sýnýrlý, psödo-
kist ile uyumlu bir lezyon belirlendi. Tümör belirteçleri normal
sýnýrlarda bulundu. Görüntüleme yöntemlerinde malign kriterler
göstermeyen lezyona yönelik bir giriþim yapýlmadan takibi uygun
görüldü. Üçüncü ayýn sonunda abdominal tomografi ile yapýlan
kontrolde kistik lezyonda belirgin büyüme tespit edilmesi üzerine
yapýlan ERCP'de pankreas kanalý normal olarak deðerlendirildi.
Gastroduodenoskopide mide kardia-fundus bileþkesinde dýþtan
basý olduðu düþünüldü. Endoskopik ultrasonografide mide kor-
pus inferior komþuluðunda yaklaþýk 7x5 cm boyutlarýnda
lümeninde türbülan arterial akým izlenen lezyon için splenik arter
anevrizmasý tanýsý konuldu ve bu taný anjiyografi ile (splenik arter
çýkýþ yerine yaklaþýk 2 cm uzaklýkta) doðrulandý. Hasta bu bulgu-
larla ameliyata alýndý. Splenik arter ligasyonu ve splenektomi
yapýldý. Patolojik inceleme sonucu tromboze anevrizma belirlen-
di. Postoperatif dönemde sorunu olmayan hasta postoperatif 4.
gün taburcu edildi.
Sonuç: Splenik arter anevrizmalý hastalarýn çoðu asempto-
matiktir. Olgularýn %20'sinde sol üst kadran aðrýsý, epigastrik
rahatsýzlýk, sýrta vuran aðrý, geçici yan aðrý gibi nonspesifik
semptomlara rastlanabilir. Bu lezyonlar çoðunlukla pankreasýn
kistik lezyonlarý ile karýþmaktadýr. Bu nedenle pankreas kistik
lezyonlarýnýn ayýrýcý tanýsý yapýlýrken splenik arter anevrizmalarý
akýlda tutulmalýdýr. 
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HEPATOBÝLÝYER CERRAHÝDE CERRAHÝ ALAN
ÝNFEKSÝYONUNA ETKÝLÝ FAKTÖRLER
Ersun Topal, Ekrem Kaya, Sadýk Kýlýçturgay, Yýlmaz Özen,
Halil Bilgel
U.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D., HPB Birimi BURSA

Amaç: Hepato-pankreato-biliyer (HPB) cerrahide cerrahi alan
infeksiyonuna (CAE) etkili faktörleri saptamak ve yapýlan sür-
veyans çalýþmasýnýn etkinliðini tespit etmektir.
Materyal ve Metod: Mart 2003-Ekim 2004 periyodunda ameli-
yat edilen 524 HPB olgusu CAE yönünden prospektif olarak

deðerlendirildi. Olgularýn demografik verileri, hastanede kalýþ
süreleri (preoperatif ve postoperatif), cilt traþý, antimikrobiyal
proflaksi (AMP), baþvuru þekli, DM, ASA skoru, sigara, malignite
varlýðý, konkomitan infeksiyon, solunum yetmezliði, yara konta-
minasyonu, operasyon þekli, dikiþ materyali, kan transfüzyonu,
ameliyat süresi, dren kullanýmý ile CAE arasýndaki iliþki uni-
varyans ve multivaryans analizi ile deðerlendirildi. Sonuçlar altý
ayda bir cerrahi ekip ile deðerlendirildi.
Tartýþma ve Sonuç: Çalýþma periyodunda, CAE %8’den %4,1’e
düþtü. CAE açýk cerrahide %12,5, Laparoskopik cerrahide %0,08
idi. Preoperatif hastanede kalýþ süresi, malignite, konkomitan
infeksiyon varlýðý, açýk cerrahi, 2 saatten uzun ameliyat süresi,
yara kontaminasyon derecesi CAE ile iliþkili risk faktörleri idi
(p<0,05). Yara kontaminasyon derecesi ise tek baðýmsýz risk fak-
törü olarak tespit edildi (OR: 24).
AMP e raðmen yara kontaminasyonu CAE u için risk faktörü
olarak önemini korumaktadýr. Sürveyans çalýþmasý CAE oranýný
düþürmede en etkili metodtur.
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KARACÝÐER HÝDATÝK KÝST TEÞHÝSÝNDE 
ULTRASONOGRAFÝ VE BÝLGÝSAYARLI 
TOMOGRAFÝNÝN DEÐERÝ
Tuba Sanal2, Ethem Ünal1, Erhan Kocamaz2, Yalçýn Özdemir1

Diyarbakýr Asker Hastanesi, Radyoloji2 Genel Cerrahi1 Klinikleri
DÝYARBAKIR

Giriþ: Ultrasonografi (US), tüm dünyada yaygýn olarak kullanýlan,
ucuz bir görüntüleme metodu olarak hidatik kist (HK) teþhisi,
sýnýflandýrmasý, tedavi yaklaþýmýnýn seçilmesi ve takibinde en
deðerli taný yöntemi olarak bilinmektedir. Bunun yanýnda, bilgisa-
yarlý tomografinin (BT) intraabdominal lezyonlarýn görüntülen-
mesindeki baþarýsý da tartýþýlmazdýr. Bu çalýþmada, her iki yön-
temin karaciðer hidatidozu taný ve takibindeki yerini deðerlendirdik.
Hastalar ve Metod: Ocak 2001-Aralýk 2004 tarihleri arasýnda
Diyarbakýr Asker Hastanesi Genel Cerrahi Kliniðine deðiþik
semptomlarla baþvurup karaciðer hidatik kist tanýsýyla tedavi
edilen toplam 22 hastanýn dosyalarý retrospektif olarak ince-
lenerek, US ve BT verileri ameliyat notlarý ile karþýlaþtýrmalý
olarak deðerlendirildi.
Bulgular: 22 hastanýn 15'ine yalnýzca US, 7'sine ise hem US
hem de BT yapýldý. Saptanan toplam 25 lezyonun 7'si küçük
(<5cm) (5 olgu tip I, 2 olgu tip V), 9'u orta (5-10 cm) (5 olgu tip
I, 1 olgu tip II, 1 olgu tip 3, 2 olgu tip IV), 9 tanesi de büyük boyut-
ta (>10 cm) (2 olgu tip II, 4 olgu tip III, 3 olgu tip IV) idi.
Lezyonlarýn 20 tanesi (% 80) sað, 5 tanesi (%20) ise sol lobda
yerleþimliydi. Olgularýmýzda, US kistin aktif döneminde (tip I, II
ve III) kistik membranlarý, septa ve hidatik kum varlýðý ile kýz
vezikülleri net olarak ortaya koydu. 5 olgumuzda US ile HK
þüphesi olan ancak kesin adý konamayan lezyonlar için ek
olarak BT de uygulandý. Diðer 2 olgumuzda ise US meteorizm
ve obezite nedeniyle optimal olmadýðýndan olasý lezyonlar BT ile
deðerlendirilerek HK tanýsý konuldu. 
Sonuç: US ucuz, non-invazif oluþu, prensibinde radyasyonun
olmamasý nedeniyle özellikle endemik bölgelerde HK teþhisinde
tarama amaçlý ilk seçilecek modalite olarak ortaya çýkmaktadýr.
US tedavi seçeneðini belirleme ve takipte de önemli yeri olan bir
yöntemdir. BT ise US ile kesin taný konamayan, özellikle küçük
ve heterojen görünümdeki lezyonlarýn deðerlendirilmesi ve
ekstraabdominal kist varlýðýnýn ortaya konulmasý amacýyla kul-
lanýlabilir. Ayrýca,  hastalarýn obezite ve meteorizm gibi sonog-
rafiye uygun olmadýðý durumlarda ve cerrahi giriþim planlanan
kistler sözkonusu olduðunda BT büyük önem kazanmaktadýr.

60

Poster



15
KARACÝÐERÝN HÝDATÝK KÝSTLERÝ: DÜNYA SAÐLIK 
ÖRGÜTÜ (WHO) SONOGRAFÝK SINIFLAMASININ 
CERRAHÝ YAKLAÞIMDAKÝ ÖNEMÝ
Yalçýn Özdemir1, Tuba Sanal2, Ethem Ünal1, M. Ali Aktamar1, 
Varol Büyükdoðan1

Diyarbakýr Asker Hastanesi, Genel Cerrahi1 ve Radyoloji2 Klinikleri
DÝYARBAKIR

Giriþ: Karaciðerin hidatik kist (HK) tanýsý ve tedavi sonrasý taki-
binde ultrasonografinin deðeri bilinmektedir. Klinik yaklaþýmda
rehber olmasý açýsýndan yapýlan çeþitli sýnýflamalar içerisinde en
çok Gharbie sýnýflamasý ilgi görmüþ ve tüm dünyada yaygýn
olarak kullanýlmýþtýr. Son olarak, Dünya Saðlýk Örgütü (WHO)
HK Çalýþma Grubu' nun tasarladýðý yeni bir sýnýflamanýn da
klinik uygulamasý gittikçe yaygýnlaþmaktadýr. Biz, bu çalýþmada,
son olarak kullanýma sokulan WHO-HK sýnýflamasýnýn klinik ve
cerrahi uygulamadaki yerini araþtýrdýk.
Hastalar ve Metod: Ocak 2001-Aralýk 2004 tarihleri arasýnda
Diyarbakýr Asker Hastanesi Genel Cerrahi Kliniðine deðiþik
semptomlarla baþvurup karaciðer hidatik kist tanýsýyla tedavi
edilen toplam 22 hastanýn dosyalarý retrospektif olarak incelendi. 
Bulgular: 22 hastada (20 erkek, yaþ ortalamasý 22, range 20-30
ve 2 kadýn, yaþ ortalamasý 24, range 23-25) toplam 25 hidatik kist
lezyonu ultrasonografi ile ortaya konuldu. Lezyonlarýn daðýlýmý
14 hastada sað lob, 5 inde sol lob, ve 3 ünde her iki loblarda idi.
WHO sýnýflamasý esas alýnarak yapýlan sýnýflamada lezyon tip-
leri: aktif grup (10 olguda Tip I, 3 olguda Tip II ve 5 olguda Tip III);
geçiþ grubu (5 olguda Tip IV); inaktif grup (2 olguda Tip V, 0 olgu-
da Tip VI) olarak belirlendi. Toplam 21 hastaya cerrahi drenaj
iþlemi uygulandý. Semptomatik olmayan Tip V grubundaki 1
hasta medikal tedaviye yanýt verdi. Ortalama 26 aylýk ( 3-48 ay)
takip periyodunda 3 hastada (% 13.6) nüks tespit edildi.
Sonuç: Çalýþmamýzda, cerrahi drenaj uygulanan hastalarýn özellik-
le aktif ve geçiþ gruplarýnda yer aldýðý ortaya çýkmaktadýr. Karaciðer
HK hastalýðýnýn teþhisinde, tedavi yaklaþýmýný belirlemede ve
hastalýðýn takibinde ultrasonografik deðerlendirme ve WHO sýnýfla-
masý ile derecelendirme klinik olarak oldukça yararlý bulunmuþtur.
HK in ultrasonografik sýnýflamasýnda ortak dil kullanýmý tedavi yak-
laþýmý ve endikasyonlarýnýn seçilmesinde kolaylýk saðlayacaktýr.
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KOLESÝSTEKTOMÝ GEREKTÝREN KARACÝÐER HÝDATÝK 
KÝSTLERÝ 
Ethem Ünal1, Yalçýn Özdemir1, Tuba Sanal2, M. Ali Aktamar1

