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“Türk HPB Dergisi” Türk Hepato-Pankreato-
Bilier Cerrahi Derneði yayýn organýdýr. Yazým dili
Türkçe’dir. Derlemeler, özgün makaleler, klinik ve
deneysel notlar, vaka sunumlarý, hýzlý yayýnlar ve
editöre mektuplar yayýnlar. Dergi yýlda dört kez
(Ocak - Nisan - Temmuz - Ekim) yayýnlanýr. Daha
önce herhangi bir dilde özet dýþýnda yayýnlanmadýk-
larý veya deðerlendirme aþamasýnda olmadýklarý
bildirilen yazýlar yayýn kurulu tarafýndan ele alýnýr
ve hakem deðerlendirmesine sunulur.

Haberleþme
Çalýþmanýn asýl metni ve üç kopyasý (asýl metni içe-
ren CD ile beraber) aþaðýdaki adrese gönderilmelidir:
Prof. Dr. Ali Emre
Türk HPB Dergisi Editörü
Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim
Dalý, Karaciðer Safra Yollarý Cerrahisi Birimi,
Monoblok, K:7 Çapa ÝSTANBUL.
Gönderilen yazýlarla ilgili olarak aþaðýdaki tele-
fon, faks, e-postalara baþvurulabilir:
Telefon: 0212 631 21 13 / 0212 414 20 00/31259
Faks: 0212 635 30 82 
hpbcer@superonline.com
aemre@tnn.net
ytekant@istanbul.edu.tr
yegen@superonline.com
rtosun@istanbul.edu.tr

Yazým kurallarý
Yazarlar "Biyomedikal Dergilere Gönderilen
Yazýlar Ýçin Tek Tip Kurallar”dan yararlanmalýdýr-
lar (Ann Intern Med 1997;126:36-47, JAMA
1997;277:927-34). Bu belge www.icmje.org
adresinde de bulunabilir.
Yabancý kökenli sözcüklerin Türk Dil Kurumu
tarafýndan önerilen karþýlýklarý esas alýnmalýdýr.
www.tdk.org.tr
Gönderilen bütün yazýlara, yazarlarýn tümü tarafýn-
dan imzalanan, okunup onaylandýðýný belirten bir
mektup eklenmelidir. 
Yazý kabul edildiði takdirde bütün baský haklarý
(copyright)  dergiye geçmiþ olur.
Eðer metindeki malzeme, ilaç ve aletlerden
yazarlarýn yarar saðlamasý durumu veya böyle bir
olasýlýk varsa bu durum belirtilmelidir. Dergi bu
bilgiyi yayýnlayýp yayýnlamama hakkýna sahiptir.
Ýnsan denekleri üstündeki çalýþmalar 1975
Helsinki Bildirgesinin 1983’te düzenlenmiþ þek-
line uygun olmalý, her denekten bilgilendirilmiþ
onam alýnmalýdýr.

Metin kategorisi

Derleme
Yazar ilgili konuda yayýnlanmýþ çalýþmalarý ile
tanýnmýþ olmalýdýr. Bir konu geniþ literatür tara-
masý ile birlikte detaylý bir biçimde  ele alýn-
malýdýr. Bir özet verilmelidir.

TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER  CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI
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Özgün makaleler
Metin her biri ayrý sayfalarda baþlayan bölümler
þeklinde gönderilmelidir: Özet (Türkçe ve Ýngi-
lizce, en fazla 200 sözcük)-giriþ-gereç ve yöntem-
ler-bulgular-sonuçlar-kaynaklar-þekil veya resim
alt yazýlarý bulunmalýdýr. 

Klinik veya deneysel notlar
Özgün gözlemler, bir yöntemin yararlý varyas-
yonlarý, sýk rastlanan teknik güçlükler için pratik
çözümler bildirilebilir. Altýyüz kelimeyi aþma-
malý, kýsa bir özet verilmelidir.

Vaka sunumu
500 kelimeyi geçmemeli, kýsa bir özet verilmelidir.

Hýzlý yayýnlar
Araþtýrýcýlar çabuk iletmek istedikleri özgün bulgu-
larý 600-1200 kelimelik ön raporlar halinde bu
bölümde deðerlendirebilirler. Kýsa bir özet verilmeli,
bu kategorinin seçilme nedeni açýklanmalýdýr.

Editöre mektuplar
Yayýnlanan herhangi bir yazý hakkýnda görüþler bu
bölümde iletilebilir. Ayrýca özgün makale boyut-
larýnda olmayan yazýlara yer verilebilir. Bu yazýlar
toplam 1200 kelime, 10 kaynak, 2 adet resim, þekil
veya tabloyu aþmamalýdýr.

Tablo, resim ve þekiller
Kullanýlan gereç özgün olmalýdýr. Alýntý yapýldýðýn-
da ilgili yayýnevinin yazýlý izni gereklidir. Her tablo
veya þekil ayrý sayfada verilmelidir. Resmin arkasý-
na aþaðýdaki bilgiler kaydedilmelidir:
1. Üst taraf okla gösterilmelidir.
2. Tablo, þekil veya resmin numarasý yazýlmalýdýr.

3. Ýlk yazarýn ismi belirtilmelidir.
4. Fotoðraflar kaliteli olmalýdýr. Renkli basým, mas-

raf yazarlar tarafýndan karþýlandýðý takdirde
mümkündür.

Baþlýk sayfasý
1. Makalenin baþlýðý (Türkçe ve Ýngilizce)
2. Yazarlarýn isim ve soyisimleri
3. Çalýþmanýn yapýldýðý kurum veya kurumlar
4. Haberleþme adresi (telefon, faks ve e-posta)
5. Mali destek kaynaklarý
6. Metin kategorisi
7. Anahtar sözcük (3-10 kelime)

Özet
Her yazýda en fazla 200 sözcük içeren Türkçe ve
Ýngilizce özet olmalýdýr. Özet þu þekilde yapý-
landýrýlmalýdýr: amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar.

Kaynaklar 
Metinde geçiþ sýralarýna göre numaralandýrýl-
malýdýr. Dergi adlarý Index Medicus sistemine
göre kýsaltýlmalýdýr. Kaynaklara atýflar "tek tip
kurallar"a uygun olmalýdýr. Kaynaklarýn doðru-
luðu yazarýn sorumluluðundadýr. 

Örnek
Makale: Hermanek P, Sobin L, Wittekind C. How
to improve the present TNM staging system.
Cancer 1999;86:2189-91.
Kitap: Büchler M, Malfertheiner P, Friess H, Senn
T, Beger H.G. Chronic pancreatitis with inflam-
matory mass in the head of the pancreas.: a special
entity. Chronic pancreatitis (Beger HG, Büchler
M, Ditschuneit H, Malfertheiner P, eds). 2nd-ed.
Springer-Verlag, Heidelberg 1990:41-7.
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8. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Bilimsel Programý

3 Mayýs 2007 Perþembe

08:30-9.30 EÐÝTÝM KURSU- I

Güvenli Kolesistektomi
0830 - 0900 Anatomi Taner Oruð
0900 - 0930 Cerrahi Teknik Mehmet Çaðlýkülekçi

0930 - 0945 Kahve Arasý

0945 - 1045 EÐÝTÝM KURSU - II
Karaciðer Rezeksiyonu

0945 - 1015 Anatomi Sedat Karademir
1015 - 1045 Cerrahi Teknik  Murat Zeytunlu

1045 - 1100 Kahve Arasý

1100 - 1200 EÐÝTÝM KURSU - III
Pankreas Rezeksiyonu

1100 -  1130 Anatomi Orhan Bilge
1130 -  1200 Cerrahi Teknik Ahmet Çoker

1200 - 1300 Öðle Yemeði

1300 - 1400 AÇILIÞ OTURUMU
Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý              

1300 - 1320 Müzik Dinletisi
1320 - 1400 Açýlýþ Konuþmalarý - Kongre ve Dernek Baþkanlarý, Rektör

1400 - 1430 AÇILIÞ KONFERANSI

Türkiye'de Hepatopankreatobilier Cerrahi
Moderatör  Ýbrahim Astarcýoðlu 
Konuþmacý  Orhan Arýoðul

1430 - 1530 ULUSAL VERÝ BANKASI 1
Kolesistektomiler/ Karaciðer Transplantasyonu
Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneði 
Sadýk Kýlýçturgay - Murat Kýlýç 

1530 - 1600 Kahve Arasý

1600 - 1645 KONFERANS 1  
Hiler Kolanjiokarsinoma Yaklaþýmda Tarihsel Geliþim
Moderatör  Ýlgin Özden
Konuþmacý  Yuji Nimura
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1645 - 1830 YUVARLAK MASA 1 
Safra Yolu Yaralanmalarýna Güncel Yaklaþým
Moderatör Aydýn Alper

1645 - 1805 Tartýþmalý Olgu Sunumlarý
Tartýþmacýlar  Kaan Karayalçýn - Haluk Demiryürek

Yaman Tekant - Yurtkuran Sadýkoðlu
1805 - 1830 Iyatrojenik Safra Yolu Yaralanmasý- Seçilmiþ 3 Bildiri

1930 - KOKTEYL PROLONGE
Mezopotamya'dan Anadolu'ya Týp ve Cerrahi
Faik Çelik

4. Mayýs. 2007 Cuma

0830 - 0930 ULUSAL VERÝ BANKASI 2 
Periampuller Tümörler ve Pankreatit
Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneði 
Orhan Bilge - Ahmet Çoker

0930 - 1110 PANEL 1  
Pankreas Kitlelerine Yaklaþým
Moderatörler  Süha Aydýn - Mustafa Þare

0930 - 0945 • Solid ve Kistik Lezyonlarda Erken Taný Yöntemleri 
(Klinik ve Deneysel) - Ömer Özütemiz

0945 - 1000 • Pankreas Nonfonksiyone Nöroendokrin Tümör Cerrahi 
Tedavisinde Güncel Yaklaþýmlar - Özgür Yaðmur

1000 - 1015 • Neoadjuvan ve Adjuvan Tedavi Etkinliðinin Arttýrýlmasý 
ve Yeri - Serdar Özkök

1015 - 1030 • Whipple Operasyonu 
(Klasik Batý ve Uzakdoðu Yaklaþýmlarýnýn Evrimi) - Yuji Nimura

1030 - 1045 Tartýþma
1045 -  1110 Pankreas Kitleleri - Seçilmiþ 3 Bildiri

1110 - 1130 Kahve Arasý

1130 - 1215 KONFERANS 2 
Aðýr Akut Pankreatit Tedavisi ve Zor Kararlar
Moderatör Ethem Alhan
Konuþmacý Christos Dervenis