Diyarbakýr Asker Hastanesi, Genel Cerrahi1 ve Radyoloji2 Klinikleri,
DÝYARBAKIR

Giriþ: Safra kesesinde oldukça nadir olarak görülen hidatik
kistler genellikle semptomatik olgularýn opere edilmesi sonrasý
ameliyat piyesinin patolojik incelemesiyle ortaya konmaktadýr.
Karaciðer hidatik kistinin bilier sisteme açýlmasý da (kisto-bilier
fistüller) genellikle kolesistektomi ile sonuçlanan komplike olgu-
lardýr. Biz, bu çalýþmada, primer olarak safra kesesini tutmayan
ve safra kanallarýyla fistül yapmayan, ancak karaciðer içerisin-
deki lokalizasyonu veya eþlik eden kolelithiazis nedeniyle kole-
sistektomi gerektiren üç olgumuzu sunduk.
Olgu 1. 24 yaþýnda erkek hasta omuza vuran þiddetli sað üst
kadran aðrýsý, bulantý ve kusma þikayetleriyle acil servise
baþvurdu. Yapýlan abdominal ultrasonografide karaciðer sað
lobda 5.5 ve 4 er cm çaplarýnda safra kesesi anteriorunda ve
sað hepatik ven komþuluðunda lokalize iki adet düzgün konturlu
kist hidatik lezyonu ve safra kesesi lümeni içerisinde en büyüðü
1 cm çaplý multipl kalküller tespit edildi. Hastaya parsiyel kistek-

tomi+introfleksiyon+kolesistektomi+drenaj iþlemi uygulandý.
Olgu 2. 30 yaþýnda erkek hastada sað yapýlan check-up tetkik-
leri sýrasýnda ultrasonografide karaciðer sað lobda en büyüðü
7.4 cm çapta multiple tip III hidatik kist saptandý. Hastaya kistek-
tomi+kapitonaj+kolesistektomi+drenaj ameliyatý yapýldý.
Olgu 3. 22 yaþýnda erkek hasta karaciðer sað lob 5. segmentte
12 cm çapýnda tip II hidatik kist tanýsýyla ameliyata alýndý.
Eksplorasyonda hidatik kistin safra kesesini karaciðer yataðýn-
dan ayýrdýðý ve kesenin kiste tek noktada fibrotik bir yapýyla tutu-
narak yüzer þekilde bulunduðu tespit edildi. Parsiyel kistekto-
mi+omentoplasti+kolesistektomi uygulandý.
Sonuç: Karaciðer hidatik kistleri, safra kesesine komþuluðu
bulunduðunda ameliyat ekspozisyonu ve drenajý en iyi þekilde
saðlamak ve bazý olgularda kolelithiazis ile birlikte olduðunda
her iki patolojinin birlikte tedavisini yapmak amacýyla, kolesistek-
tomi iþlemini gerektirebilir.

17
KOLEDOK KÝSTÝ CERRAHÝSÝNE FARKLI BÝR YAKLAÞIM
Gülnur Göllü, Rahþan Vargün,  Aydýn Yaðmurlu, Hüseyin Dindar
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. ANKARA

Koledok kisti; sarýlýk, karýnda kitle ve karýn aðrýsý ile baþvuran
hastalarda akla gelmesi gereken ender bir hastalýktýr.
Beþ yaþýndaki erkek olgu; bir buçuk yýldýr süren aralýklý karýn
aðrýsý, yediklerini içerir tarzda kusma yakýnmasý ile baþvurdu.
Ateþ ve sarýlýk öyküsü yoktu. Karaciðer fonksiyon testleri, biliru-
bin, alkalen fosfataz ve gama glutamil transferaz deðerleri nor-
mal sýnýrlardaydý. Hepatobiliyer sistem ultrasonografi,  radyonük-
lid (Tc99m) inceleme ve manyetik rezonans kolanjiografide kole-
dok distal kesiminde kistik geniþleme gözlendi, tip I koledok kisti
belirlendi. Kist eksizyonu ve kolesistektomi yapýldý. Hazýrlanan
kör jejenum ansýna ana hepatik kanal uç- yan anastomoz edildi.
Kör jejenum anastomoz ve ana hepatik kanal çevresine 360º
döndürüldü. Geride kalan proksimal jejenum ansý, distal jejenum
ansýnýn distaline uç- yan anastomoz edildi. Üç yýllýk izlem döne-
minde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. 
Koledok kistlerinde kist eksizyonu ile beraber Roux - en - Y he-
patikojejunostomi temel cerrahi giriþimdir. Jejunumun portoen-
terostomi üzerine çevrelenmesinin assendan kolanjit riskini
azaltacaðý görüþündeyiz.

18
HEPATÝT B VÝRUS ÝLE ÝLÝÞKÝLÝ SÝROTÝK KARACÝÐER 
ZEMÝNÝNDE GELÝÞEN HEPATOSELLULER ADENOMA: 
OLGU SUNUMU
Osman Yüksel, Bülent Salman, Nusret Akyürek, Utku Yýlmaz, 
Ertan Tatlýcýoðlu
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý
ANKARA

Giriþ: Hepatit B virüs (HBV) ile iliþkili sirotik karaciðer zemininde
geliþen karaciðerin nodüler lezyonlarýnda preoperatif dönemde
benign-malign ayrýmýnýn yapýlmasý büyük önem taþýr. Ancak
preoperatif dönemde ayýrýcý tanýnýn yapýlabilmesi oldukça zor-
dur. Normal karaciðer zemininde geliþen hepatosellüler ade-
nomlarda (HCA) cerrahi standart bir yaklaþým haline gelmiþtir.
Ancak sirotik zeminde geliþen HCA için ayný iþlemin yapýlmasý
tartýþmalýdýr. Burada HBV ile iliþkili sirotik karaciðer zemininde
geliþen ve preoperatif dönemde taný konulamayan bir HCA
olgusunda cerrahi tedavinin algoritmadaki yerinin tartýþýlmasý
amaçlanmaktadýr.
Materyal ve Metod: 3 yýldýr Hepatit B virüs (HBV) taþýyýcýsý olan
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60 yaþýndaki erkek hastaya karaciðer biyopsisi ile aktif siroz
tanýsý konulmuþ. Son 1 ay içinde yapýlan karýn ultrasonogra-
fisinde (US) karaciðer sað lop posteriorda 4 cm'lik kitle tespit
edilmesi üzerine ayýrýcý tanýya yönelik çalýþmalar yapýldý.
Sonuçlar: Alkol, sigara, ameliyat ve ilaç kullanýmý öyküsü
olmayan hastada yapýlan kan tetkiklerinde alanin aminotransfer-
az (ALT): 52 U/L, hepatit B surface antijen pozitif ve alfa fetopro-
tein (AFP):4.46 ng/mL olarak bulundu. Muayenede hepato-
splenomegali tespit edilmedi. Bunlara ilave olarak rutin kan
sayýmý, biyokimyasal tetkikler ve koagülasyon profilinde anor-
mallik saptanmadý. Dinamik komputerize tomografide (CT) kara-
ciðer segment 7 posteriorunda 4 cm çapýnda arteryel faz incele-
mesinde heterojen yapýda ve periferik kontrastlanma paterni
olmayan kitle tespit edildi. Teknik nedenlerle magnetik rezonans
görüntülemesi (MRI), kitlenin lokalizasyonu sebebiyle de biyop-
si ve diagnostik laparoskopi yapýlamadý. Kitlenin benign-malign
ayrýmýnýn yapýlamamasý sonucunda açýk cerrahi uygulanarak
kitle 1,5 cm'lik cerrahi sýnýrla birlikte çýkartýldý. Patoloji sonucu
sirotik zeminde geliþen hepatosellüler adenoma (HCA) olarak
rapor edildi. Postoperatif dönemde asit ve yara problemi geliþti.
Tartýþma: Otopsi serilerinde sirotik karaciðer zemininde geliþen
nodüler lezyonlarda %43,6 oranýnda tümör gözlenmiþ olup bun-
larýn %90,3'ünü hepatosellüler kanser oluþtururken, sadece
%1,5'ini HCA oluþturmaktadýr. Sirozla birlikte olan 20 mm'den
büyük nodüllerde displastik deðiþiklikler yoðun olmaktadýr. Bu
nodüllerin  benign-malign ayrýmýnda ultrasonografideki farklý
ekojeniteler, CT'deki farklý dansiteler ayýrýcý tanýda yanýlgýlara
sebep olmaktadýr. Sirotik karaciðerde nodül çevresindeki yoðun
fibrozis MRI incelemelerinde doðru tanýnýn konulmasýný güçleþ-
tirmektedir. Anjiografi, sintigrafi gibi diðer görüntüleme yöntem-
leri de ayýrýcý tanýda doðru bilgi veremeyebilir. Perkütan ince
iðne aspirasyon sitolojisi hipervasküler lezyonlarda kanama ve
malign olgularda tümörün yayýlma riski ve de lezyonun lokali-
zasyonu itibariyle genellikle önerilmez. HCA'nýn kanama, nekroz
gibi sýk komplikasyonlarýnýn yanýnda düþük oranda da olsa
malign transformasyon riskinin bulunmasý bu tip lezyonlarda
cerrahi tedavinin gerekliliðini gündeme getirmektedir. Tüm bu
tetkiklerle ayýrýcý tanýsý yapýlamayan lezyonlarda, cerrahi tedavi
sirotik karaciðere sahip hastalarda komplikasyonlara raðmen
teþhis ve tedavi algoritmasýnda önemli bir yer tutmaktadýr. 
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NÜKS KARACÝÐER KÝST HÝDATÝK OLGULARININ 
TANISINDA ULTRASONOGRAFÝK ÝNCELEME 
TEK BAÞINA YETERLÝ OLABÝLÝR MÝ?
Hýzýr Yakup Akyýldýz
Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ÝZMÝR

Amaç: Ülkemizde sýk görülen karaciðer kist hidatiðinin nüksünü
tespit etmede ultrasonografinin tek baþýna yeterli olup olmaya-
caðýný araþtýrmak.
Gereç ve yöntem: Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalýnda 1990-2004 yýllarý arasýnda nüks karaciðer kist
hidatiði ön tanýsýyla takip ve tedavi edilen 21 hasta çalýþmaya alýndý.
Hastalar; yaþ, cinsiyet, semptomlar, fizik muayene ve laboratuvar
bulgularý, serolojik incelemeler, ilk ameliyatlar, nüks zamaný, nüksün
taný yöntemleri ve ameliyat sonrasý saptanan patolojiler ile taný yön-
temlerinin uyumu açýsýndan araþtýrýldý.
Bulgular: Hastalarýmýzýn 15'i erkek, 6 tanesi ise bayandý.
Ortalama yaþ 40, ortalama nüks görülme zamaný 6.1 yýl, en sýk
semptom kronik abdominal aðrý, en fazla saptanan muayene bul-

gusu ise hepatomegaliydi. Taný 17 hastada ultrason + bilgisayarlý
tomografi, 4 hastada ise sadece ultrasonografi ile kondu.  Nüksler
genelde ikinci yýldan sonra görüldü. Sadece 4 hastada iki yýl
içinde nüks görüldü. Nükslerin en sýk görüldüðü dönemde (2-10
yýl arasý), ultrason ile yapýlan karaciðer görüntülemesi tanýda tek
baþýna yeterli oldu (%100). Ameliyattan sonraki ilk iki yýl için ise
ultrasonun nüksü göstermedeki baþarýsý %66.6 olarak saptandý.
Sonuç: Karaciðer kist hidatik nüksü þüphelenilen hastalarda ilk
ameliyattan sonra iki yýldan fazla bir zaman geçmiþse ilk yapýl-
masý gereken görüntüleme yöntemi ulatrasonografik inceleme
olmalýdýr. Tecrübeli ellerde yapýldýðýnda doðru teþhis için tek
baþýna yeterli olabilir.