1215 - 1300 KONFERANS 3  
Pankreas Kanseri 
Moderatör Ali Emre
Konuþmacý Claudio Bassi

1300 - 1400 Öðle Yemeði
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1400 - 1540 PANEL 2 
Metastatik Karaciðer Tümörlerine Yaklaþým
Moderatör Osman Abbasoðlu - Ertuðrul Seyrek

1400 - 1420 • Cerrahi Tedavi, Teknik ve Endikasyon - Fuat Atalay
1420 - 1440 • Medikal Onkoloji Ne Kadar Yardýmcý? - Sezer Saðlam
1440 - 1500 • Kolorektal ve Nöroendokrin Metastazlarda 

Beklenen Oldu mu? - Sadýk Kýlýçturgay
1500 - 1515 Tartýþma 
1515 - 1540 Metastatik Karaciðer Kitleleri - Seçilmiþ 3 Bildiri 

1540 - 1600 Kahve Arasý

1600 - 1630 KONFERANS 4 
Alveolar Kist Cerrahisi
Moderatör Sezai Yýlmaz
Konuþmacý Yalçýn Polat

1630 - 1800 PANEL 3
HPB Cerrahisinde Karþýlaþýlan Nutrisyonel Sorunlar
Moderatörler  Ýskender Sayek - Egemen Bilgin

1630 - 1650 • Karaciðer Hastalýklarýnda Beslenme - Engin Altýntaþ
1650 - 1710 • Hepatopankreatobilier Cerrahisinde Ýmmunonutrisyon - 

Haldun Gündoðdu
1710 - 1730 • Hepatopankreatobilier Yoðun Bakým Hastasýnda 

Nutrisyonel Destek - Musa Dirlik
1730 - 1745 • Perkütan kolanjiografi ve kolanjioskopi - Kamiya Junichi

1745 - 1815 Karaciðer Nakli ve Karaciðer Cerrahisi ile Ýlgili - Seçilmiþ 3 Bildiri

5. Mayýs. 2007 Cumartesi

08:30 - 10:30 YUVARLAK MASA 2 
Canlý Vericiden Karaciðer Naklinde Gelinen Son Nokta: 
Medikal, Cerrahi ve Etik Sorunlar
Moderatör  Ýbrahim Astarcýoðlu - Koray Acarlý

0830 - 0850 • Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Deneyimi - Sadýk Ersöz
0850 - 0910 • Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Deneyimi - Murat Kýlýç
0910 - 0930 • Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Deneyimi-Hüseyin
Astarcýoðlu
0930 - 0950 • Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Deneyimi - Ýlgin Özden
0950 - 1010 • Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Deneyimi - Gökhan Moray
1010 - 1030 • Bilim Üniversitesi Týp Fakültesi Deneyimi - Yaman Tokat
1030 - 1050 Kahve Arasý
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1050 - 1150 KONFERANS  5  
Canlý Vericiden Karaciðer Naklinde Marjinal Alýcýlar
Moderatör Sadýk Ersöz

1050 - 1135 Konuþmacý Hirato Egawa
1135 - 1150 Tartýþma 

1150 - 1250 ULUSAL VERÝ BANKASI 3 
Karaciðer Primer ve Metastatik Tümörleri
Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi  Derneði 
Ýbrahim Astarcýoðlu - Murat Zeytunlu 

1250 - 1350 Öðle Yemeði

1350 - 1450 PANEL 4 
Türkiye'de Kadavra Karaciðer Donör Daðýlýmý
Moderatör Orhan Arýoðul 
Konuþmacýlar Ýbrahim Astarcýoðlu 

Münci Kalayoðlu  
Faik Çelik - (TTB adýna)
Öner Odabaþ (Saðlýk Bakanlýðý Temsilcisi)

1450 - 1620 PANEL 5 
HPB Cerrahide Uç Durumlar
Moderatör Ahmet Çoker - Zeki Yýlmaz

1450 - 1510 • Multiorgan Rezeksiyonlar - Osman Abbasoðlu
1510 - 1530 • Re-rezeksiyon - Ýbrahim Astarcýoðlu
1530 - 1550 • Elektif HPB Cerrahide Sýfýr Mortalite Olasý mý? - Ýlgin Özden
1550 - 1620 Komplikasyonlar - Seçilmiþ 3 Bildiri

1620 - 1650 Kahve Arasý

1650 - 1830 PANEL 6  
HPB Cerrahi Üst Uzmanlýk Eðitimi
Moderatörler Ýskender Sayek - Basil Kekis

1650 - 1710 • Japonya'daki Durum (Transplantasyon dýþý hpb cerrahi) - Yuji Nimura
1710 - 1730 • Japonya'daki Durum (Karaciðer transplantasyonu) - Hirato Egawa
1730 - 1750 • Ýtalya'daki Durum - Claudio Bassi
1750 - 1810 • Yunanistan'daki Durum - Christos Dervenis
1810 - 1830 • Türkiye'deki Durum - Ali Emre

1830 - 1930 KAPANIÞ TOPLANTISI

2000 - 2400 GALA YEMEÐÝ

06 Mayýs 2007 Pazar

0900 - 1300 SOSYAL PROGRAM
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Ýçindekiler

SÖZEL BÝLDÝRÝLER

Safra Yolu ve Yaralanmalarý

15 SIÇANLARDA SAFRA YOLU BAÐLANMASI SONUCU OLUÞAN KOLESTAZIN LÝPÝD PEROKSÝDASYONU VE 
KARACÝÐER DOKUSUNDA OLUÞAN YAPISAL DEÐÝÞÝKLÝKLERE ETKÝSÝ
Musa Dirlik, Hakan Canbaz, Duygu Düþmez Apa, Mehmet Çaðlýkülekçi, Erdem Yücel, Ebru Ballý, Lülüfer Tamer, 
Arzu Kanýk, Süha Aydýn

16 KOMPLÝKE BÝR SAFRA YOLLARI YARALANMASI OLGUSU: ZAMAN ÇOK ÖNEMLÝ
Þener Balas, Osman Abbasoðlu, Nida Erol, Vidan Karaküçük, Ali Murat Koç

16 ÝATROJENÝK BÝLÝER YARALANMALAR 50 OLGUNUN ANALÝZÝ
Barýþ Gürcü, Ünal Aydýn, Alper Uðuz, Mircelal Kazimi, Murat Akyýldýz, Mustafa Parýldar, Gülgün Demirpolat, Galip Ersöz, 
Ömer Özütemiz, Nevra Elmas, Ahmet Memiþ, Oktay Tekeþin, Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker 

Pankreas ve Periampuller kitleler

17 PANKREAS SOLÝD PSÖDOPAPÝLLER TÜMÖRÜNDE CERRAHÝ TEDAVÝ SONUÇLARIMIZ
Kürþat Rahmi Serin, Ýlgin Özden, Didem Öncel, Orhan Bilge, Yaman Tekant, Koray Acarlý, Aydýn Alper, Ali Emre, 
Orhan Arýoðul

17 PERÝAMPULLER NEOPLAZÝLERDE PANKREATÝKODUODENEKTOMÝ
Ayhan Mesci, Ayþegül Okutan, Taner Çolak, Þükrü Aktan

17 PERÝAMPULLER BÖLGE VE PANKREAS TÜMÖRLERÝNDE TEK MERKEZ DENEYÝMÝ
Alper Uðuz, Barýþ Gürcü, Ünal Aydýn, Deniz Nart, Galip Ersöz, Ömer Özütemiz, Oktay Tekeþin, Nevra Elmas, Erdem Göker, 
Serdar Özkök, Funda Yýlmaz, Murat Zeytunlu, Ahmet Çoker

Metastatik Karaciðer Kitleleri

19 KOLOREKTAL KANSERLERDE KARACÝÐER METASTAZ REZEKSÝYONUNUN SAÐKALIMA ETKÝSÝ 
Ersin Öztürk, Sadýk Kýlýçturgay, Pýnar Taþar, Abdullah Zorluoðlu, Tuncay Yýlmazlar, Yýlmaz Özen

19 KARACÝÐER REZEKSÝYONU DENEYÝMÝMÝZ
Tarýk Artýþ, Engin Ok, Mevlüt Baþkol, Edip Torun, Iþýn Soyuer, Ýbrahim Karahan, Zeki Yýlmaz

20 KARACÝÐER REZEKSÝYONLARINDA TEK MERKEZ DENEYÝMÝ
Ünal Aydýn, Barýþ Gürcü, Alper Uðuz, Mircelal Kazimi, Murat Akyýldýz, Deniz Nart, Mustafa Parýldar, Gülgün Demirpolat, 
Galip Ersöz, Zeki Karasu, Fulya Günþar, Nevra Elmas, Erdem Göker, Funda Yýlmaz, Oktay Tekeþin, Murat Zeytunlu,
Yücel Batur, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi DergisiTürk HPB
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Ýçindekiler

Karaciðer Nakli ve Cerrahi

21 SAÐ HEPATEKTOMÝDE YENÝ BÝR ÇÝZGÝ: BÝMANUEL "BÝFÝNGER" LÝVER HANGÝNG MANEVRASI 
Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker

21 OTOLOG ÝNTERPOZE ÝNFERÝOR MEZENTER ARTER GREFTÝ ÝLE HEPATÝK ARTER REKONSTRÜKSÝYONU
Hüseyin Astarcýoðlu, Tarkan Ünek, Sedat Karademir, Ýbrahim Astarcýoðlu

21 KARACÝÐER NAKLÝ: ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ DENEYÝMÝ 
Vedat Kýrýmlýoðlu, Sezai Yýlmaz, Hale Kýrýmlýoðlu, Burak Iþýk, Cengiz Ara, Mehmet Yýlmaz, Yaman Tokat, Yýldýray Yüzer

Komplikasyonlar

23 KARACÝÐER KÝST HÝDATÝÐÝNDE TRAVMATÝK PERÝTONEAL PERFORASYON VE SPONTAN BÝLÝYER RÜPTÜR
Alper Akcan, Hýzýr Akyýldýz, Namýk Yýlmaz, Fatih Dal, Can Küçük, Erdoðan Sözüer, Yücel Arýtaþ

23 CANLI DONÖRDEN KARACÝÐER NAKLÝ SONRASI GELÝÞEN SAFRA YOLU KOMPLÝKASYONLARI
Tarkan Ünek, Hüseyin Astarcýoðlu, Sedat Karademir, Mücahit Özbilgin, Serhan Derici, Ýbrahim Astarcýoðlu

23 RETROHEPATÝK ÝNFERÝOR VENA KAVA YARALANMALARINA YAKLAÞIM
Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç

POSTER BÝLDÝRÝLER

Karaciðer 

25 KÝST HÝDATÝK CERRAHÝSÝNDE SON YAKLAÞIM: LÝVER HANGÝNG YÖNTEMÝ ÝLE HEPATEKTOMÝ
Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Zafer Önen, Mustafa Özsoy, Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker

25 KARACÝÐER TRAVMASINA YAKLAÞIMDA ÝNTRAOPERATÝF DOPPLER ULTRASONOGRAFÝ ÝLE METÝLEN 
MAVÝSÝNÝN KOMBÝNE KULLANIMI
Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Mustafa Özsoy, Ahmet Çoker

25 ORTA YOÐUNLUKTAKÝ BÝR MERKEZÝN KARACÝÐER REZEKSÝYONLARINDAKÝ DENEYÝMÝ
Mehmet Çaðlýkülekçi, Musa Dirlik, Hakan Canbaz, Özgür Türkmenoðlu, Bora Üstünsoy, Süha Aydýn

26 KARACÝÐER KÝST HÝDATÝÐÝNDE PERÝTONEAL PERFORASYON: KLÝNÝK TABLO, PREDÝSPOZAN FAKTÖRLER
VE CERRAHÝ TEDAVÝ SONUÇLARI
Alper Akcan, Hýzýr Akyýldýz, Ahmet Öztürk, Fatih Ekici, Engin Ok, Erdoðan Sözüer, Zeki Yýlmaz

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi DergisiTürk HPB
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26 CANLI DONÖRDEN KARACÝÐER NAKLÝNDE DONÖR MORBÝDÝTESÝ
Mücahit Özbilgin, Tarkan Ünek, Hüseyin Astarcýoðlu, Sedat Karademir, Ýbrahim Astarcýoðlu, Sevda Özkardeþler, 
Mert Akan

26 BENÝGN VE MALÝGN KARACÝÐER KÝTLELERÝNDE HEPATEKTOMÝ 
Tarkan Ünek, Hüseyin Astarcýoðlu, Tolga Önder, Mücahit Özbilgin, Sedat Karademir, Ýbrahim Astarcýoðlu

27 OTOLOG ÝNTERPOZE ÝNFERÝOR MEZENTER ARTER GREFTÝ ÝLE HEPATÝK ARTER REKONSTRÜKSÝYONU 
Hüseyin Astarcýoðlu, Tarkan Ünek, Sedat Karademir, Ýbrahim Astarcýoðlu

27 HEPATOSELLÜLER KARSÝNOM TEDAVÝSÝNDE KARACÝÐER REZEKSÝYONU: 27 HASTANIN ÝNCELENMESÝ
Ahmet Doðrul, Osman Abbasoðlu

27 CANLI VERÝCÝ HEPATEKTOMÝSÝ SONRASI NADÝR BÝR KOMPLÝKASYON: GEÇÝCÝ DUODENUM 
OBSTRUKSÝYONU
Metin Keskin, Koray Acarlý, Ýlgin Özden, Ali Emre, Orhan Bilge

28 HAMÝLE HASTALARDA KARACÝÐER KÝST HÝDATÝÐÝNÝN CERRAHÝ TEDAVÝSÝ
Candaþ Erçetin, Ýlgin Özden, Didem Öncel, Koray Güven, Orhan Bilge, Yaman Tekant, Koray Acarlý, Aydýn Alper, Ali Emre, 
Orhan Arýoðul

28 BEKLENMEYEN SAFRA YOLU ÝLÝÞKÝSÝ OLAN KARACÝÐER KÝST HÝDATÝKLERÝNÝN TEDAVÝSÝ
Serhat Gür, Ercüment Tarcan, Hakan Küpeli, Mehmet Deniz, Kemal Atahan, Atilla Çökmez

28 KARACÝÐER YERLEÞÝMLÝ KÝST HÝDATÝÐÝN CERRAHÝ TEDAVÝSÝNDE TOTAL KÝSTEKTOMÝNÝN ÜSTÜNLÜÐÜ
Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Mustafa Özsoy, Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker

29 YETERSÝZ PACKÝNG YAPMAK DAHA TEHLÝKELÝ OLABÝLÝR MÝ?
Pýnar Yazýcý, Ünal Aydýn, Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker

29 HEPATÝK TRAVMA SONRASI GELÝÞEN REZÝSTANS KARDÝAK DEPRESYONA YAKLAÞIM
Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Iþýk Alper, Sezgin Ulukaya, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker

30 KARACÝÐER REZEKSÝYONLARINDA "RADÝOFREQUENCY (RF)"ÝN YERÝ: DAHA FAZLA SINIRLI REZEKSÝYON,
DAHA AZ PEROPERATUVAR HEMORAJÝ 
Sadýk Kýlýçturgay, Yýlmaz Özen, Pýnar Taþar, Yüksel Altýnel, Ersin Öztürk, Ekrem Kaya

30 KARACÝÐER TRAVMALARINDA GÜNCEL TEDAVÝ SEÇENEKLERÝ
Necmi Kurt, Levent Kaptanoðlu, Hasan Fehmi Küçük, Mehmet Eser, Hüseyin Uzun, Ahmet Yeðenoðlu, Arif Karakaya, 
Cengiz Volkan Menteþ

30 ANTERÝOR YAKLAÞIM VE ENÜKLEASYON TEKNÝÐÝYLE REZEKE EDÝLEN DEV (>35 CM ) KARACÝÐER 
HEMANJÝOMU : OLGU SUNUMU
Engin Ok, Tarýk Artýþ, Fatih Yazar, Aliye Esmaoðlu, Ýbrahim Karahan, Zeki Yýlmaz

31 HÝLER KOLANJÝYOKARSÝNOMDA AGRESÝF CERRAHÝ TEDAVÝ: OLGU SUNUMU
Tarýk Artýþ, Engin Ok, Ýbrahim Karahan, Zeki Yýlmaz

31 DEV KARACÝÐER HEMANJÝOMLARINDA CERRAHÝ TEDAVÝ
Tarýk Artýþ, Engin Ok, Ergin Aslan, Zeki Yýlmaz

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi DergisiTürk HPB
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31 HEPATOLÝTYAZLI HASTALARDA HEPATEKTOMÝNÝN SONUÇLARI
V. Melih Kara, Koray Güven, Didem Öncel, Ýlgin Özden, Orhan Bilge, Yaman Tekant, Koray Acarlý, Aydýn Alper, 
Ali Emre, Orhan Arýoðul

32 "NÜKS KARACÝÐER KÝST HÝDATÝÐÝ" CÝDDÝ BÝR CERRAHÝ SORUN!
Yüksel Altýnel, Ela Paksoy, Ersin Öztürk, Yýlmaz Özen, Sadýk Kýlýçturgay

32 CANLI VERÝCÝLÝ KARACÝÐER NAKLÝ: ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ DENEYÝMÝ
Sezai Yýlmaz, Vedat Kýrýmlýoðlu, Cüneyt Kayaalp, Burak Iþýk, Cemalettin Aydýn, Ýsmail Çakýr, Yýldýray Yüzer, Yaman Tokat

32 TRANSPLANTE KARACÝÐERDE PRÝMER KARSÝNOÝD TÜMÖR: OLGU SUNUMU
Vedat Kýrýmlýoðlu, Sezai Yýlmaz, Hale Kýrýmlýoðlu, Burak Iþýk, Mehmet Yýlmaz, Bora Barut,

33 METASTATÝK KARACÝÐER TÜMÖRLERÝNDE SANTRAL HEPATEKTOMÝ (MEZOHEPATEKTOMÝ): 2 OLGU 
Sezai Yýlmaz, Cüneyt Kayaalp, Burak Iþýk, Ýsmail Çakýr, Faik Tatlý,Vedat Kýrýmlýoðlu,

33 ÇOCUKLUK ÇAÐINDA FULMÝNAN HEPATÝK YETMEZLÝKTE KARACÝÐER NAKLÝ: 2 OLGU
Sezai Yýlmaz, Vedat Kýrýmlýoðlu, Burak Iþýk, Cüneyt Kayaalp, Mehmet Yýlmaz, Bora Barut, Yýldýray Yüzer

34 SPLÝT KARACÝÐER NAKLÝ: OLGU SUNUMU
Sezai Yýlmaz, Vedat Kýrýmlýoðlu, Cüneyt Kayaalp, Burak Iþýk, Cemalettin Aydýn, Cengiz Ara, Yýldýray Yüzer

34 KLATSKÝN TÜMÖRÜNÜ TAKLÝT EDEN HEPATÝK TÜBERKÜLOZ OLGUSU
Ýlker Abcý, Þerife Þimþek,  Lora Eþberk Ateþ, Orhan Bilge, Yýlmaz Büyükuncu  

Deneysel 

35 LÝPOPOLÝSAKKARÝT ÝLE UYARILMIÞ HEPATÝK ÝSKEMÝ-REPERFÜZYON HASARI OLUÞTURULAN 
DENEKLERDE, MELATONÝN UYGULANMASININ DOKU (KARACÝÐER VE BÖBREK) NÜKLEER FAKTÖR KAPPA
B (NF-κB) EKSPRES-YONU ÝLE KAN VE DOKU LÝPÝD PEROKSÝDASYONU ÜZERÝNE ETKÝSÝ
Öner Bilgin, Mehmet Çaðlýkülekçi, Hakan Canbaz, Musa Dirlik, Ali Bora Üstünsoy, Özlen Baðdatoðlu, Tuba Karabacak, 
Semra Erdoðan, Süha Aydýn

35 DENEYSEL TIKANMA ÝKTERÝ MODELÝNDE PROPOLÝSÝN KARACÝÐER MORFOLOJÝSÝ VE OKSÝDATÝF STRES 
ÜZERÝNE ETKÝLERÝ
Kemal Kýsmet, Mehmet Zafer Sabuncuoðlu, Sibel Serin Kýlýçoðlu, Bülent Kýlýçoðlu, Erdinç Devrim, Serap Erel, Esra Erdemli, 
Ýlker Durak, Mehmet Ali Akkuþ

36 DENEYSEL TIKANMA ÝKTERÝ MODELÝNDE BALIN ETKÝLERÝ
Bülent Kýlýçoðlu, Cem Gençay, Kemal Kýsmet, Sibel Serin Kýlýçoðlu, Ýmge Ergüder, Serap Erel, Esra Erdemli, Ýlker Durak, 
Mehmet Ali Akkuþ

36 URSODEOKSÝKOLÝK ASÝTÝN NON-ALKOLÝK YAÐLI KARACÝÐERLÝ RATLARDA 2/3 KARACÝÐER 
REZEKSÝYONUNDA REJENERASYONA ETKÝSÝ
Mehmet Ali Uzun, Neþet Köksal, Suat Aktaþ, Yusuf Günerhan, Nevra Dursun, Özer Þehirli