20
LAPAROSKOPÝK KOLESÝSTEKTOMÝ SONRASI SAÐ
HEPATÝK ARTER PSEUDOANEVRÝZMASI
Tolga Akçam, Haluk Demiryürek, Alper Akýnoðlu, Hüseyin Ezici
Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ADANA

Laparoskopik kolesistektomi, deneyimli ellerde mortalite ve mor-
bidite oraný açýk kolesistektomiyle benzer bir tedavi yöntemidir.
Vasküler yaralanmalar, laparoskopik kolesistektominin nadir
olmayan komplikasyonlarýndandýr. Ancak sað hepatik arterin
veya dallarýnýn iatrojenik yaralanmasý sonucu pseudoanevrizma
oluþturup, bilier sisteme rüptüre olarak hemobiliye yol açmasý
çok nadir görülen bir komplikasyondur.
Olgu sunumu: 43 yaþýnda erkek hasta laparoskopik kolesistek-
tomi operasyonundan 15 gün sonra kliniðimize þiddetli sað üst
kadran aðrýsý, hematemez ve melena þikayetleri ile kliniðimize
baþvurdu. Ameliyatta ve ameliyat sonrasý erken dönemde her-
hangi bir komplikasyon rapor edilmemiþti. Baþvurduðunda fizik
muayenede TA:100-60 mmhg NB: 110/dk, konjuktivalar soluk ve
sað üst kadranda hassasiyeti mevcuttu. Tam kan sayýmý (hb: 8.5
g/dl, htc: 24.5) orta dereceli anemiyi göstermekte idi. Biyokimya-
sal deðerlerinde karaciðer enzimlerinde (AST: 214 UI/L, ALT:
477 UI/L ALP: 346 UI/L)   yükselme mevcuttu. 2 ünite kan ve kol-
loid mayiler ile resüsitasyon uygulandý. Yapýlan üst gis
endoskopide kanamayý izah edecek lezyon tespit edilmedi,
ancak duodenum 2. kýsýmda ve papilla duodenide taze kan sap-
tanmasý nedeni ile hemobilia olabileceði belirtildi. Renkli Doppler
USG ve batýn tomografisinde sað hepatik arter 2. dallaným
düzeyinde pseudoanevrizma olabileceði vurgulanan hastaya
acilen selektif sað hepatik arter anjiografi yapýldý. Anjiografide
sað hepatik arter anterior posterior bifurkasyonu düzeyinde
anterior dalda psödoanevrizma tespit edildi ve anjiografi ile
embolizasyon elveriþli olmadýðý için hasta operasyona alýndý ve
sað hepatik arter baðlandý. Koledokotomi yapýldý, T-tüp yerleþti-
rildi ve kolonjiografi çekildi. Kolonjigrafide sað ve sol hepatik
kanal net olarak gözlenmesi üzerine operasyon sonlandýrýldý.
Postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon görülmedi ve
postoperatif 21. gün kolonjiografi kontrolü sonrasý T-tüp
çýkartýldý. Postoperatif 3, 6, 12 ve 24. aylarda hastanýn poliklinik
kontrolerinde herhangi bir problem görülmedi.
Pseudoanevrizma laparoskopik kolesistektominin nadir görülen,
tanýsý güç ve hayatý tehdit eden bir komplikasyonudur. Bu
nedenle laparoskopik veya nadir de olsa açýk kolesistektomiden
sonra hemobiliasý olan hastada, morbidite ve mortalitenin
azaltýlmasý açýsýndan klinisyenlerin bu olasýlýðý her zaman göz
önünde bulundurmasý gerekmektedir. 
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SEGMENTAL CAROLÝ HASTALIÐININ CERRAHÝ TEDAVÝSÝ:
VAKA SUNUMU.
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M. A. Uzun1, N. Köksal1, Y. Günerhan1, Ü. Y. Þahin1, Ö. F. Özkan1, M.
K. Demir2

Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi2,. Genel Cerrahi
Kliniði1, Radyoloji Kliniði2, ÝSTANBUL

Amaç: Caroli hastalýðý, intrahepatik safra kanallarýnýn multifokal
dilatasyonu ile karakterize konjenital bir malformasyondur.
Diffüz olabildiði gibi karaciðerin bir kýsmýna sýnýrlýda olabilir.
Sýnýrlý olduðunda önerilen ideal tedavi rezeksiyondur. Bu çalýþ-
mada nonanatomik karaciðer rezeksiyonu ile tedavi ettiðimiz
segment 4A yerleþimli nadir bir caroli hastalýðý vakasýný sunduk. 
Vaka: 26 yaþýnda kadýn hasta, karýn aðrýsý þikayetiyle poliklin-
iðimize baþvurdu. Þikayeti 5 aydýr aralýklý olarak mevcuttu. Fizik
muayenesinde bir özellik saptanmadý. Karýn ultrasonografi-
sinde; safra kesesinde taþ ve karaciðer 4. segmentte 2-3 cm lik
kistik lezyon görüldü. Bilgisayarlý tomografisinde segment 4 A’
da safra yollarýnda birbirlerine bitiþik fusiform dilatasyon sap-
tandý (Resim 1). MR  - MRCP de fusiform uzaným gösteren safra
yollarý ile iþtirakli kistik dilatasyon bulundu (Resim 2 a-b).
Laboratuar tahlillerinde alkalen fosfataz hafif yüksek (190 U/L N:
40-150) diðerleri normal bulundu. Bu bulgular ile segmental
Caroli hastalýðý tanýsý konarak rezeksiyon amaçlý ameliyatý plan-
landý. Ameliyat öncesi karýn aðrýsý ve bulantý þikayetleri ile acil
polikliniðimize tekrar baþvuran hastada klinik ve US bulgularý ile
akut kolesistit saptandý ve laparoskopik kolesistektomi ameliyatý
uygulandý. Sosyal nedenlerle Caroli hastalýðý için planlanan
ameliyatý ertelenen hastanýn yapýlan 9 aylýk takibinde 2 kez
kolanjit ataðý saptandý ve medikal olarak tedavi edildi. Hasta 01
Eylül 2004 tarihinde elektif olarak ameliyat edilerek nonanatomik
karaciðer rezeksiyonu yapýldý. Piyesin histopatolojik incelemesi
caroli hastalýðý ile uyumlu bulundu. Ameliyat sonrasý 6. gün
taburcu edilen hastanýn 6 aylýk takibi þikayetsiz normaldir.
Sonuç: Caroli hastalýðý diffüz veya lokalize (%20) olabilir. Lokalize
olduðunda sýklýkla sol lob ya da sol lobun bir segmentini tutar
(%91). Tekrarlayan kolanjit ataklarý, intrahepatik taþ ve kolan-
jiokarsinom geliþimi ile prognoz  sýklýkla kötüdür. Diffüz formu için
transplantasyon dahil olmak üzere çeþitli tedavi seçenekleri tartýþýl-
maktadýr. Lokalize formunda ise ideal tedavi cerrahi rezeksiyondur.
Rezeksiyon, semptomlardan ve malignite riski dahil olmak üzere
komplikasyonlardan kurtulmanýn en kesin yoludur.
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MÝRÝZZÝ SENDROMU
M. A. Uzun1, N. Köksal1, Y. Günerhan1, Ü. Y. Þahin1, R. Kurt1, Ö. F.
Özkan1, M. K. Demir2

Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi2,. Genel Cerrahi
Kliniði1, Radyoloji Kliniði2, ÝSTANBUL

Amaç: Mirizzi sendromu, safra taþý hastalýðýnýn % 0.7-2.7' sinde
görülen nadir bir komplikasyondur. Csendes klasifikasyonuna
göre 4 tipi vardýr ve önerilen tedavi seçenekleri farklýdýr. Bu
çalýþmada kliniðimizde ameliyat edilen Mirizzi sendromlu hasta-
lar deðerlendirilerek tedavi stratejileri tartýþýldý. 
Gereç ve yöntem: Kliniðimizde 2003 - 2004 yýllarýnda ameliyat
edilen Mirizzi sendromlu vakalarýn semptomlarý, radyolojik bul-
gularý, laboratuar deðerleri, tipleri, yapýlan ameliyatlar, histopa-
tolojik özellikleri ve komplikasyonlar ile ameliyat sonrasý seyirleri
kaydedildi. Vakalarýn tipleri, klinik ve patolojik özellikleri ile
yapýlan ameliyatlar deðerlendirildi. 
Bulgular: Kliniðimizde 2003 - 2004 yýllarýnda ameliyat edilmiþ
olan 203 safra taþý hastasýnýn ortalama yaþý 50.6 olup 135' i
kadýndýr. Mirizzi sendromu 6 hastada (%2.9) tespit edildi. Mirizzi
sendromlu hastalarýn ortalama yaþý 63 (40-73)  olup 4'ü erkek-
tir. Hastalarýn biri Tip II, ikisi Tip I ve üçü Tip III olarak bulundu.
Hastalarýn semptomlarý ve laboratuar deðerleri (Tablo 1)' de ve

yapýlan ameliyat, frozen ve histolojik bulgularý (Tablo 2)' de
özetlenmiþtir. Hastalar radyolojik olarak batýn ultrasonografisi,
BT, MR ve MRCP ile tetkik edilmiþ ve 4 hastada Mirizzi sendro-
mu ameliyat öncesi öngörülebilmiþtir. Kliniðimizde ayný
dönemde 6 safra kesesi kanseri vakasý ameliyat edilmiþ olup
tüm kolesistektomiler içindeki oraný %2.9 dur. Mirizzi sendromlu
hastalarda ise safra kesesi kanseri 2 hastada (% 33.3) olup oran
dikkat çekici düzeyde yüksektir. 

Sonuç: Mirizzi sendromunun geleneksel tedavisi cerrahi olup
yapýlacak ameliyat hastalýðýn tipine göre seçilmektedir. Tip I için
kolesistektomi ve gereðinde koledok eksplorasyonu, Tip II için
kolesistektomi, koledokoduodenostomi, Tip III ve IV için kole-
sistektomi ile birlikte ana safra kanalý eksizyonu ve Roux en Y
hepatikojejunostomi ile rekonstruksiyon önermekteyiz. Ameliyat
sýrasýnda frozen incelemesinin mutlaka yapýlmasý ve þüphe
durumunda radikal cerrahinin gerekliliðine inanmaktayýz. 
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TIKANMA SARILIÐI YAPAN PANKREAS KÝST HÝDATÝÐÝ
Mehmet Görgün, Önder Tosun, Hakan Köse, Ali Atilla Hidayet Çatal
S.B. Ýzmir Tepecik Eðitim Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniði
ÝZMÝR

Ülkemizde oldukça yaygýn olarak görülen kist hidatik bazen
týkanma sarýlýðý yapacak þekilde pankreas gibi alýþýlmamýþ yer-
leþimde görülebilmektedir. Literatürde bu oran % 0,25-1 olarak
bildirilmektedir.
28 yaþýnda bir erkek hasta sarýlýk nedeniyle yatýrýldýðý intaniye
servisinde yapýlan tetkikleri sonucunda pankreas baþ kýsmýnda-
ki kistik kitle nedeniyle operasyon için servisimize nakledildi.
26.7.1996' da yapýlan ameliyatýnda pankreas baþ bölümünde
10x8x6 cm boyutta kistik yapýda kitle tespit edildi, ÝÝAB' si uygu-
landýðýnda kaya suyu görünümünde sývý olduðu görüldü, kist
hidatik olduðu düþünülerek gerekli önlemler alýndý ve kist içine
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Tablo. 1

Hasta
No

Yaþ
Cins

Tip Semptomlar Laboratuar deðerleri

Lök. T.Bil.
(mg/dL)

GGT
(U/L)

ALP
(U/L)

CA19-9
(U/L)