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi DergisiTürk HPB
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Pankreas Safra Kesesi ve Safra Yollarý 

38 MULTÝPLE PANKREAS PSEUDOKÝSTLERÝNDE BÝR TEDAVÝ SEÇENEÐÝ; ÝNTERNAL KÝSTOKÝSTOSTOMÝ. OLGU 
SUNUMU.
Yavuz Selim Sarý, Necdet Derici, Oðuz Koç, Orhan Þahin, Vahit Tunalý

38 OLGU SUNUMU:SAFRA YOLLARINDA NÖROMA
Musa Polat, Özgür Yaðmur, Ýlhan Tuncer

38 SAFRA YOLLARINDA TAÞ TESPÝT EDÝLEN SEMPTOMATÝK KOLELÝTÝASÝZ OLGULARDA ENDOSKOPÝK RETRO
GRAT PANKREATÝKOGRAFÝ SONRASI LAPAROSKOPÝK KOLESÝSTEKTOMÝNÝN ZAMANLAMASI
Bülent Salman, Mustafa Kerem, Abdülkadir Bedirli, Ömer Þakrak, Mustafa Þare, Ertan Tatlýcýoðlu

39 STENT NEDENLÝ DUODENAL PERFORASYON (OLGU SUNUMU)
Muhittin Yaprak, Ayhan Mesci, Taner Çolak, Bülent Yýldýrým

39 KOLESÝSTEKTOMÝ SONRASI HEMOBÝLÝA (OLGU SUNUMU)
Barýþ Özcan, Ayhan Mesci, Taner Çolak, Saim Yýlmaz,

39 AKUT PANKREATÝTLÝ OLGULARDA ERKEN DÖNEM GÝRÝÞÝMLERÝMÝZ
Fuat Ýpekçi, Ömer Engin, Mehmet Yýldýrým, M Emrah Bayam, Cemil Yaylalý

39 ENDOSKOPÝK GÝRÝÞÝMLER SIRASINDA OLUÞAN YARALANMALARI SINIFLANDIRMADA YENÝ BÝR YAKLAÞIM 
Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç, Galip Ersöz, Ahmet Çoker

40 SAFRA TAÞI ÝLEUSU
Bülent Çalýk, Ömer Engin

40 LAPAROSKOPÝK KOLESÝSTEKTOMÝ ÖNCESÝ PROFÝLAKTÝK ANTÝBÝYOTÝK GEREKLÝ DEÐÝLDÝR
Barýþ Yýldýz, Osman Abbasoðlu, Erhan Hamaloðlu, Aycan Yýldýrým, Ýskender Sayek

41 PANKREAS VE PERÝAMPULLER BÖLGE KÝTLELERÝNE YAKLAÞIM: 54 OLGUDA DENEYÝMÝMÝZ
Yavuz Selim Sarý, Vahit Tunalý, Ýbrahim Karagöz, Oguz Koç, Yunus Topal, Esin Erkan, Adnan Haþlak

41 PANKREAS PSÖDOKÝSTLERÝNDE CERRAHÝ TEDAVÝ SONUÇLARIMIZ: 11 OLGU
Koray Topgül, Necati Özen, Oktay Karaköse, Savaþ Yürüker, Fatih Deniz, Zafer Malazgirt, Mete Kesim

42 TRANSKATETER KEMOEMBOLÝZASYON SONRASI GELÝÞEN NEKROTÝZAN PANKREATÝT: OLGU SUNUMU
Beyza Özçýnar, Koray Güven, Arzu Poyanlý, Ýlgin Özden,

42 MEZENTERÝK TÜBERKÜLOZ LENFADENÝTE BAÐLI MEKANÝK ÝKTER VE PORTAL HÝPERTANSÝYON
Gürkan Tellioðlu, Ýbrahim Berber, Gamze Kýlýçoðlu, V. Melih Kara, Koray Güven, Tuba Fersahoðlu, Ýzzet Titiz

42 BÝLÝER PATOLOJÝDE CERRAHÝ VE ERCP UYGULAMALARI
Fuat Ýpekçi, Mehmet Yýldýrým, Ömer Engin, Fatih Akdamar, Þafak Þahin

43 DOÐAL BÝR KÝSTODUODENOSTOMÝ: NEKROTÝZAN PANKREATÝTTE SPONTAN PANKREATODUODENAL FÝSTÜL
Ertan Emek, Ýlgin Özden, Arzu Poyanlý, Ali Emre,

43 KEMORADYOTERAPÝ ÝLE KÜRATÝF TEDAVÝ EDÝLMÝÞ VERTEBRA METASTAZLI PRÝMER PANKREAS LENFOMASI
Kürþat Rahmi Serin, Koray Güven, Kaan Gök, Didem Öncel, Öner Doðan, Ýlgin Özden
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43 NADÝR BÝR BÝLÝYER PERÝTONÝT NEDENÝ: SPONTAN ÝNTRAHEPATÝK BÝLÝYER KANAL RÜPTÜRÜ
Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Ahmet Çoker

44 PANKREATÝK MALÝGNÝTEYÝ TAKLÝT EDEN PANKREATÝK / PERÝPANKREATÝK TÜBERKÜLOZ
Yücel Polat, Ýlgin Özden, Orhan Bilge, Yaman Tekant, Koray Acarlý, Aydýn Alper, Ali Emre, Kadir Demir, Arzu Poyanlý, 
Orhan Arýoðul

44 PANKREASIN SOLÝD PSÖDOPAPÝLLER TÜMÖRÜ: NADÝR KARÞILAÞILAN YAÞ, KÝTLE YAPISI VE HÝSTOPATOLOJÝ
Gürkan Tellioðlu, Osman Krand, Gamze Kýlýçoðlu, Gulistan Gümrükçü, V. Melih Kara, Ýbrahim Berber, Ýzzet Titiz

44 AKUT BÝLÝER PANKREATÝTLÝ HASTALARDA ERKP'NÝN YERÝ VE TABURCU OLMADAN LAPAROSKOPÝK 
KOLESÝSTEKTOMÝ UYGULAMASI 
Özlem Gür, Hüdai Genç, Ulaþ Urgancý, Serhat Gür, Cengiz Tavusbay, Mehmet Hacýyanlý

45 PORTAL HÝPERTANSÝYONLU SÝROTÝK HASTADA SPLENÝK ARTER ANEVRÝZMASI
Mehmet Ali Uzun, Neþet Köksal, Yusuf Günerhan, Hüseyin Kadýoðlu

45 OLGU SUNUMU:PANKREASIN PSÖDOPAPÝLLER TÜMÖRÜ
Cengiz Tavusbay, Özlem Sayýn Gür, Mehmet Hacýyanlý, Cem Karaali, Hüdai Genç, Selda Hacýyanlý

46 PERÝAMPULLER BÖLGE TÜMÖRLÜ 47 OLGUMUZUN ANALÝZÝ
Mehmet Çaðlýkülekçi, Musa Dirlik, Hakan Canbaz, Özgür Türkmenoðlu, Uður Altun, Süha Aydýn

46 SAFRA KESESÝ POLÝPLERÝNDE MALÝGNÝTE ÝNSÝDANSI
Pýnar Taþar, Sadýk Kýlýçturgay, Ersin Öztürk, Yýlmaz Özen, Tuncay Yýlmazlar

47 SAFRA YOLU YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAÞIM
Levent Kaptanoðlu, Hasan Fehmi Küçük, Mehmet Eser, Hüseyin Uzun, Cengiz Volkan Menteþ, Baðýþ Taþdoðan, Necmi Kurt

47 SAFRA YOLLARINA AÇILMIÞ HÝDATÝD KÝSTLERDE FÝBRÝN YAPIÞTIRICI UYGULAMASI
Ahmet A. Balýk, Ýlyas Baþkonuþ, Göktürk Maralcan, Akýn Köþüm, M. Necdet Aybastý, Avni Gökalp

47 SÝROTÝK HASTADA PARSÝYEL KOLESÝSTEKTOMÝ 
Gürkan Tellioðlu, V. Melih Kara, Gamze Kýlýçoðlu, Ýbrahim Berber, Ýzzet Titiz

47 VERTÝKAL MATRÝS DÝKÝÞLERLE UYARLANMIÞ UÇ UCA DUNKÝNG PANKREATÝKOJEJUNOSTOMÝ ANASTOMOZU
Nurkan Törer, Tarýk Z. Nursal, Ali Ezer, Turgut Noyan, 
Hamdi Karakayalý, Mehmet Haberal

48 LAPAROSKOPÝK KOLESÝSTEKTOMÝDE SAFRA KESESÝ BOÞALTILMASININ KESE DELÝNMESÝNÝ AZALTMADA
ETKÝSÝ-ÖN DEÐERLENDÝRME 
Ali Ezer, Tarýk Zafer Nursal, Alper Parlakgümüþ, Turgut Noyan, Hamdi Karakayalý, Mehmet Haberal

48 CHOLECYSTOCOLONIC FISTULA ORIGINATING BETWEEN REMNANT GALLBLADDER AND TRANSVERSE 
COLON: A CASE REPORT
Hidehiko Otsuji, Masaya Shiomi, Keisuke Mizuno, Yuichiro Tojima, Satoshi Kamiya, Teiichi Sugiura, Koji Shibata, 
Hiroki Miyachi, Naoya Yamaguchi, and Junichi Kamiya
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S-1
SIÇANLARDA SAFRA YOLU BAÐLANMASI SONUCU OLUÞAN
KOLESTAZIN LÝPÝD PEROKSÝDASYONU VE KARACÝÐER
DOKUSUNDA OLUÞAN YAPISAL DEÐÝÞÝKLÝKLERE ETKÝSÝ

Musa Dirlik1, Hakan Canbaz1, Duygu Düþmez Apa3, 
Mehmet Çaðlýkülekçi1, Erdem Yücel1, Ebru Ballý2, Lülüfer Tamer5,
Arzu Kanýk4, Süha Aydýn1

Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý1, 
Histoloji Anabilim Dalý2, 
Patoloji Anabilim Dalý3,  
Biyoistatistik Anabilim Dalý4,
Biyokimya Anabilim Dalý5, MERSÝN