1 64/E I Sarýlýk, kaþýntý 7600 22 42 1572 1000

2 58/E III Sarýlýk, karýn aðrýsý,
kilo kaybý 11100 24 290 1380 543

3 40/K III Sarýlýk, karýn aðrýsý 6580 10 177 1017 168

4 73/E III Sarýlýk, kaþýntý 7400 16 137 493 136

5 73/K II Sarýlýk 11500 7.1 794 1146 1000

6 70/E I Karýn aðrýsý 16200 2.4 42 80 13.2

Tablo. 2

Hasta
No 

Tip Froze
n

Histolojik bulgular Ameliyat

1 I Malign Safra kesesi adeno karsinom
(Evre III - T3N1M0)

Geniþletilmiþ Kolesistektomi, ana safra
kanalý eksizyonu, Roux en Y
Hepatikojejunostomi

2 III Bening Ksantogranülomatöz kolesis-
tit*

Parsiyel Kolesistektomi, ana safra kanalý
eksizyonu, Roux en Y Hepatikojejunostomi

3 III Bening Kronik kolesistit Kolesistektomi, ana safra kanalý eksizyonu,
Roux en Y Hepatikojejunostomi

4 III Bening Kronikkolesistit,
Ksantogranülomatöz odaklar,
intestinal metaplazi

Kolesistektomi, ana safra kanalý eksizyonu,
Roux en Y Hepatikojejunostomi

5 II Bening Kronik kolesistit Kolesistektomi, Koledokoduodenostomi
6 I - Akut kolesistit Kolesistektomi, koledok eksplorasyonu, T

tüp drenaj

* Bir yýl sonra safra kesesi lojunda kitle ile baþvurdu, ÝÝAB de
az diferansiye adenokarsinom rapor edildi.



hipertonik sodyum klorür enjekte edildi. Daha sonra kistotomi ile
germinatif membranlar çýkarýldý. Kist parsiyel eksize edilerek
omentoplasti yapýldý. Ameliyat sonrasý komplikasyon geliþme-
yen hastanýn patoloji sonuçlarý kronik pankreatit, benin sitoloji
ve kist hidatik olarak rapor edildi. Hastanýn yapýlan sistemik tara-
malarýnda baþka bir kist hidatik odaðý bulunamadý, ÝHAT (-)
geldi. Hastanýn postoperatif 3. ayda çekilen kontrol karýn BT' sin-
de yaklaþýk 3x2 cm lik pankreas baþýnda kistik sahanýn varlýðý
görüldü. Yedinci ayda yapýlan BT de bu lezyonda deðiþiklik
olmadýðý görüldü. Þubat 1999' da yapýlan kontrol BT de hiçbir
þikayeti olmayan hastanýn ayný lokalizasyonda yaklaþýk 8 cm. lik
kistik lezyonu olduðu görüldü, ÝHAT (-) geldi. 19.3.1999'da tekrar
yapýlan ameliyatta ayný lokalizasyonda 10x8 cm. lik kist ve açýl-
dýðýnda kist hidatik germinatif membran ve kist mayisinin abse-
leþtiði, ayrýca kist zeminin Wirsung kanalý ile 2 cm. lik geniþlikte
bir açýklýkta iþtirakli olduðu görüldü. Hastaya kist trasesinde kesi
uygulanarak pankreas ayrýldý ve proksimal pankreas kanalý bað-
landý, distal pankreasa  "Roux en Y " ansý ile distal pankreatoje-
junostomi uygulandý. Postoperatif 6. ayda çekilen kontrol karýn
BT sinde operasyona sekonder deðiþiklik olduðu, Þubat 2002'deki
kontrol BT sinde de nüks lehinde bulgu olmadýðý tespit edildi.
Sonuç olarak týkanma sarýlýklarýnda pankreas yerleþimli kistik
lezyonlarda diðer sebepler yanýnda ülkemizde kist hidatiðin de
akla getirilmesi uygun olacaktýr
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PORTAL VEN TROMBOZU ÝLE BERABER DOLAÞAN
DALAK TORSÝYONU
Cengiz Yýlmaz1, Özgür Sipahi Esen1, Ahmet Çolak1, 
Mehmet Yýldýrým2, Burcu Utebay1, Nazif Erkan2

Ýzmir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Radyoloji1 ve Ýkinci Cerrahi2

Klinikleri. ÝZMÝR

Dolaþan dalaðýn (wandering spleen) torsiyonu çok nadir bir
durumdur. Klinik tablo özgün deðildir. Görüntüleme bulgularý
tanýda önemli rol oynar. Bu yazýda, dalak torsiyonu olan 39
yaþýnda bir kadýn hasta sunulmaktadýr. Taný bilgisayarlý tomo-
grafi (BT) ve renkli Doppler ultrasonografi (USG) ile konulmuþ-
tur. BT, ektopik dalak pedikülünün tipik boðumlu görüntüsünü
ortaya koymuþtur. Renkli  Doppler USG'de dalaðýn hipoekoik ve
büyümüþ olduðu, parenkimde ve damar pedikülünde akým
olmadýðý gözlenmiþtir. Ýntrahepatik portal venin de tromboze
olduðu, karaciðer periferinde çok düþük düzeyde akým olduðu
saptanmýþtýr. Laparotomide büyümüþ ve enfarkt olmuþ dalak
bulunmuþ ve cerrahi olarak çýkarýlmýþtýr.
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PANKREASTA HÝDATÝK KÝST
Ali Alparslan, Haluk Demiryürek, Cem K Parsak, Tolga Akçam
Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ADANA

Hidatik kist endemik alanlarda halen ciddi bir saðlýk problemi
olmaktadýr. Primer olarak pankreatik hidatik kist çok nadir olup,
tüm hidatik kistlerin %0.19-2'sinde görülmektedir ve sýklýkla
karaciðer tutulumu ile iliþkilidir. Pankreasta hidatik kist % 50 baþ
kýsmýnda, %35 korpusta ve %15 oranýnda kuyrukta görülmektedir.
Klinik seyir kistin komþu yapýlara baský yapma durumuna göre
deðiþmektedir. Eðer kist pankreas baþ kýsmýnda olup safra yoluna
baský yapýyorsa sarýlýk ile sonuçlanabilir. Eðer kist gövde kýsmýnda
olup ana pankreatik kanalý týkýyorsa, akut veya kronik pankreatite
yol açabilir. Kuyruk kýsmýndaki kistler asemptomatik seyredebilir.
Olgu sunumu:Karýn aðrýsý ve sarýlýk þikayeti olan 17 yaþýnda
erkek hastaya baþvurduðu polikliniðimizde yapýlan fizik muaye-

nesinde skleralarda ikter haricinde bir patoloji saptanmadý.
Biyokimyasal tekiklerinde SGOT-125, SGPT-263, ALP-991,
GGT-302, T/D Bil- 10.1/9.6 olarak saptandý. Hepatit markerlarý
negatif olarak saptanan hastaya yapýlan batýn ultrasonunda
pankreasta kist tespit edilmesi üzerine kliniðimize yatýþý yapýldý.
Hastaya çekilen 3 fazlý batýn tomografisinde pankreas baþý
düzeyinde yaklaþýk 5x6 cm boyutlarýnda düzgün konturlu
pankreas baþýný fokal olarak geniþleten ve wirsung kanalýnda
dilatasyona neden olan düþük dansiteli kistik lezyon izlendi.
Daha sonra hastaya MR kolonjiografi çekildi ve koledok kanalýn-
da fokal segmental dilatasyon (fuziform kistik yapý) Tip 1 koledok
kisti ile uyumlu olarak rapor edildi. Ýkterin giderek artmasý üzer-
ine 8F eksternal bilier drenaj kateteri konuldu ve kolonjiografide
tüm safra kanallarý koledok distaline kadar dilate olarak görüldü,
ancak kistin kontrast madde ile dolmadýðý tespit edildi.
22.03.2004 tarihinde elektif þartlarda operasyona alýndý. Kist
drenajý+kolesistektomi+koledokoduodenostomi yapýldý. Sitolojik
inceleme kist hidatik ile uyumlu bulundu. Postoperatif dönemde
çekilen kolonjiografide problem tespit edilmemesi üzerine perkü-
tan kateteri çekilerek taburcu edildi. Postoperatif 3, 6 ve 12.
aylarda yapýlan poliklinik kontrollerinde bir patoloji saptanmadý. 
Hidatik hastalýk özellikle endemik alanlarda, tüm anatomik lokalizas-
yonlardaki kistik kitlelerin ayýrýcý tanýsýnda göz önünde bulundurul-
malýdýr. Pankreasta hidatik kist diagnostik bir problem oluþturmakta
ve pankreas orijinli diðer kistlerden ayýrýmý güçlük arzetmektedir.
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LAPAROSKOPÝK KOLESÝSTEKTOMÝ ÝLE TEDAVÝ EDÝLEN,
SAFRA KESESÝ ÝÇÝNDE YERLEÞÝK ASKARÝS
LUMBRÝCOÝDES 
Recep Pekcici1, Mehmet Ýnceköy1, Yahya Paksoy2

Genel Cerrahi Uzmaný, SSK Bölge Hastanesi1

Radyodiagnostik uzmaný, Özel Ultra Görüntüleme Merkezi2 KONYA

Askaris lumbricides, yaklaþýk 1,5 milyar insanýn gastrointestinal
sisteminde yerleþik olduðu tahmin edilen, en sýk görülen insan
helmintik parazitidir. Endemik bölgeler dýþýnda safra yollarýna ve
özellikle safra kesesi içine yerleþimi nadir görülmektedir.
Barsaklarda yerleþik helmint çoðunlukla asemptomatik iken safra
yollarýna yerleþim durumunda bilier kolik, kolanjit, obstrüktif
sarýlýk gibi semptomlar gözlenebilmektedir. Kitle taramalarýnda
ultrasonografi basit, ucuz ve güvenilir olma özellikleri ile öne çýk-
maktadýr. Ýleri taný seçenekleri arasýnda endoskopi ve manyetik
rezonans kolanjiografi sayýlabilir. Özellikle safra yollarýna yerleþik
helmint varlýðýnda endoskopik yolla helmintin çýkarýlmasý tedavi
için bir seçenek olabilmekle beraber, safra yollarýna yerleþik
askaris olgularýnda týbbi tedavi ilk seçenek olmalýdýr. Pyrantel
pamoat, mebendazol ve albendazol seçilecek ilaçlardýr. Týbbi
tedavinin baþarýsýz olduðu durumlarda ya da helmint ölü ise cer-
rahi tedavi uygulanmalýdýr. Sunumuzda, hastanemizde ilk kez
rastlanan ve laparoskopik kolesistektomi yoluyla tedavi edilen,
ölü olduðu görüntüleme yöntemleriyle saptanmýþ, safra kesesi
içinde yerleþik bir Askaris lumbricoides olgusu tartýþýlmýþtýr.
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SAFRA KESESÝ, SAFRA YOLLARI TAÞI HASTALIÐI VE 
SÝTUS ÝNVERSUS BÝRLÝKTELÝÐÝNDE MÝNÝMAL ÝNVAZÝV
TEDAVÝ
Nazif Erkan1, Servet Aðdeniz1, Alper Fýrat Polat1 , Kadir Aksöz2,
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Cengiz Yýlmaz3, Mehmet Yýldýrým1, Belkýs Ünsal2

S.B. Ýzmir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniði1, 
Radyoloji Klinikleri3