Giriþ: Akut safra yolu týkanmasý sonucu oluþan karaciðer
hasarýnýn patojenezinde rol oynayan mekanizma ve mediatörler
hala tam olarak bilinmemekle beraber toksik safra tuzlarýnýn
birikmesi, proinflamatuar sitokinlerin (TNF ve IL-6) yapýmýnýn
artmasý, bakteriyel endotoksinler ve oksidatif stres sonucu
oluþan lipid perosidasyonu (LP) önemli sebepler olarak
düþünülmektedir. Bu çalýþmanýn amacý sýçanlarda safra yolu
baðlanmasýný (SYB) takip eden ilk sekiz günde oluþan hiper-
bilirubineminin süresi ve yoðunluðu arttýkça LP, iNOS ekspres-
yonu ve karaciðer dokusunda sebep olduðu yapýsal deðiþiklik-
lerin incelenmesidir.
Metod: 30 sýçan altýþardan beþ gruba ayrýldý. Grup A: Sham
grubu; Grup B, C, D ve E sarýlýk gruplarý olup sýrasýyla SYB'yi
takip eden ilk birinci, üçüncü, beþinci ve sekizinci günlerdeki
kolestazlý sýçanlardan oluþturuldu. Serum bilirubin, nitrit, nitrat

ve malondialdehit (MDA) seviyesi, doku MDA, GSH ve Na+/K+
ATP'ase aktivite seviyesi biyokimyasal metotlarla ölçüldü. Doku
iNOS ekspresyonu immünohistokimyasal olarak deðerlendirildi.
Karaciðer doku örnekleri ýþýk ve elektron mikroskobu ile ince-
lenerek histopatolojik deðiþiklikler deðerlendirildi. 
Bulgu: TSYB süresi uzadýkça serum bilirubin seviyesi tedricen
arttý. Serum ve doku MDA seviyesi SYB'den sonraki birinci
günde anlamlý olarak artmaya baþladý ve en yüksek deðere
üçüncü günde ulaþtý. Doku ATP'ase seviyesi tedricen azaldý.
Serum nitrit ve nitrat seviyesi SYB'den hemen sonra yükselme-
ye baþladý ve en yüksek deðere üçüncü gün ulaþtý. Doku GSH
seviyesi tedricen azaldý. Histopatolojik olarak grup A ve B deki
duktal proliferasyon grup D ve E'dekinden anlamlý olarak azdý.
INOS ekspresyonu kolestazdan hemen sonra artmaya baþladý
ve en yüksek deðere SYB'nin üçüncü günü ulaþtý ve sonra biliru-
bin seviyesinin artmaya devam etmesine raðmen hafifçe azaldý.
Elektron mikroskobundaki deðiþiklikler birinci günden itibaren
baþladý ve deðiþiklikler üçüncü günden itibaren daha bariz oldu.
Tartýþma ve Sonuç: En yoðun LP, NO oluþumu ve iNOS
ekspresyonu kolestaz süresine ve bilirubin seviyesine baðlý
olmaksýzýn SYB'nin üçüncü günü görülmektedir. GSH seviyesin-
deki sürekli artýþ iNOS protein ve NO sentezinde azalmaya yol
açmaktadýr. LP, hiperbilirubinemi ve doku GSH seviyeleri ile
kolestatik deðiþiklikler ve apoptozis birbirlerine paralellik göster-
mesine raðmen iNOS ekspresyonu farklý bir yol takip etmektedir.

Anahtar Kelimeler: karaciðer, kolestaz, lipid peroksidasyonu,
GSH, ÝNOS, apoptoz
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S-2
KOMPLÝKE BÝR SAFRA YOLLARI YARALANMASI OLGUSU:
ZAMAN ÇOK ÖNEMLÝ

Þener Balas, Osman Abbasoðlu, Nida Erol, Vidan Karaküçük, Ali
Murat Koç

Hacettepe Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý
ANKARA

Giriþ: Tüm laparoskopik kolesistektomi olgularý göz önüne
alýndýðýnda %0.1 ile %2.7 arasýnda deðiþen safra yolu yaralan-
ma oranlarý bildirilmektedir. Bu yaralanmalarýn erken tanýnmasý
büyük önem taþýmaktadýr. Burada erken dönemde tedavi edilmiþ
komplike bir safra yolu yaralanmasý olgusu sunulmaktadýr.
Metod: Bir gün önce baþka bir merkezde kronik taþlý kolesistit
tanýsýyla 34 yaþýndaki kadýn hastaya laparoskopik kolesistekto-
mi yapýlýyor. Ameliyat sýrasýnda safra yollarý yaralanmasý olduðu
fark edilerek açýk ameliyata geçiliyor. Safra yollarý onarýmý yapýl-
maksýzýn subhepatik bölgeye bir dren konarak hasta ambulans
uçak ile hemen hastanemize sevk ediliyor. Geldiðinde genel
durumu iyi olan ve dreninden berrak safra gelen hasta, ilk cer-
rahi giriþimden yaklaþýk 24 saat sonra ameliyata alýndý.
Ameliyatta karýn içinde safra birikimi olmadýðý görüldü. Yapýlan
eksplorasyonda sol lob kaynaklý 3, sað lob kaynaklý 2 safra
kanalý olduðu görüldü. Ýkincil safra yollarýný ilgilendiren komplike
bir yaralanma olduðu anlaþýldý. Sað hepatik arterin transekte
edilerek baðlandýðý görüldü.Sol loba ait 3 safra kanalý birleþtirile-
rek tek aðýz haline getirildi. Sað lobdan gelen 2 mm çaplý bir
safra kanalý baðlanarak iptal edildi. Usulüne uygun Roux-Y seg-
menti hazýrlanarak sað ve sol safra kanallarý iki ayrý anastomoz-
la jejeunuma baðlandý. Ameliyat sonrasý önemli bir komplikas-
yon geliþmeyen hasta 20. günde taburcu edildi. Taburcu
edildiðinde serum bilirubin düzeyi normaldi. Diðer karaciðer
fonksiyon testleri hafif yükseklik gösteriyordu. Ameliyat sonrasý
6. ay kontrolde yakýnmasý olmayan hastanýn karaciðer fonksi-
yon testleri normal düzeydeydi. 
Tartýþma ve Sonuç: Bu onarýmýn baþarýlý olmasýndaki en
önemli faktörlerden biri, ilk ameliyatý yapan cerrahýn yaralan-
mayý erken fark ederek duyarlý davranmasý ve hastayý saatler

içinde havayolu ile sevk ederek 24 saat içinde onarýmýn yapýla-
bilmesini saðlamýþ olmasýdýr.

Anahtar Kelimeler: laparoskopik kolesistektomi, safra yolu
yaralanmasý

S-3
ÝATROJENÝK BÝLÝER YARALANMALAR 50 OLGUNUN ANALÝZÝ

Barýþ Gürcü, Ünal Aydýn, Alper Uðuz, Mircelal Kazimi, Murat
Akyýldýz, Mustafa Parýldar, Gülgün Demirpolat, Galip Ersöz, 
Ömer Özütemiz, Nevra Elmas, Ahmet Memiþ, Oktay Tekeþin, 
Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker 

Ege Üniversitesi, Týp Fakültesi, Hepatobilier Çalýþma Grubu, ÝZMÝR

2003-2006 yýllarý arasýnda iyatrojenik bilier yarlanma nedeniyle
refere edilen 50 olgu yarlanma biçimleri ve bu yarlanmalarýn
tedavi stratejisi ile sonuçlar üzerindeki etkileri açýsýndan retros-
pektif olarak incelendi.yaralanmalarýn altýnda yatan neden 2
olguda atlanmýþ tümör (%4), 43 olguda (%86) bilier cerrahi, 3
olguda (%6) kisthidatik ve 2 olguda (%4) ercp sonrasý yarlanma
olarak belirlendi. Son yýllarda endoskopik ve radyolojik yöntem-
lerdeki deneyimlerin giderek artmasýný takiben olgularýn önemli
bir kýsmýna preoperatif dönemde endoskopik retrograd kolan-
jiyo-pankreatografi (n:8) ve perkutan tranhepatik kolanjiografi
(n:12) gibi diagnostik ve terapötik yöntemler uygulanabildi. Tüm
olgulara definitif cerrahi uygulanýrken, rekonstriksiyon prosedürü
olarak en sýk Roux-en-Y hepatikojejunostomi gerçekleþtirildi
(n:28, %46). Hastanede yatýþ sürecinde 1 hastada (%2) morta-
lite görüldü. Tekrarlayan darlýk 2 olguda görüldü ve reopere edil-
di. Ýlk tedavi yöntemi olarak kullanýlan perkutan balon dilatas-
yonu 3 hastada baþarýsýz oldu. Takip süresince olgular arasýnda
hastalýða baðlý nedenlerden dolayý ölen olmadý. Olgularýn …….
Sinde baþarýlý sonuç elde edildi.
Laparoskopik  bilier cerrahide giderek artan deneyim çok daha kar-
maþýk olgulara giriþim uygulamasýna yol açarken beraberinde iyat-
rojenik bilier yaralanmalarýn sayýsýnýn artmasýna neden olacaktýr.
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S-4
PANKREAS SOLÝD PSÖDOPAPÝLLER TÜMÖRÜNDE CERRAHÝ
TEDAVÝ SONUÇLARIMIZ

Kürþat Rahmi Serin, Ýlgin Özden, Didem Öncel, Orhan Bilge, 
Yaman Tekant, Koray Acarlý, Aydýn Alper, Ali Emre, Orhan Arýoðul

Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim
Dalý, Karaciðer Safra Yollarý Pankreas Cerrahisi Birimi. ÝSTANBUL

Giriþ: Solid psödopapiller tümör (SPT) malign pankreas neo-
plazileri arasýnda cerrahi olarak kür saðlanabilmesi sebebiyle
dikkat çekmektedir.
Metod: 1994-2006 yýllarý arasýnda cerrahi tedavi uyguladýðýmýz
10 SPT vakasýnýn sonuçlarý irdelenmiþtir.
Bulgu: Bütün hastalar kadýndý, ortanca yaþ 30 (18-57) idi. En
sýk görülen þikayetler karýn aðrýsý (%70), bulantý-kusma (%20),
sarýlýk (%20) ve ele gelen kitleydi (%20). Tümör 4 hastada
pankreas baþýnda, 3 hastada gövdede, 3 hastada kuyruk kýs-
mýnda tespit edildi. Bütün hastalarýn CA 19-9 ve CEA düzeyleri
normal sýnýrlarda saptandý.Bir hastada baþka bir merkezde
yapýlan yapýlan ince iðne asðirasyon biyopsisi ile SPT tanýsý
konmuþtu. Beþ hastaya distal pankreatektomi ve splenektomi, 4
hastaya Whipple ameliyatý, 1 hastaya Fortner ameliyatý uygu-
landý. Bir hastada portal ven, bir hastada da süperior mezenterik
ven invazyonu mevcuttu ve her iki hastada ven rezeksiyonu ve
rekonstrüksiyonu yapýldý. Ortanca kitle boyutu 9 cm (3-19) idi.
Hiçbir hastada lenf nodu tutulumu saptanmadý. Bir hasta tabur-
cu olmasýndan sonra 3. ayda batýn kaynaklý septik þok tablosun-
da baþvurdu ve ayný gün öldü. Ortanca 64 ay (3-153) takip süre-
si sonunda hiçbir hastada nüks veya metastaz saptanmadý.
Damar rezeksiyonu gerekmiþ olan iki hasta 109. ve 153. aylar-
da hastalýksýz olarak hayatlarýna devam etmektedirler.
Tartýþma ve Sonuç: Agresif cerrahi yaklaþým SPT de cerrahi kür
saðlamaktadýr.