Gastroenteroloji Kliniði2  ÝZMÝR
Giriþ: Situs inversus totalis (SIT), otozomal resesif geçiþli kalýt-
sal bir hastalýk olup, abdominal patolojilerin taný ve tedavisinde
zorluklara neden olabilir. Bu çalýþmada safra kesesi ve safra yol-
larýnda taþ tespit edilen SIT 2 olgu,  yapýlan minimal invaziv taný
ve tedavi yöntemlerinin güvenliði açýsýndan deðerlendirildi.
Materyal-Metod: Kliniðimizde safra kesesi ve safra yollarýnda
taþ tespit elden SIT'li olgular, demografik özellikleri, semptom-
larý, laboratuar bulgularý, radyolojik taný yöntemleri (USG, BT,
MRCP), ERCP ve yapýlan cerrahi tedavi, morbidite, mortalite ve
izlem sonuçlarý retrospektif olarak deðerlendirildi.
Bulgular: Olgu 1: 41 yaþýnda, bayan hasta, 6 yýl önce infertilite
açýsýndan deðerlendirilirken, SIT olduðu belirlenmiþ ve 3 yýl önce
tanýsal jinekolojik laparoskopi yapýlmýþtý. Yaklaþýk 6 aydýr sol üst
kadran aðrýsý, bulantý ve kusma þikayetleri olan hastanýn yapýlan
ultrasonografide sol yerleþimli kolelithiasis saptandý. Hastaya
laparoskopik kolesistektomi uygulandý. Postoperatif morbiditesi
olmayan hasta 2 yýldýr sorunsuz olarak izlenmektedir.
Olgu 2: 37 yaþýnda erkek hasta, sol üst kadran aðrýsý, sarýlýk,
ateþ, bulantý ve kusma þikayetleriyle baþvurdu. Yapýlan labora-
tuar tetkiklerinde týkanma ikteri olan (T.Bil: 7,3, D.Bil: 4,1)  has-
taya, ultrasonografide kolelitiasiz, koledokta ve intrahepatik
safra yollarýnda dilatasyon saptandý. MRCP'de ise ekstrahepatik
safra yollarýnda mikrolithiasiz bulundu. ERCP yapýlan hastada,
intrahepatik safra yollarýnda dilatasyon, koledokta mikrolitiasiz
bulundu. Sfinkterotomi ve taþ ektirpasyonu yapýlan olguya
ERCP sonrasý 8. günde laparoskopik kolesistektomi uygulandý.
Olgu 6 aydýr sorunsuz olarak izlenmektedir.
Sonuç: Safra kesesi, safra yolu taþý hastalýðý ve SIT birlik-
teliðinde, laparoskopik cerrahi ve ERCP,  güvenli ve efektif ola-
rak kullanýlabilen minimal invaziv tedavi yöntemleridir.
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PÝLOR KORUYUCU PANKREATÝKO - DUODENEKTOMÝ
ONÜÇ OLGUDA DENEYÝMÝMÝZ
Y. Selim Sarý, Binnur Karagöz, Necdet Derici, Ayhan Güneyi, 
Ýbrahim Karagöz, Vahit Tunalý.
S.B. Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 4. Cerrahi Kliniði.
ÝSTANBUL

Arkaplan: Pankreatiko-duodenektomi; günümüzde periampullar
bölge tümörlerinin tedavisinde, kür saðladýðýna inanýlan tek ve
kompleks bir prosedürdür. Bu ameliyat tekniðinin pilor koruyucu
olarak yapýlmasýnýn, klasik Whipple ameliyatýnda olduðu ölçüde
kür saðladýðý ve ayrýca postoperatif dönemde yaþam konforunu
artýrýcý birçok fonksiyonel üstünlüðe sahip olduðu bildirilmiþtir.
Metod: Çalýþma prospektif bir çalýþmadýr. Ekim-2003 ve Þubat-
2005 tarihleri arasýnda SB Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde yapýlmýþtýr. Bu süre içinde 5 kadýn (26-64 yaþ,
ort: 45 yaþ) ve 8 erkek (53-69 yaþ, ort: 63) hastaya pilor koruyu-
cu Whipple ameliyatý (PKWA) yapýlmýþtýr. 
Bulgular: En sýk karþýlaþýlan baþvuru semptomlarý sarýlýk (%95)
ve kilo kaybýydý (%80). Bilgisayarlý tomografi (%85) ve ultrasono-
grafi (%80) en sýk kullanýlan taný araçlarýydý. Ca 19-9 tümör
belirteci en sýk yükselen belirteçti (3 hastada 1000 ng/ml'nin
üzeride olmak üzere, 11 hastada yükselmiþti). Altý hastaya
PKWA' na ilave olarak lenfatik disseksiyon yapýldý. Ortalama
ameliyat süremiz 330 dakika (300-360 dakika) idi. Lenfatik dis-
seksiyon ameliyat süremizi ortalama 20 dakika uzatmýþtýr. Beþ
hastamýzda 1 ünite ve 1 hastamýzda ise 2 ünite perop transfüz
yon yapýldý. On olguda 'duct to mucosa' anastomoz tekniði kul-
lanýlýrken, pankreatik kanal çapýnýn 2 mm den küçük olduðu, 3

olguda modifiye Danking tipi yeni bir anastomoz tekniði kul-
lanýlmýþtýr. Hiçbir hastamýzda erken mortalite geliþmedi.
Hastalarýn tümü sadece ameliyat günü yoðun bakýmda tutuldu.
Rutin olarak 48 saat süreyle antibiyotik proflaksisi (ampicillin +
sulbaktam 4 x 1 gr/gün) uygulandý. Octreotide ameliyat günü 4 x
0,1 mg flk verildi. Dördüncü günden itibaren azaltýlarak kesildi.
Ortalama hastanede yatýþ 8,5 (7-14) gündü. Bir hastamýzda
postop. 3. gün koroner iskemi geliþti ve 2 gün süreyle koroner
yoðun bakýmda kaldý, 1 hastamýzda postop. 6. gün 100 cc/gün
debili pankreatik fistül geliþti, debi giderek azaldý ve bu hasta
postop. 14. günde taburcu edildi. Toplam 2 hastamýzda yara
infeksiyonu geliþti. Hiçbir hastamýzda gastrik boþalmada
gecikme geliþmedi. Olgularda tümör çapý 2-6 cm (Ort: 3,5 cm) idi.
Altý olguda patoloji pankreas baþý, 2 olguda distal koledok, 1
olguda ampulla Vater, 1 olguda duodenum ve 1 olguda nöroen-
dokrin tümördü. Yine 1 olgu duodenum kaynaklý gastrointestinal
stromal tümör ve 1 olguda kronik pankreatitti.  Standart PKWA
yapýlan hastalarda ortalama 8,2 lenf bezi (5-11 adet) çýkartýlýrken,
lenfatik disseksiyon yapýlan hastalarda bu sayý 25,2 (19-32 adet)
idi. Hastalar 1-17 ay süreyle takip edildiler. Bu süre içinde post op
erken koroner iskemi geçiren hasta inferior MI nedeni ile 4. ayda
exitus oldu. Bir hastada ameliyatýndan 1 yýl sonra brid ileus ve
yine bir hastada 16. ayda karaciðer absesi geliþti.
Sonuç: Pilor koruyucu Whipple ameliyatý, günümüzde oldukça
düþük mortalite ve morbidite ile yapýlabilen ve peripampuller
bölge tümörlerinde kür þansý saðlayan tedavi yöntemidir.
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SAFRA KESESÝ SQUAMOZ HÜCRELÝ KANSERÝ; 
BÝR OLGU SUNUMU
Serdar Kuru, Ali Ulvi Öngören, Atilla Cengiz, Hakan Demirel,
Mehmet Yaþar Aslanmirza, Yusuf Akif Akgün, Turgay Tuð
Saðlýk Bakanlýðý Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ANKARA

Squamoz hücreli ve adenosquamoz hücreli karsinom tüm safra
kesesi kanserlerinin %2-10'unu oluþurur.
Vakamýz özellikle son 3 aydýr artan sað üst kadran aðrýsý, iþtah-
sýzlýk ve kilo kaybý nedeniyle polikliniðimize baþvuran 72 yaþýn-
daki bayan hastadýr.  Abdominal ultrasonografide karaciðer sol
lob medial segmentte, safra kesesi komþuluðunda, portal ven
superiorunda sýnýrlarý net olarak seçilemeyen kaba heterojen
görünüm izlendi. Safra kesesi normalden geniþ olup içerisinde
milimetrik boyutta taþ ekolarý ve seviye veren yoðunlaþmýþ safra
mevcuttu. Paraaortik, periportal, peripankreatik çok sayýda
lenfoadenopati vardý. Bilgisayarlý tomografide safra kesesi boyut-
larý normalden büyük konturlarý kýsmen düzensizdi. Perivezikal
yað dokusu silinmiþti. Kese ve karaciðer ara yüzeyi izlenemedi.
Karaciðer ve porta hepatise infiltre görünümdeydi. Ýntrahepatik
safra yollarý dilate idi. Kese lümeni içinde taþ ve kitle saptanmadý.
Eksplorasyonda safra kesesi tümörle tamamen tutulmuþ ve kara-
ciðerin 4.,5. ve 6. segmentlerine infiltre idi. Tümörün porta hepatise,
pankreas baþýna duedenuma infiltre olduðu gözlendi. Periportal, pa-
raaortik veiliak lenf bezleri tutulu idi. Karaciðer sað lobundan wedge
biyopsi alýndý. Patoloji sonucu squamoz hücreli karsinom geldi.
Squamoz hücreli karsinom nadir olmasýna raðmen prognozu
oldukça kötüdür. Baþarý ayýrýcý tanýsýndaki dikkatle saðlanabilir.
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NÜKS KARACÝÐER KÝST HÝDATÝÐÝ
Servet Aðdeniz, Aytaç Sayýn, Alper Fýrat Polat, Özcan Alpdoðan, 
Nazif Erkan, Mehmet Yýldýrým
S.B. Ýzmir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniði,
ÝZMÝR
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7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi 
Kongresi Bildiri ve Posterleri



Giriþ: Hidatid kist hastalýðý, ülkemizde önemli endemik halk saðlýðý
problemidir. Hastalýk taný aþamasýnda ve operasyon döneminden
beraber tedavi sonrasý dönemdeki nükslerin yarattýðý problem-
lerlede önemli morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmek-
tedir. Bu çalýþmada nüks karaciðer hidatik kist nedeniyle taný ve
tedavi edilen olgular retrospektif olarak irdelenmiþtir.
Materyal-Metod: Kliniðimizde Ocak 1996-Ocak 2005 tarihleri
arasýnda opere edilen 79 karaciðer kist hidatikli hasta deðer-
lendirilmiþ ve bunlar arasýnda nüks olan 11 vaka, demografik
özellikleri, operasyon sonrasý nüks süresi, taný yöntemi, serolo-
jik deðerlendirmeleri, yapýlan ameliyat, morbidite ve mortalite
açýsýndan deðerlendirildi. 
Bulgular: Nüks kist hidatikli hastalarýmýzýn yapýlan deðer-
lendirmelerinde kadýn erkek oraný 7/4'dür. Ortalama yaþ kadýn
olgularda 31 (24-63), erkek olgularda 46 (37-64) dýr. Hastalarýn
ortalama operasyon sonrasý nüks görülme süresi 26 (12-63) ay
arasýndadýr ve bütün hastalarda taný yöntemi olarak ultrasono-
grafi, bilgisayarlý tomografi kullanýlmýþtýr. Karaciðerdeki kist tüm
olgularda bilgisayarlý tomografi ile saptanýrken iki olguda belir-
lenen kist eski operasyona sekonder deðiþiklikler gösteren kist
olarak deðerlendirilmiþtir. Ultrasonografi ile yapýlan deðer-
lendirmede ise karaciðerde gözlenen 4 olguda nüks ya da
operasyona sekonder deðiþiklik olarak ayrýmý yapýlamamýþtýr.
Tüm olgulara serolojik testler (indirekt hemaglütinasyon)
yapýlmýþ ve tüm olgularda serolojik testler belirgin pozitif
(<1/128) bulunmuþtur. Kist hidatik yerleþimi, 7 hastada karaciðer
sað lobda, 4 hastada ise sol lobda idi. Cerrahi olarak, 5 hastaya
kistotomi, drenaj, omentolasti yapýlmýþ, 1 hastaya total kistekto-
mi, 5 hastaya parsiyel kistotomi marsupializasyon yapýlmýþtýr.
Postoperatif dönemde ortalama hastanede kalýþ süreleri 13  (7-
18) gündü. Ýki hastamýzda postoperatif dönemde safra fistülü
görülmüþ ve hastalardan birisi spontan gerilerken, diðeri postop-
eratif ERCP ve endoskopik sfinkterotomi sonrasý düzelmiþtir.
Nüks vakalarýmýzýn tamamýnda postoperatif dönemde albenda-
zol tedavisi uygulandý. Ýzlemde serolojik titreleri, USG ve BT bul-
gularý normal olup, nükse rastlanýlmadý.
Sonuç: Karaciðer kist hidatikleri taný ve tedavi zorluklarý ile bir-
likte takip ve nüks etme oraný açýsýndan da üzerinde önemle
durulmasý gereken bir hastalýktýr. 
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DÝSTAL KOLEDOKTAKÝ HETEROTOPÝK PANKREAS
DOKUSUNUN MANYETÝK REZONANS
KOLANJÝOPANKREATÝKOGRAFÝ BULGULARI: 
OLGU SUNUMU
Ökkeþ Ýbrahim Karahan1, Güven Kahrýman1, Tarýk Artýþ2, Iþýn Soyuer3,
Ali Yýkýlmaz1

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji A.D.1, 
Genel Cerrahi A.D.2, 
Patoloji3 A.D. KAYSERÝ

Giriþ: Heterotopik pankreas, ana pankreatik dokudan baðýmsýz
farklý bir lokalizasyonda yerleþmiþ bir doku olarak tanýmlanýr.
Major duedonal papillada lokalize heterotopik pankreas
dokusuna baðlý geliþmiþ safra yolu týkanýklýðýna ait 17 olgu
bildirilmiþtir. Ancak ulaþýlabilen literatürde, koledokta lokalize het-
erotopik pankreas dokulu bir olgu rapor edilmiþtir. Nadir olmasý
sebebiyle bir olguda bilier týkanýklýða neden olan koledok distal
uçta lokalize heterotopik pankreas dokusunun manyetik rezo-
nans kolanjiyopankreatikografi (MRCP) bulgularý sunulmuþtur.
Olgu Sunumu: Karýn aðrýsý, sýrt aðrýsý ve sarýlýk þikayeti ile
gelen 67 yaþýndaki erkek hastanýn fizik bakýsýnda cilt ve skle-
ralar ikterik idi. Laboratuar incelemede bilirubin deðerleri 5.0 /
3.7 mg/dl, alkalen fosfataz: 2000 U/L idi. Tümör belirteçlerinin

deðerleri ve serum amilaz deðeri normal sýnýrlarda idi. Yapýlan
ultrasonografik (US) incelemede safra kesesinde hidrops, intra-
hepatik safra yollarýnda, koledokta ve Wirsung kanalýnda belir-
gin geniþleme tespit edildi. Ýleri tetkik olarak yapýlan MRCP
incelemesinde dilate koledoðun distal ucunda yaklaþýk 1 cm
çapýnda taþtan ziyade yumuþak dokuyu düþündüren hipointens
dolum defekti oluþturan yer kaplayýcý oluþum izlendi. Görünüm
itibariyle öncelikle tümöral doku düþünüldü. Preoperatif
endoskopik biyopsiler diagnostik deðildi.. Olguya taný ve tedavi
amaçlý laparotomi yapýldý. Peroperatif frozen section heterotopik
pankreatik dokusu olarak geldi. Drenajý saðlamak için Roux en
Y koledokojejunostomi gerçekleþtirildi.
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MÝRÝZZÝ SENDROMUNDA CERRAHÝ TEDAVÝ STRATEJÝLERÝ
Tarýk Artýþ, Can Küçük, Engin Ok, Hýzýr Akyýldýz, Alper Akcan, 
M. Fatih Ekici, Erdoðan Sözüer, Zeki Yýlmaz.
Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. KAYSERÝ

Giriþ: Mirizzi Sendromu (MS) kolelitiazisli hastalarda ender
görülen ve ancak sýklýkla safra  yolu yaralanmalarýna yol aça-
bilen ciddi bir komplikasyondur. Geliþmiþ görüntüleme yöntem-
lerine raðmen vakalarýn çoðunda preoperatif olarak taný konula-
mamaktadýr. Biz de kliniðimizde görülen MS'li hastalara uygu-
lanan cerrahi tedavileri irdeledik.
Materyal Metod: Ocak 2000-Ocak 2005 arasýnda MS tanýsý
almýþ 12 hasta retrospektif olarak incelendi. Klinik bulgular, pre-
operatif tanýsal giriþimler, cerrahi tedavi ve sonuçlar analiz edildi.
Bulgular: Hastalarýn 4'ü erkek, 8'i kadýndý ve yaþ ortalamasý 67.5
idi. Hastalarýn 5'inde týkanma sarýlýðý bulgularý mevcuttu.
Ortalama total bilirubin degeri 6 mg/dl, konjuge bilirubin deðeri 4,8
mg/dl idi. Alkalen fosfataz ortalama deðeri 807 U/l idi. Tüm hasta-
lara abdominal ultrasonografi uygulandý. Ultrasonografi 'deki orta-
lama koledok çapý 12,1 mm idi. Bir hastaya ERCP uygulandý ve
koledokolitiazis saptandý. Hiçbir hastaya preope-ratif dönemde
MS tanýsý konulamadý. Peroperatif olarak bu hastalardan 6'sýnda
(%50)Tip III, 4'ünde (%33) Tip II, 1 'inde (%8) TipI,1 'inde (%8) Tip
IV MS saptandý. Uygulanan cerrahi tedaviler þu þekildeydi: MS Tip
III; 1 hastaya hepatikojejunostomi, 3 hastaya açýk kolesistektomi
+T-tüp drenaj, 1 hastaya koledokoduedonostomi, 1 hastaya par-
siyel kolesistektomi + T-tüp drenaj. MS Tip II; 3 hastaya açýk kole-
sistektomi + T-tüp drenaj, 1 hastaya kolesistektomi + sfinktero-
plasti. MS Tip I olan 1 hastaya açýk kolesistektomi. MS tip IV olan
1 hastaya da hepatikojejunostomi uygulandý. Bir hastada (%8)
safrayolu yaralanmasý meydana geldi ve hepatikojeunostomi
uygulandý. Parsiyel kolesistektomi uygulanan hastada patoloji
sonucu safra kesesi adenokanseri tanýsý geldi. Hastalardan birine
laparoskopik kolesistektomi denendi ancak açýða geçildi. 
Sonuç: Mirizzi Sendromu preoperatif tanýsý oldukça güç olan bir
komplikasyondur. Cerrahi esnasýnda bu durum dikkate alýnarak
dikkatli bir disseksiyonla safra yollarý yaralanmalarý engellenebilir.

33
TÝP 3 KOLEDOK KÝSTÝ: OLGU SUNUMU
Tolga Demirbaþ, Erkut Keskin, Necdet Güler, Erdinç Elevli, 
Yýldýray Yüzer
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ÝZMÝR

Giriþ: Koledok kistleri pankreatikobilier sistemin geliþimi esnasýn-
da oluþan safra kanalý kökenli kistik oluþumlardýr. Daha çok
yenidoðan ve çocukluk dönemi hastalýðý olmasýna raðmen her
yaþta görülebilir.
Olgu: 22 yaþýnda bayan hasta 4 günlük karýn aðrýsý, bulantý ve
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kusma yakýnmalarý ile hastaneye baþvurdu. Batýn BT'de dilate
koledok ve dilate pankreas kanalý saptandý ve her iki kanalýn bir-
likte 42*44 mm'lik kist içine açýldýklarý izlendi. MRCP'de duode-
num 3. sektör aðýrlýklý ve yer deðiþikliði özelliði gösteren koledok
ve ana pankreatik kanalýn içerisine açýldýðý kistik kitle kole-
dokosel olarak deðerlendirildi. Akut pankreatit etyolojisi kole-
dokosel ile açýklanan hasta uygulanan tedavi ile semptomlarý
düzelerek taburcu edildi. Ancak bir hafta sonra karýn aðrýsý,
bulantý, kusma þikayetleri ile tekrar acil servise baþvurdu. Akut
pankreatit tanýsý ile tekrar hospitalize edilen hastaya 2.
pankreatit ataðýnýn olmasý üzerine operasyon planlandý.
Operasyonda duodenum 2. kýtada koledok ve ana pankreatik
kanalýn duodenum içine ayrý ayrý içi safra ve safra taþlarý ile dolu
kistik yapýya açýldýðý gözlendi. Kistik yapý eksize edildi.
Sfinkteroplasti ve Wirsungoplasti uygulanarak safra ve pankreas
kanallarýnýn rekonstriksyonu saðlandý. Bununla beraber kole-
sistektomi, koledokotomi ve T-drenaj yapýlarak operasyona son
verildi. Hasta postop 6. gün T-dreni ile eksterne edildi.
Tartýþma: Koledok kistleri pankreatikobilier sistemin geliþimi
esnasýnda oluþan safra kanalý kökenli kistik oluþumlardýr. Bu
oluþumlar distal safra kanalý stenozu, intrahepatik safra kanalý
dilatasyonu gibi konjenital anomalilerle birlikte görülebilir. Etyopa-
togenezinde distal bilier obstrüksiyon ve pankreatikobilier reflü ola-
bileceði ileri sürülmüþtür. Bunun sonucu oluþan koledok örtücü
epiteli hasarýnýn kistik geniþlemeden sorumlu olduðu bildirilmiþtir.
Hastalýk kadýnlarda erkeklere oranla 4 kat daha sýk görülmekte-
dir. Olgularýn çoðu 30 yaþ altýndadýr. 
Safra yolu kistleri çoðunlukla çocuk yaþlarda bulgu verir. Sarýlýk,
aðrý ve abdominal kitleden oluþan üçlü belirti göstermesine rað-
men eriþkinlerde çoðunlukla asemptomatiktir. Kolanjit ataðý veya
akut pankreatit ataðý ile belirti verebilir. Tanýsýnda batýn USG,
BT, ERCP ve MRCP kullanýlabilir.
Koledok kistleri Alonjo-Lej klasifikasyonuna göre 5 tipe ayrýlmak-
tadýr. Buna göre Tip 1 ekstrahepatik safra kanalýnýn füziform dila-
tasyonu; Tip 2 ekstrahepatik safra kanalýnýn divertikülü; Tip 3 kole-
dok kanalýnýn intraduodenal bölümünün dilatasyonu (kole-
dokosel); Tip 4 karaciðer içi ve dýþý çok sayýda safra kanalý kistleri;
Tip 5 tek ve çok sayýda karaciðer içi safra kanalý kistleri olarak
klasifiye edilmiþtir. Safra yolu kistlerinin safra yolu kanserlerinin
geliþmesinde predispozan olduklarý yaygýn kabul edilmektedir. 
Safra yollarýnýn kistik hastalýklarýnýn cerrahi tedavisi tip 1
kistlerde total eksizyon ve hepatikojejunostomi; tip 2 kistlerde
kist eksizyonu ve koledokografi; tip 3 kistlerde transduodenal
kist eksizyonu, safra ve pankreatik kanallarýn reimplantasyonu;
tip 4 ve 5 kistlerde ise lokalize safra kanalý kistlerinde karaciðer
rezeksiyonu, hepatikojejunostomi ve stent implantasyonu  ve
ilerlemiþ bilier siroz varsa karaciðer nakli þeklindedir. 
Sonuç: Safra yollarýnýn kistik hastalýklarý cerrahi olarak tedavi
edilmedikleri takdirde malignite geliþtirme ve komplikasyonlarý
ile hastalarýn uzun dönem sað kalýmlarýný önemli oranda etki-
leyebilecek oluþumlardýr. Bu nedenle cerrahi olarak tedavi
edilmeli ve hastalarý postop dönemde yakýn takip edilmelidir.