Anahtar Kelimeler: solid psödopapiller tümör, damar rezeksiyonu

S-5
PERÝAMPULLER NEOPLAZÝLERDE PANKREATÝKODUODE-
NEKTOMÝ

Ayhan Mesci, Ayþegül Okutan, Taner Çolak, Þükrü Aktan

Akdeniz Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
ANTALYA

Giriþ: Periampuller neoplazilerde (PN) pankreatikoduodenekto-
mi (PD) düþük oranda kür saðlasa da yaþamý uzatan ve diðer
yöntemlerden daha iyi palyasyon saðlayan bir ameliyattýr.
Metod: Bu çalýþma, PN nedeni ile PD yapýlan hasta verilerinin
retrospektif incelenmesi ile, ameliyat komplikasyon, mortalite ve

etkileyen nedenler ile sað kalým sürelerinin saptanmasý amacý
ile yapýldý. Hastalar ve metotlar: 1982-2007 yýllarý arasýnda
Anabilim Dalý'mýzda tümör nedenli PD yapýlan hastalarýn verileri
deðerlendirildi. Oranlar arasý fark Ki-kare testi, yaþam analizleri
Kaplan-Meier yöntemi ile deðerlendirildi.
Bulgu: Yirmi sekizi kadýn, 52'si erkek 80 hastanýn (22-86 yýl,
ortalama yaþ: 57±13) 73'üne Whipple, 7'sine total pankreatekto-
mi yapýldý. Pankreas, ampulla vateri ve distal koledok tümörü
oranlarý sýrasýyla %61,%24,%15 idi. Ameliyat sonrasý 24 hasta-
da komplikasyon görüldü (%30), 15 hasta komplikasyon nedeni
ile yeniden ameliyat edildi (%19) Whipple ameliyatý yapýlan 12
hastada pankreatikojejeunostomi (PJ) kaçaðý saptandý (%15)
10'u yeniden ameliyat edildi. PJ tipi ile anastomoz kaçaðý
arasýnda iliþki saptanmadý (p: 0.645). Ameliyat mortalitesi %16
idi (sepsis+çoklu organ yetmezliði: 8, kanama 3, MI: 2). Mortalite
ile iliþkili faktörler komplikasyon varlýðý (p<0,001), ikinci ameliyat
yapýlmasý (p<0,001), ve PJ kaçaðý (p: 0,001) idi. Ameliyat mor-
talitesi son on yýlda %10 iken, 1998 öncesi %21 idi. Pankreas,
ampulla vateri ve distal koledok tümörü için ameliyat mortalitesi
çýkarýldýktan sonra medyan yaþam süreleri sýrasý ile 12,18,20 ay
idi. Ýki yýllýk yaþam oranlarý ise %24,%45,%28 idi.
Tartýþma ve Sonuç: PD ameliyatý PN' de 12-20 ay medyan sað
kalým saðlayabilmektedir. Buna karþýn geliþen komplikasyonlar
ve tekrarlayan ameliyatlar mortaliteyi artýrmaktadýr. Sað kalým
süreleri ve komplikasyon oranlarý literatürle benzer, buna karþýn
mortalite oranlarýmýz yüksek saptanmýþtýr. Daha iyi komplikasyon
yönetimi ile ameliyat mortalitesinin azaltýlabileceði düþünüldü.

Anahtar Kelimeler: speriampuller neoplazi, pankreatikoduo-
denektomi

S-6
PERÝAMPULLER BÖLGE VE PANKREAS TÜMÖRLERÝNDE
TEK MERKEZ DENEYÝMÝ

Alper Uðuz, Barýþ Gürcü, Ünal Aydýn, Deniz Nart, Galip Ersöz,
Ömer Özütemiz, Oktay Tekeþin, Nevra Elmas, Erdem Göker, 
Serdar Özkök, Funda Yýlmaz, Murat Zeytunlu, Ahmet Çoker

Ege Üniversitesi, Týp Fakültesi, Hepatobilier Çalýþma Grubu, ÝZMÝR

Giriþ: 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.
Metod: Temmuz 2003-Aralýk 2006 tarihleri arasýnda merkezi-
mize baþvuran toplam 143 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
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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.
Bulgu: En çok eþlik eden hastalýk diabet ve/veya hipertansiyon
olup 46 hastada (%31,5) saptandý. Ortalama ASA skoru 2 olan
hastalarda ortalama CA19-9 deðeri 229'du. Kýrk beþ hastaya preop
stent uygulandý. 26 hasta opere edilmedi. Radyolojik olarak 40
vaskuler tutulum bildirilirken, operasyonda 18 hastada vaskuler
tutulum saptandý. Perioperatif major komplikasyon 15 hastada sap-
tandý. Patolojik incelemede 57 hastada adenokanser, 37 hastada
diðer tümör tipleri saptandý. Olgularýn 77 tanesi (%57) periampuller

bölge, 37'si (%27) pankreas gövde ve 4'ü (%3) kronik pankreatit
nedeniyle opere edildi. Bu gruplarda sýrayla pankreatikodudoenek-
tomi, distal pankreatektomi ve pankreatikoduodenektomi uygu-
landý. Perioperatif 30 gün içinde hastanede kaybedilen hasta sayýsý
3 (%0.65), major morbidite (anastomoz kaçaðý, GIS kanamasý) 5
hasta, oraný %1,38 olarak bulundu. Kaplan Meier saðkalým analizi
ile  pankreas baþý ve distal koledok tümörlerinde ortalama saðkalým
19.62 1.42 ay, gövde tümörlerinde 12.32 1.11 ay papilla tümör-
lerinde ise 20.36  1.41 ay olarak bulundu.
Tartýþma ve Sonuç: Bir üniversite cerrahi kliniðinde sadece HPB
cerrahi alanýnda çalýþan ekip tarafýndan yapýlan olgularýn
sonuçlarýnýn kabul edilebilir olduðu görülmektedir.
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S-7
KOLOREKTAL KANSERLERDE KARACÝÐER METASTAZ
REZEKSÝYONUNUN SAÐKALIMA ETKÝSÝ 

Ersin Öztürk, Sadýk Kýlýçturgay, Pýnar Taþar, Abdullah Zorluoðlu,
Tuncay Yýlmazlar, Yýlmaz Özen

Uludað Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
BURSA

Giriþ: Kolorektal kanserlerin (KRK) karaciðere metastazlarýnýn
rezeksiyonunun sürviye olumlu katkýlarý olduðu bilinmektedir. Bu
retrospektif çalýþmada bu hastalarda sürviye etkiyen faktörler
araþtýrýlmýþtýr.
Metod: 1995-2006 sürecinde KRK nedeniyle opere edilen 151
hastada karaciðer metastazý saptanmýþtýr. Bunlardan sadece 68'i
takip edilebilmiþtir. Bu 68 hastanýn 32'sine metastaz rezeksiyonu
uygulanmýþ, 36'sýna multiple metastaz nedeniyle giriþim yapýl-
mamýþtýr. Bu hastalarýn yaþ, cinsiyet, KRK tipi ve ameliyatý,
primer tümörün histopatolojik özellikleri, KC metastaz sayýsý,
metastaz derecesi (tek lobta dörtten az, iki lobta dörtten az, beþ
veya daha fazla), metastaz taný yöntemi, metastaz cerrahisi,
metastaz cerrahisi zamanlamasý, saðkalým, hastalýksýz saðkalým
parametreleri retrospektif olarak incelendi. Saðkalým analizleri
Kaplan-Meier ve Cox regresyon analizleri ile yapýldý.
Bulgu: Ortalama yaþ 61,23 ±9,6 yýldý. Hastalarýn 29'u rektum,
39'u kolon kanseriydi. Saðkalým süresi ortalama 35,12 ±5,4
aydý. Rezeksiyon yapýlanlarýn ortalama saðkalýmý 50,9±7,7
ayken, yapýlmayanlarýn ise 20,2±2,1 aydý (p<0,001). Cox
regresyon analizinde metastaz rezeksiyonu prognostik faktör
olarak saptanmýþtýr (p=0,001; OR=3,765). Metastaz derece-
lendirilmesine göre ayrýlan gruplarýn yaþam süreleri farklýydý
(medianlarý; 4, 47, 21 ve 13 ay; p=0,008). Cox regresyon anali-
zine göre bu deðiþkende saðkalýma etkiliydi (p=0,004,
OR=3,388). Ayrýca metastaz rezeksiyon geniþliðinin saðkalýma
etkisi de araþtýrýldý. On dokuz hastada metastazektomi
yapýlmýþken, 13 hastada geniþ sýnýrlarla rezeksiyon yapýlmýþtý.
Bu iki grup arasýnda yaþam süreleri açýsýndan fark yoktu
(p=0,181). Cox regresyon analizine göre ne bu parametre ne de
metastaz cerrahi zamanlamasý saðkalýmý etkiliyordu. Ancak,
tüm deðiþkenlere çoklu regresyona analizi yapýlýnca hiçbir faktör
prognostik etken olarak ön plana çýkmamýþtýr. Bunun nedeni de
muhtemelen hasta sayýsýnýn sýnýrlý oluþudur 
Tartýþma ve Sonuç: KRK'lerin KC metastazlarýnýn rezeksiyonu
saðkalým oranlarýný arttýrmaktadýr ancak rezeksiyon geniþliðinin
saðkalým üzerine belirgin etkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: kolorektal kanser, karaciðer metastaz, saðkalým

S-8
KARACÝÐER REZEKSÝYONU DENEYÝMÝMÝZ 

Tarýk Artýþ2, Engin Ok2, Mevlüt Baþkol1, Edip Torun1, Iþýn Soyuer3,
Ýbrahim Karahan4, Zeki Yýlmaz2

Erciyes Üniversitesi, Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý1, 
Genel Cerrahi Anabilim Dalý2, 
Patoloji Anabilim Dalý3, 
Radyoloji Anabilim Dalý4, KAYSERÝ