34
PANKREATÝK PSÖDOKÝST TEDAVÝSÝ: CERRAHÝ MÝ TIBBÝ MÝ ?
Tolga Müftüoðlu, Ümit Sekmen, Ali Aktekin, Mehmet Odabaþý,
Abdullah Saðlam
Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL

Giriþ: Akut pankreatitin en önemli komplikasyonlarýndan biride
psödokist oluþumudur. Günümüzde psödokistlerin takip ve
tedavisine dönük çalýþmalar devam etmektedir. Bu çalýþmalar en
az invaziv yöntemle psödokistlerin tedavisini ortaya çýkarmaya
yöneliktir. Psödokistler semptomsuz vede komplikasyonsuz
seyrettiði müddetçe medikal tedavi ile takibi kabul görmektedir.

Bizimde halen devam eden prospektif çalýþmamýzda psödokist-
lerin medikal ve cerrahi tedavi etkinlikleride araþtýrýlmaktadýr.
Materyal ve Metod: 2001-2005 yýllarý arasýnda Haydarpaþa
Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 4. Genel Cerrahi kliniðinde
tedavi edilen 62 akut pankreatitli hasta prospektif bir çalýþma
dahilinde incelenmiþtir. Bu hastalarýn pankreatit etiolojileri, yaþlarý,
cinsiyetleri, komplikasyonlarý, tedavi biçimlerine göre deðer-
lendirilmiþlerdir. Hastalarýn takibinde tomografi kullanýlmýþtýr.
Sonuçlar: Onaltý hasta akut pankreatit sonrasý ortaya çýkan
psödokistleri sebebiyle takip edilmiþlerdir. Bu hastalarýn erkek
kadýn oraný; 1.67 ve ortalama yaþ 40 (5-66) dýr. Etiyolojilerine
göre sýnýflandýklarýnda 1 hastada sebebi bilinmeyen, 2 hastada
travmatik, 4 hastada alkole baðlý, 9 hastada ise bilier pankreatit
sonrasý psödokistler geliþmiþtir. Üç hasta ameliyat edilmiþ (2
kistogastrostomi, 1  kistojejunostomi) ve bir hastaya perkütan
drenaj yapýlmýþtýr. Bu hastalarýn ortalama takip süresi 10.5 (2-
70) haftadýr. Kist boyutlarý ortalama 3.8 (2-6) cm'den  12.8 (4-18)
cm'ye yükselmiþdir. Ameliyat nedenleri basý ve aðrýdýr.
Oniki hastada 20 psödokist týbbi tedavi ile ortalama 4.4 hafta
takip edilmiþtir. Psödokistlerin ortalama çapý 5.9 (2-12) santime-
treden 1.9 (0-4) santimetreye küçülmüþtür. Ortalama büyüklük-
leri 4.5 cm olan 4 psödokist 4.2 haftalýk takiple tamamen kaybol-
muþlardýr. Bir hastaya, psödokistinin toraksa açýlmasý sebebiyle
tüp torakostomi ve endoskopik sfinkterotomi uygulanmýþtýr. 
Sonuç: Pankreatik psödokist, akut pankreatit tedavisinde geliþe-
bilen önemli bir komplikasyondur. Kanama, basý ve aðrý þikayetleri
geliþmediði sürece týbbi olarak tedavi edilebilir. Bizim serimizde de,
vakalarýn %75'i týbbi tedavi ile küçülmüþ ve giriþime gerek kalmamýþtýr.

35
TOMOGRAFÝ ÞÝDDET ÝNDEKSÝNÝN AKUT PANKREATÝTÝN
CÝDDÝYETÝNÝ BELÝRLEMEDEKÝ ROLÜ
G. Gürleyik1, A. Aktekin1, S. Emir1, Ü. Sekmen1, A. Arman2, 
A. Saðlam1

Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 4. Cerrahi1

Radyoloji2 ÝSTANBUL

Amaç: Akut pankreatitli (Ap) olgularda tomografi þiddet indeksi (TÞÝ)
pankreatitin ciddiyetini belirlemede etkinliði araþtýrýldý ve se-rum C-
Reaktif protein (CRP) seviyesi ve APACHE II skoru ile karþýlaþtýrýldý.
Olgular ve Yöntem: Ap'li 55 olguda 48. saatteki CRP deðeri,
APACHE skoru ve ilk 5 gün içerisinde çekilen karýn tomografi-
sine göre TÞÝ hesaplandý. Atlanta sýnýflamasýna göre hafif (n:42,
%77) ve aðýr Ap( n:13, %23) olarak ayrýlan olgularda TÞÝ, CRP
ve APACHE II nin pankreatitin þiddetini belirlemedeki etkinlikleri
duyarlýlýk, özgüllük, ve doðruluk oranlarý ile belirlendi.
Bulgular: Ap tanýsý konulan 55 hastanýn (35 kadýn, 20 erkek) yaþ
ortalamasý 51.9 (23-82) dýr. Aðýr Ap'li 13 ve hafif Ap'li 42 olgunun
sonuçlarý karþýlaþtýrýldýðýnda tüm çalýþýlan deðiþkenlerin gruplar
arasýnda anlamlý farklý olduðu (p<0.05) saptandý. Bu deðiþken-
lerin Ap ciddiyetini belirlemede duyarlýlýk, özgüllük ve doðruluðu
sýrasýyla TÞÝ için (%85, %98, %95), CRP için (%85, %74, %76),
APACHE II için (%62, %86, %80) olarak hesaplandý.
Sonuç: TÞÝ Ap'li olgularda, pankreatitin ciddiyetini belirleme ve
lokal komplikasyonlarý gösterme açýsýndan yüksek etkinliði vardýr.
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EKSTRAHEPATÝK SAFRA YOLUNDAN KÖKEN ALAN BÝR
EKTOPÝK HEPATOSELLÜLER KARSÝNOM OLGUSU
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Taner Yiðit1, Cengizhan Yiðitler1, Bülent Güleç1, Murat Demiriz2, 
Ýsmail Arslan1

Gülhane Askeri Týp Akademisi Genel Cerrahi A.D.1

Patoloji A.D.2 ANKARA
Hepatosellüler karsinom (HCC), hepatositlerden köken alan primer
karaciðer tümörüdür. Çok nadir olarak, karaciðer çevresinde yer alan
safra kesesi, ligamentler, omentum, retroperiton gibi yapýlar ve
toraks içinde bulunan ektopik karaciðer dokusundan da HCC geliþi-
mi bildirilmiþtir. Týkanma sarýlýðýyla baþvuran bir hastada, ilk araþtýr-
malarda ana hepatik kanal içinde bir kitle saptandý. Karaciðer sirotik
görünümde, safra yollarý geniþlemiþti. Bilier konfluensin hemen dis-
talinde bir polipoid oluþum görülerek, hastaya ekstrahepatik safra
yollarý rezeksiyonu ile birlikte kolesistektomi ve hepatoduodenal lig-
ament çevresi lenfatik disseksiyon uygulandý. Ameliyat piyesinin
mikroskopik incelenmesinde, orta derecede pleomorfizm ve mitotik
aktivite gösteren atipik hepatositlerin safra yolu duvarýna infiltre
olduðu, bazý lenfatiklerin lümeninde trombüsler bulunduðu saptandý.
Ýmmünhistokimyasal boyamada, hücreler CK7, CK20, kromogranin,
CEA ile iþaretlenmiyor, ancak CD10 ile zayýf membranöz immün-
reaktivite gösteriyordu. Lateral ve distal cerrahi sýnýrlar negatifti. Bu
HCC olgusu, sirotik karaciðerle herhangi baðlantýsý olmaksýzýn
kanserleþmenin, ana safra kanalý içindeki polipoid oluþum halindeki
ektopik dokuda geliþtiði ilk olgu olmasý nedeniyle sunulmuþtur.

37
MEKANÝK ÝKTERLÝ HASTALARDA TANI VE TEDAVÝ 
YAKLAÞIMLARI
Fatih Büyüker, Ýbrahim Ali Özemir, Haydar Yalman, Ahmet Baþkent,
Bülent Gürbüz, Rafet Yiðitbaþý
T.C.S.B. Ýstanbul Göztepe Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 3. Genel
Cerrahi Kliniði. ÝSTANBUL

Ocak 2003 - Þubat 2005 tarihleri arasýnda kliniðimize interne
edilen mekanik ikterli, yaþ ortalamasý 59,6 (35-86) olan
22(%36.1)'si kadýn, 39(%63.9)'u erkek olmak üzere 61 hasta
retrospektif olarak deðerlendirildi. Hastalar taný ve tedavilerinde
uygulanan operasyon, giriþimsel radyoloji ve endoskopik yön-
temler açýsýndan deðerlendirildi.       
Hastalar incelendiðinde 29 (%47.6)'unda periampuller tümör, 20
(%32.8)'sinde koledokolithiazis, 5 (%8.2)'inde metastatik
karaciðer hastalýðý, 3 (%4.9)'ünde Klatskin tümörü, 2 (%3.2)'sin-
de kolesistektomi sonrasý, 1 (%1.6)'inde koledok kisti operasy-
onu sonrasý, 1 (%1.6)'inde ise kist hidatiðin safra yollarýna rüp-
türü sonucu ikter tablosu geliþtiði tespit edildi. Malignite kaynaklý
ikter geliþen hastalarýn yaþ ortalamasý 61.9 iken, benign neden-
lerle ikter geliþmiþ olan grupta yaþ ortalamasý 56 olarak tespit
edildi. Toplamda 37 (%60.6) hastada malignite kaynaklý ikter
geliþtiði, bu grubun da 6'sýnda yaþ daðýlýmýnýn 3. ve 4. dekadlar-
da olduðu görülmüþtür. Kliniðimize mekanik ikter nedeniyle
baþvurup taný ve tedavi protokolüne alýnan hastalarda, literatür-
le uyumlu olarak maligniteye baðlý nedenlerin yaþla birlikte artýþ
gösterdiði saptanmaktadýr. Bununla birlikte genç eriþkin yaþ
grubunda da malignite insidansýnýn yüksekliði dikkat çekmekte-
dir. Mekanik ikterle baþvuran hastalarda yaþ farký gözetmeksizin
maligniter nedenlerin ekarte edilmesinin tetkik ve tedavide önce-
likli düþünülmesi gerektiði kanaatindeyiz.

38
BÝLÝYER PANKREATÝTDE ERCP NÝN YERÝ VE 
ZAMANLAMASI
Metin Tilki, Atilla Kurt, Yýlmaz, Sýrrý Özkan, Yýlmaz Bilsel
Haydarpaþa Numune Hastanesi 3. Cerrahi Kliniði ÝSTANBUL

Amaç: Biliyer pankreatit geçirmiþ olan hastalarda ERCP ve sfink-
terotominin cerrahiden önce rutin mi ya da kolesistektomi öncesi
seçilmiþ hasta grubuna mý yapýlýp yapýlamayacaðýný araþtýrmak.
Metod: Haydarpaþa Numune Hastanesi 3. Genel Cerrahi
Kliniði'ne Ocak 1999-Ocak 2004 tarihleri arasýnda akut biliyer
pankreatit tanýsý ile yatmýþ ve taný konmasýndan ortalama 17 gün
sonra ERCP yapýlmýþ 49 hasta retrospektif olarak incelendi.
Pankreatit'in þiddeti ERCP endikasyonu için belirleyici rol oyna-
madý. ERCP iþlemi sýrasýnda taþ veya mikrokalküllerin tesbit
edilmesi koledokta taþ varlýðýnýn belirleyici kriteri olarak deðer-
lendirildi. Tüm hastalara ERCP'yi takiben kolesistektomi yapýldý.
Elde edilen tüm deðerlerin analizi SPSS for Windows v.10.0 ista-
tistik programý ile yapýldý. Analiz için temel olarak basit tanýmlayýcý
istatistik yöntemler kullanýldý. Sonuçlar sürekli deðiþkenler için orta-
lama standart hatasý, kategorik deðiþkenler için ise yüzde olarak
belirtildi. P< 0.05 olan farklýlýklar anlamlý olarak kabul edildi.
Sonuç: Hastalarýn 9'unda ERCP sýrasýnda taþ ya da mikrokalkül
tespit edildi. ERCP komplikasyonu olarak hastalarýn 1 tanesinde
klinik olarak hafif seyirli pankreatit görüldü. Kolesistektomi önce-
si ERCP seçilmiþ hasta grubuna yapýlmalýdýr. Bu yaklaþýmýn
gereksiz ERCP uygulamasýný, maliyet etkin tedaviyi, hastanede
kalýþ süresinin azalacaðý sonucuna varýlmýþtýr.

39
PANKREASIN KÝSTÝK TÜMÖRÜ VE PANKREASIN YAÐLI
REPLASMANI
Metin Tilki1, Yýlmaz User1, Ayhan Kaçmaz1, Sýrrý Özkan1, 
Gamze Kýlýçoðlu2, Nilgün Özdemir.
Haydarpaþa Numune Hastanesi 3. Cerrahi Kliniði1

Haydarpaþa Numune Hastanesi Radyoloji Kliniði2

Haydarpaþa Numune Hastanesi Patoloji Labaratuvarý3 ÝSTANBUL

Amaç: Pankreas baþý kistik tümöründe pankreas distalinde
yaðlý replasmanýn bulunduðu olgunun irdelenmesi ve literatürün
gözden geçirilmesi.
Olgu: 39 yaþýnda erkek hastanýn yalnýzca diyare þikayeti mevcut-
tu. Hikayesinde ve muayenesinde baþka bir özellik yoktu. Bu
neden ile yapýlmýþ tetkiklerinde: ultrasonografi: pankreas baþý
lokalizasyonunda kistik kitle, BT ve MR tetkikinde pankreas baþý
lokalizasyonunda pankreas müsinöz kistik neoplazisi ile uyumlu
lezyon ve pankreasýn distalinde yaðlý doku ile replase pankreas
dokusu rapor edildi. Hastaya pilor koruyucu pankreatikoduodenek-
tomi yapýldý. Eksplorasyonda distal pankreasýn yaðlý dokudan zen-
gin olduðu ve Virsung kanalýnýn bu doku içinde devam etmediði
gözlendi. Ameliyat sonrasý 25. gün hasta þifa ile taburcu edildi.
Tartýþma: Edinsel olarak pankreas dokusunun yaðlý replasmaný
nadir görülen bir durumdur. Literatür gözden geçirildiðinde yaðlý
replasman daha çok konjenital kistik fibroz, diabetes mellitus ile
birlikte bildirilmektedir. Tümörün eþlik ettiði yaðlý replasman ile
ilgili bu güne kadar 4 olgu bildirilmiþtir. Pankreas distalinin
agenezisi ile ayýrýcý tanýsýnýn yapýlmasý gereði belirtilmiþtir.
Etyolojide Virsung obstrüksiyonu ve pankreasýn arteriyel beslen-
me bozukluðu üzerinde durulmaktadýr.

40
BÝLÝER PANKREATÝTLERDE AMELÝYATIN ZAMANLANMASI
VE BUNA ETKÝ EDEN FAKTÖRLER
A. Aktekin, G. Gürleyik, S. Emir, A. Saðlam.
Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniði
ÝSTANBUL
Amaç: Bilier pankreatit (BP) nedeni ile takip edilen hastalarýn
prognozunu, ameliyatlarýnýn zamanlanmasýný ve buna etki eden
faktörlerin tespit etmek 
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Olgular ve Yöntem: Ocak 2003 ile þubat 2005 tarihleri arasýn-
da servisimize BP nedeni hastanemize 4 erkek ve 12 kadýn
olmak üzere 16 hasta baþvurdu. Bu hastalarýn Ranson skorlarý,
serum fibrinojen deðerleri, 48.saatteki CRP deðeri, APACHE
skoru ve ilk 5 gün içerisinde çekilen karýn tomografisine göre
tomografi þiddet indeksi (TÞÝ) hesaplandý. Hastalýklarýn hasta-
neye yatýþ ve ameliyatlarý arasýndaki zaman aralýðý deðer-
lendirildi. Bu zamanlama ile ameliyat sonuçlarý yorumlandý. 
Bulgular: Dört hastaya ilk hafta içinde (3 ila 7 gün, ortalama
14.3 gün), 10 hastaya ise ilk 3 hafta içinde (14 ila 19 gün, orta-
lama 14.3 gün) kolesistektomi yapýldý. Bir hasta MRCP öneri-
lerek kotrole çaðrýldý fakat hasta takipten çýktý. Bir hasta da ise
psödokist geliþmiþ olup halen takiptedir. Birinci hafta ve üçüncü
hafta opere edilen hastalar deðerlendirildiðinde Ranson skor
ortalamasý sýrasýyla 2.22 ve 2, Apache II 5 ve 6.66, fibrinojen
655.5 mg/dL ve 780.3 mg/dL, 1.8, CRP 23.9 mg/L ve 1307 mg/L
ve TÞÝ 1.66 ve olarak saptandý. Gruplar karþýlaþtýrýldýðýnda CRP
deðeri ikinci grupta anlamlý olarak yüksekti (p<0.0001).
Hastalarýn çoðunda kolesistektomi laparoskopik olarak gerçek-
leþtirildi. Ancak geç dönemde opere edilen gruptaki bir hastada
ileri yapýþýklýlýk nedeni ile operasyon sonlandýrýldý. Bu hastada
daha sonra geliþen psödokist nedeni ile açýk ameliyat yapýldý. 
Sonuç: BP'li hastalarda halen yapýlacak cerrahi giriþimin za-
manlamasýný belirleyecek özgül ve duyarlý bir yöntem yoktur.
Hastalar mümkünse ilk yatýþlarýnda kolesistektomi yapýlmalýdýr.
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PANKREAS  RÜPTÜRÜ: NADÝR ANCAK CÝDDÝ BÝR 
TRAVMA TÜRÜ
Ali Uzunköy, Abdullah Özgönül, Ahmet Ýnan
Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. ÞANLIURFA

Pankreas yaralanmasý ve özellikle izole pankreas yaralanmasý
nadir gözlenir. Bu nedenle ayýrýcý tanýda düþünülmediðinde
tedavisinde gecikmeler gözlenebilir. Pankreasý vertebral kolon
arasýna sýkýþtýran travmalar pankreas yaralanmasý açýsýndan
deðerlendirmelidir. Çalýþmamýzda, bu mekanizma ile oluþan, biri
izole, diðeri dalak yaralanmasý ile birlikte iki olgu sunulmaktadýr. 
Birinci olgu: 52 yaþýnda erkek hasta, direksiyon ile koltuk arasýnda
sýkýþma tarzýnda olan araç içi trafik kazasýndan bir saat sonra karýn
ve göðüs aðrýsý þikayetleri ile acile baþvurdu. Fizik muayene ve lab-
oratuar bulgularýnda karýn içi organ yaralanmasýný düþündürecek
bulgu saptanmadý. PA akciðer grafisinde 3-5 kotlarda fraktür dýþýnda
diðer grafilerinde özellik yoktu. Utrasonografi ve bilgisayarlý tomo-
grafide karýn içinde serbest sývý saptandý. Periton lavajýnda karýn içi
kanama saptanmasý üzerine hasta operasyona alýndý. Eksplo-
rasyonda dalak hilusunda grade V yaralanma saptanarak splenek-
tomi yapýldý. Pankreasýn gövde ve kuyruk kýsmýndan rüptüre olduðu
görüldü. Duktus baðlandý ve pankreas 2/0 ipekler ile onarýldý.
Postoperatif erken dönemde eþlik eden akciðer konfüzyonuna baðlý
solunum sýkýntýsý dýþýnda baþka komplikasyon geliþmedi.

Ýkinci olgu: 13 yaþýnda, kadýn hasta, sýkýþtýrma tarzýnda olan
trafik kazasýndan 12 saat sonra karýn aðrýsý yakýnmasý ve preþok
bulgularý ile baþvurdu. Laboratuar bulgularýnda ve direkt karýn
grafilerinde patoloji saptanmadý. Peritoneal irritasyon bulgularý
nedeni ile operasyona alýnan hastada, karýn içi organlarda
yaralanma yoktu. Yapýlan eksplorasyonda pankreasýn orta hattan
býçakla kesilmiþ gibi rüptüre olduðu ve pankreatik duktusta tam
olmayan kesi saptandý. Pankreatik duktus 5.0 ipekle tamir edildi.
Pankreas kapsülü U þeklinde konulan dikiþlerle yaklaþtýrýldý.
Postop dönemde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.
Orta hatta lokalize ve vertebra ile sýkýþtýrýcý tarzda olan trav-
malarda karýn içi organlarda yaralanma ile birlikte veya bu
organlarda yaralanma olmaksýzýn pankreas rüptürü gözlenebilir.
Böyle bir mekanizma ile travmaya uðramýþ olgularda, bulgular
nonspesifik olsa ve karýn içi organ yaralanmasý bulunmasa bile,
pankreas yaralanmasý açýsýndan gerekli incelemeler yapýl-
malýdýr. Pankreas yaralanmasý saptanan uygun olgularda rezek-
siyon yapýlmadan primer tamir ile onarým gerçekleþtirilebilir. 
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TIKANMA SARILIÐI TANISI ÝLE SEVK EDÝLEN HASTALARIN
TEDAVÝSÝNDE ÖNLENEBÝLÝR GECÝKME VE YANLIÞLIKLAR
Miray Kýlýç, Ýlgin Özden, Yaman Tekant, Orhan Bilge, Koray Acarlý,
Aydýn Alper, Ali Emre, Orhan Arýoðul
Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D.
ÝSTANBUL

Genel Bilgi ve Amaç: Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Birimi'ne,
týkanma sarýlýðý tanýsý ile sevk edilen hastalarýn anamnezleri ince-
lendiðinde, geliþ öncesinde yapýlmýþ olan týbbi uygulamalarda çok
sayýda prognoza etkili olabilecek deðerlendirme hatasý dikkati
çekmektedir. Bu çalýþmanýn amacý, bu önlenebilir hatalarýn za-
manla azaltýlmasýný saðlayacak giriþimlere bir temel oluþturmaktýr.
Hastalar ve Yöntemler: 1999-2004 (dahil) dönemi içinde birime
sevk edilen 435 týkanma sarýlýklý hastanýn anamnezleri, geriye
dönük olarak incelenmiþ ve güncel týbbi bilgilere uygunluk
açýsýndan deðerlendirilmiþtir. Ýatrojenik safra yolu yaralanmasý
vakalarý deðerlendirmeye alýnmamýþtýr.
Bulgular: Toplam 61 hastada (% 14) önlenebilir gecikme ve
yanlýþlýklar saptanmýþtýr. Bu hastalarýn 26'sýnda (%6) endosko-
pik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP)'nin doðru kullanýl-
madýðý, 24'ünde (%5,5) kötü huylu bir tümörün gözden kaçtýðý,
5'inde (%1,1) týkanma sarýlýðýna düþünülenden baþka bir selim
hastalýðýn sebep olduðu, 3'ünde (%0,7) gereksiz yere biyopsi
yapýldýðý, 3'ünde (%0,7) selim hastalýða yanlýþlýkla kötü huylu
tümör tanýsý konulduðu saptanmýþtýr.
Çýkarýmlar: Týkanma sarýlýklý hastalarýn tersiyer merkeze sevk
edilmeden önceki taný ve tedavilerinde, yüksek oranda, aslýnda
önlenebilir olan, ciddi gecikmelerin ve deðerlendirme hatalarýnýn
meydana geldiði saptanmýþtýr. Bu konuda ileriye dönük çalýþ-
malar yapýlmalýdýr.
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