Giriþ: Cerahi teknik ve teknolojideki geliþmeler, perioperatif
hasta bakýmýndaki iyileþmeler ve multisipliner yaklaþýmlar
karaciðer rezeksiyonlarýnýn daha yaygýn olarak uygulanmasýna
yol açmýþtýr. Hepatobiliyer cerrahide branþlaþma hasta
volümünün artmasýna ve daha detaylý hasta deðerlendirilmesine
olanak tanýmasý açýsýndan önemlidir. Kliniðimizde Ocak
2005'ten itibaren baþlayan branþlaþma sonucu karaciðer rezek-
siyon sayýsýnda belirgin artýþ olmuþtur. Bu çalýþmamýzda bu
dönemde yaptýðýmýz karaciðer rezeksiyonlarýný irdelemeyi
amaçladýk.
Metod: Ocak 2005-Mart 2007 tarihleri arasýnda Erciyes Üniver-
sitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý HPB Biriminde
uygulanan 90 karaciðer rezeksiyonlu hasta retrospektif olarak
incelendi.Hastalarýn demografisi, taný araçlarý, yapýlan cerrahi
giriþimler, postoperatif komplikasyonlar bakýmýndan retrospektif
olarak incelendi. Hastalar haftalýk düzenlenen konsey ile multi-
disipliner yaklaþým ile tartýþýldý ve bilgi paylaþýmý saðlandý.
Bulgu: Hastalarýn 51'i Erkek, 39'u kadýn ve yaþ ortalamasý 53.2
idi. Etyolojik nedenler: Siroz zemininde geliþen hepatoselüler
karsinom (n=17), nonsirotik hepatoselüler karsinom (n=3), dev
hemanjiom (n=29), kolorektal metastaz(n=16), ekinokok alveo-
laris(n=4), safra kesesi kanseri (n=3), hiler kolanjiokarsinom
(n=3), kist hidatik (n=15). Preoperatif taný aracý olarak USG
(n=90), dinamik karaciðer tomografisi (n=85), manyetik rezo-
nans görüntülüme (n= 26) ve perkütan transhepatik kolanjiografi
(n=3) hastada kullanýldý. HSK'lý hastalarda oartalama AFP
düzeyi 88.25 ng/dl, metastazlý hastalarda ortalama CEA düzeyi
27 ng/dl idi. Uygulanan cerrahi iþlemler;geniþletilmiþ sað hemi-
hepatektomi (n=1), sað hepatektomi (n=21), sol hemihepatekto-
mi (n=10), sol lateral segmentomi (n=10), bisegmentektomi
yada sektörektemi (n=11), segmentektomi- non anatomik rezek-
siyon (n=15), enükleasyon (n=22) hasta þeklindeydi. Postope-
ratif komplikasyonlar: Karaciðer yetmezliði (n=2), kanama (n=5),
safra kaçaðý (n=4), bilier striktür (n=2), biloma (n=8), yara infek-
siyonu (n=6) olarak sýralandý. Hastalardan 7'si erken postope-
ratif dönemde kaybedildi. 
Tartýþma ve Sonuç: Karaciðer rezeksiyonu yüksek hasta
volümü olan merkezlerde daha düþük ve mortalite ve mor-
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biditeyle uygulanabilmektedir. Multidisipliner yaklaþýmla preope-
ratif hasta seçimi ve deðerlendirilmesi mortalite ve morbiditeyi
önemli ölçüde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: karaciðer rezeksiyonu

S-9
KARACÝÐER REZEKSÝYONLARINDA TEK MERKEZ
DENEYÝMÝ 

Ünal Aydýn, Barýþ Gürcü, Alper Uðuz, Mircelal Kazimi, 
Murat Akyýldýz, Deniz Nart, Mustafa Parýldar, Gülgün Demirpolat, 
Galip Ersöz, Zeki Karasu, Fulya Günþar, Nevra Elmas, 
Erdem Göker, Funda Yýlmaz, Oktay Tekeþin, Murat Zeytunlu,
Yücel Batur, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker

Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hepatobilier Çalýþma Grubu, ÝZMÝR

Amaç: EÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalý HPB Birimi'nde cer-
rahi tedavi uygulanan 111 hastada yaklaþýmý analiz etmek

Yöntem: Temmuz 2003 - Aralýk 2006 tarihleri arasýnda merkezi-
mize baþvuran toplam 139 olgu, taný araçlarý, tümör yerleþimi,
yapýlan cerrahi giriþim ve uygulanan cerrahiye alternatif tedaviler
bakýmýndan retrospektif olarak incelendi. Her hafta düzenlenen
konsey ile multi disipliner yaklaþým ve bilgi paylaþýmý saðlandý.
Bulgular: Hastalarýn yaþ ortalamasý 60.7 idi. Ortalama ASA skoru
2 olarak bulundu.Ortalama serum albumin, glukoz, AST ALT ve
GGT düzeyleri sýrayla 3,7 gr/dl, 104,44gr/dl, 71,69 IU/L, 77,07
IU/L, ve 157 IU/L olarak saptandý. CEA ve AFP deðerleri 381 ve
62 idi. yirmisekiz hastada bir, 66 hastada iki, 34 hastada ise üç
veya daha çok görüntüleme yöntemi kullanýldý. En çok kullanýlan
yöntem tüm hastalara uygulanan Doppler Ultrasonografiydi.
Ortalama bilirubin düzeyi 2,76 olan hastalarda etyolojik daðýlým,
14 hastada HCC, 75 hastada metastazdý. 50 hasta ise benign
nedenlerle opere edildi.  Otuzbir  hasta çeþitli nedenlerle opere
edilmezken 11 hastada cerrahi rezeksiyona alternatif saðaltým
uygulandý. 4 hastada hipertrofi sonrasý rezeksiyon uygulandý. Ýlk
30 gün içinde 5 hasta çeþitli nedenlerle kaybedildi. 
Sonuç: Metastatik karaciðer tümörlerinde seçkin yaklaþým cer-
rahi rezeksiyondur. Cerrahi rezeksiyon uygulanamayan hastalar-
da alternatif yaklaþýmlar öne çýkmaktadýr.
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S-10
SAÐ HEPATEKTOMÝDE YENÝ BÝR ÇÝZGÝ: BÝMANUEL
"BÝFÝNGER" LÝVER HANGÝNG MANEVRASI 

Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker

Ege Üniversitesi Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý, ÝZMÝR

Giriþ: Günümüzde sað hepatektomi prosedürü için en popular
yöntem karaciðer mobilizasyonu gereðini minimalize eden liver
hanging manevrasý ile yapýlan rezeksiyondur. Bu yöntem retro-
hepatik tünelin klemp ile disseksiyonu sonrasý bu alandan geçi-
rilen bir plastik teyp yardýmý ile karaciðerin asýlmasýný içerir.
Metod: Mart 2005 ile Nisan 2006 tarihleri arasýnda, 22 adet sað
hepatektomi "bimanual bifinger liver hanging manevrasý
(BBLHM)" kullanýlarak uygulandý ve veriler prospektif olarak top-
landý. Karaciðer donör hastalarý çalýþmaya alýnmadý.
Bulgu: BBLHM 21/22 (%95) hastada uygulanabildi. Bir hastada
retrohepatik alanda yapýlan parmakla disseksiyonda aksesuar
bir ven saptanmasý nedeni ile prosedür iptal edildi. Sað hepatek-
tomi endikasyonlarý arasýnda ilk sýrada 11 hasta (%52) ile
karaciðerin primer tümörleri yer aldý. Diðer endikasyonlarý ise 8
hasta (%38) ile sað lob yerleþimli metastatik karaciðer tümörü
ve 2 hasta (%9) ile karaciðer yerleþimli hidatik kist oluþturdu.
Ýntraoperatif ultrasonografi hepatik venlerin anatomik kon-
figürasyon deðerlendirilmesinde kullanýldý. Kanama yalnýzca bir
hastada (%4) gerçekleþti ve 6/0 prolen ile kontinu sütüre edildi. 
Tartýþma ve Sonuç: Liver hanging manevrasý esnasýnda en
önemli basamak avasküler alanýn komplikasyonsuz ortaya
konulmasýdýr. Biz bu çalýþma ile bu alandaki kör disseksiyonda
klemp yerine iþaret parmaklarýnýn rahatlýkla kullanýlabileceðini
düþünüyoruz. BBLHM yalnýzca hepatik venlerin hasarlanmasýný
önlemekle kalmaz, ayrýca aksesuar venlerin de parmakla hisse-
dilerek yaralanmasýný önler. Bu manevra ile hepatik ven klempi
daha kolay ve hepatik rezeksiyon da daha kontrollü gerçekleþe-
bilmektedir. BBLHM retrohepatik alan disseksiyonunda bir
enstruman yerine iþaret parmaklarýnýn kullanýmý ile oldukça
güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: sað hepatektomi, bimanual bifinger liver
hanging manevrasý

S-11
OTOLOG ÝNTERPOZE ÝNFERÝOR MEZENTER ARTER
GREFTÝ ÝLE HEPATÝK ARTER REKONSTRÜKSÝYONU

Hüseyin Astarcýoðlu, Tarkan Ünek, Sedat Karademir, 
Ýbrahim Astarcýoðlu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
ÝZMÝR
Giriþ: Canlý donörden karaciðer nakli (CDKN) ve doku kaybý ile

giden hepatik arter yaralanmalarýnda otolog interpoze infeior
mezenter arter grefti ile rekonstrüksiyon kullanýþlý bir rekonstrük-
siyon yöntemidir.
Metod: Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalý Hepatopankreatobilier Cerrahi Bölümü'nde CDKN
uygulanan 7 (5 olgu HA intimal diseksiyonu, 2 olgu HA trom-
bozu) ve doku kaybýyla giden hepatik arter (HA) yaralanmasý
olan 1 olguya otolog interpoze inferior mezenter arter grefti ile
rekonstrükyon uygulandý.
Bulgu: Ýkinci haftada tromboz geliþip retransplantasyon uygu-
ladýðýmýz HA intimal diseksiyonlu 1 olgu dýþýnda diðer olgu-
larýmýzda ortalama 12.8 ay (1-22 ay) takipte HA patent olarak
bulundu. Olgularýmýzda HA açýklýðý BT anjiografi veya arteri-
ografi ile teyid edildi. Takip edilen olgularda karaciðer fonksiyon
testlerinde anormallik saptanmadý. CDKN uygulanan intimal di-
seksiyonlu 1 olguda post operatif erken dönem geliþen biliodi-
jestif anastoz darlýðýna balon dilatasyonu uygulandý. 
Tartýþma ve Sonuç: Sonuç olarak, hepatik arter komplikasyonu
geliþen CDKN 'li veya travmalý olgularda otolog interpoze inferior
mezenter arter grefti ile rekontrükyon akýlcý bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: canlý donörden karaciðer nakli

S-12
KARACÝÐER NAKLÝ: ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ DENEYÝMÝ 

Vedat Kýrýmlýoðlu, Sezai Yýlmaz, Hale Kýrýmlýoðlu, Burak Iþýk,
Cengiz Ara, Mehmet Yýlmaz, Yaman Tokat, Yýldýray Yüzer

Ýnönü Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim, Dalý
MALATYA

Giriþ: Malatya Ýnönü Üniversitesi'nde ilk karaciðer nakli Mart
2002'de yapýldý. Canlý vericili ilk karaciðer nakli ise Eylül 2005'te
gerçekleþtirildi. Bu çalýþmanýn amacý 2002-2007 yýllarý arasýnda
yapýlan kadavra ve canlý vericili karaciðer nakillerinin sonuçlarýný
sunmaktýr.
Metod: 2002-2007 tarihleri arasýnda kliniðimizde karaciðer nakli
yapýlan olgular sunuldu. 
Bulgu: Bu zaman diliminde toplam 27 hastaya 18 kadavra (bir
tanesi split), 10 canlý vericili karaciðer nakli yapýldý. Hastalarýn
6'sý kadýn, 21'i erkek olup ortalama hasta yaþý 36.5'tu. Nakil
zamanýnda UNOS statuslarý 20 hastada 3, 3 hastada 2B, 2 has-
tada 2A, 2 hastada 1 olarak kabul edildi. Endikasyonlar 14 has-
tada hepatit B'ye baðlý karaciðer sirozu, 4 hastada kriptojenik
siroz, 3 hastada otoimmun hepatite baðlý siroz, 2 hastada fulmi-
nan hepatit, 1 hastada Faktör V Leiden mutasyonuna sekonder
veno-oklüziv hastalýk, 1 hastada hepatit B'ye baðlý karaciðer
sirozu ile beraber hapatosellüler karsinom, 1 hastada alkolik
siroz, 1 hastada primer bilier siroz, 1 hastada ise daha önceden
kliniðimizde karaciger transplantasyonu yapýlan ve Kaposi
sarkomu geliþen hastada immunsupresyonun azaltýlmasýna
baglý olarak geliþen kronik rejeksiyondu. Canlý vericili nakillerde
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bir pediatrik hastada segment 2-3, diðer hastalarda ise sað lob
kullanýldý. Dokuz olguda middle hepatik ven, bir olguda ise midd-
le hepatik venin segment 5 ve 8'e giden dalý grefte dahil edildi.
Hepatik arter rekonstrüksiyonu tüm olgularda uç-uca anosto-
moz, bilier rekonstrüksiyon ise koledoko-koledokostomi þek-
lindeydi. Ýmmünsupresif rejim eriþkin hastalarda tacrolimus,
MMF ve steroidden ibaretti. Pediatrik grupta ise takrolimus yeri-
ne siklosporin verildi. 3 olguda hepatik arter trombozu geliþti.
Acil revaskülarizasyon ile kanlanma saðlandý. Bir olguda alýcý ve
verici portal venlerindeki çap uyumsuzluðu nedeniyle portal ven
trombozu geliþti ve trombektomi yapýldý. 4 olguda bilier striktür
geliþti. Bir olguya cerrahi müdahale ile Roux-en-Y hepatikoje-
junostomi yapýldý. 27 hastanýn 4'ü postoperatif erken dönemde,

1 tanesi 6. ayda immünsupresyon sonucu geliþen böbrek yet-
mezliði, 1 tanesi ise re-transplantasyon sonrasý 12. ayda Kaposi
sarkomu sonucu kaybedilmiþtir. 21 hasta hayatta ve normal
karaciðer fonksiyonlarýna sahip olup ortalama izlem süresi 16.4
aydýr. On canlý vericinin 2'sinde spontan kapanan eksternal
safra fistülü geliþti.
Tartýþma ve Sonuç: Bölgemizde özellikle hepatit B'ye baðlý kro-
nik karaciðer parankim hastalýðý oraný oldukça yüksektir. Bu
hastalar için tek umut karaciðer naklidir. Þu ana kadar olan
sonuçlarýmýzýn bölgenin bu aðýr sorunu için umut ýþýðý olacaðý
düþüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: canlý vericili karaciðer nakli, ortotopik
karaciðer nakli, inönü üniversitesi
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S-13
KARACÝÐER KÝST HÝDATÝÐÝNDE TRAVMATÝK PERÝTONEAL
PERFORASYON VE SPONTAN BÝLÝYER RÜPTÜR

Alper Akcan, Hýzýr Akyýldýz, Namýk Yýlmaz, Fatih Dal, Can Küçük,
Erdoðan Sözüer, Yücel Arýtaþ

Erciyes Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý
KAYSERÝ
Giriþ: Bu çalýþmanýn amacý karaciðer kist hidatik olgularýnda
komplikasyon geliþimine neden olan predispozan faktörleri ve
bu olgularýn cerrahi tedavi sonuçlarýný deðerlendirmektir.
Metod: Retrospektif olarak son 17 yýlda cerrahi ile tedavi edilmiþ
372 hasta incelendi. Olgularýn 28 tanesinde (Grup1) intraperi-
toneal perforasyon, 93 tanesinde (Grup 2) spontan biliyer rüptür
söz konusu idi. Ýki yüz elli bir hastada (Grup 3) komplikasyon
geliþmeyen karaciðer kist hidatiði mevcuttu.
Bulgu: Yaþýn azalmasý, kistin yüzeysel yerleþimli olmasý ve kist
boyutunun artmasý peritoneal perforasyon, yaþýn artmasý, kist
boyutunun ve sayýsýnýn artmasý ve her iki lobda kist varlýðý safra
yollarýna rüptür için önemli predispozan faktörler olarak saptan-
mýþtýr. Her üç grupta parsiyel perikistektomi ve drenaj en sýk
uygulanan cerrahi yöntemdir. Grup 1'de sarýlýklý dört hastadan
üç tanesine kolesistektomi ve t-tüp drenaj uygulandý, bir hastaya
da kolesistektomi ve sfinkteroplasti yapýldý. Safra yollarýna rüp-
tür gerçekleþmiþ tüm hastalara kolesistektomi ve ana safra yolu
eksplorasyonu uygulandý. Komplikasyon oranlarý açýsýndan
hastalar karþýlaþtýrýldýðýnda istatistiksel olarak gruplar arasý fark
anlamlý bulunurken (P=0.002) hastanede kalýþ süresi, nüks ve
mortalite oranlarý arasýnda anlamlý fark saptanmadý (p>0.05).
Tartýþma ve Sonuç: Yaþ ve kist boyutu hem peritoneal hem de
biliyer rüptür için önemli predispozan faktörler olup her iki komp-
likasyon morbiditeyi belirgin olarak artýrmaktadýr. Cerrahi teknik
olarak tercihimiz parsiyel perikistektomi ve drenajdýr. Ana safra
yolu eksplorasyonu ve biliyoenterik anostomozlar serbest safra
akýmýnýn saðlanamadýðý durumlarda uygulanmalýdýr.

Anahtar Kelimeler: karaciðer, kist hidatik, peritoneal perforasyon,
biliyer rüptür

S-14
CANLI DONÖRDEN KARACÝÐER NAKLÝ SONRASI GELÝÞEN
SAFRA YOLU KOMPLÝKASYONLARI

Tarkan Ünek, Hüseyin Astarcýoðlu, Sedat Karademir, 
Mücahit Özbilgin, Serhan Derici, Ýbrahim Astarcýoðlu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
ÝZMÝR

Giriþ: Karaciðer transplantasyonu sonrasý geliþen major
mobidiye nedenlerinden biri safra yolu komplikasyonlardýr. 
Metod: Çalýþmanýn amacý Dokuz Eylül Üniversitesi Týp
Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Hepatopankreatobilier

Birimi tarafýndan yapýlan canlý donörden karaciðer nakli (CDKN)
sonrasý geliþen safra yolu komplikasyonlarýnýn irdelenmesidir.
Þubat 1997-Þubat 2007 tarihleri arasýnda 111 CDKN gerçek-
leþtirildi. Bu hastalarýn 40 tanesine uç-uca koledokokoledokos-
tomi ve 71 tanesine Roux-en-Y koledokojejunostomi uygulandý.
Uç-uca koledokokoledokostomiler sýrasýnda T dren kullanýlmadý.
Bulgu: Çalýþmaya 1 aydan daha uzun süre saðkalýmý olan hasta-
lar alýndý. Yüz on bir hastanýn 10 tanesinde safra yolu komplikas-
yonlarý ortaya çýktý. On hastanýn 8 tanesine Roux-en-Y koledoko-
jejunostomi, 2 tanesine Uç-uca koledokokoledokostomi yapýldý.
Roux-en-Y koledokojejunostomi yapýlmýþ olan 8 hastadan 3
tanesinde anastomoz darlýðý, 3 hastada postoperatif bilioma, 2
hastada damarsal komplikasyonlara ikincil perikolanjitik apse
geliþti. Uç-uca koledokokoledokostomi yapýlan bir hastada ise bili-
oma ortaya çýktý. Anastomoz darlýðý geliþen hastaya perkütan giri-
þimlerle dilasyon uygulandý, çift aðýzlý Roux-en-Y koledokoje-
junostomi yapýlan bir hastanýn ön sektör kanalýna internal ekster-
nal drenaj kateteri yerleþtirilememesi üzerine küçük bir kesi ile gi-
riþimde bulunularak drenaj kateteri yerleþtirildi. Biliomalar ultra-
sonografi eþliðinde yerleþtirilen drenaj kateterleri ile izlendi ve
drenleri izlem sonrasý çekilerek sorunsuz olarak taburcu edildiler.
Damarsal komplikasyonlara ikincil perikolanjitik apse geliþen
hastalara ise drenaj kateteri uygulandý.
Tartýþma ve Sonuç: Canlý donörden karaciðer nakli sonrasý
safra yolu komplikasyonlarý % 9 hastada ortaya çýkmýþ ve bu
hastalar drenaj yöntemleri ile tedavi edilmiþlerdir. Bu sonuçlarla
CDKN sonrasý ortaya çýkan safra yolu komplikasyonu oranlarý
kabul edilebilir düzeylerde görülmüþtür.

Anahtar Kelimeler: canlý donörden karaciðer transplantasyonu

S-15
RETROHEPATÝK ÝNFERÝOR VENA KAVA YARALANMALARI-
NA YAKLAÞIM

Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç

Ege Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý, ÝZMÝR

Giriþ: Günümüzde, karýn içi büyük vasküler yapýlarýn yaralanmasý
halen travmanýn en ciddi ve ölümcül sonuçlarýndan biridir. Bu
çalýþmada retrohepatik inferior vena kava (RHÝVK) yaralanmalarý-
na yaklaþýmda kritik noktalarýn ve onarýmda optimal tekniðin
ayrýntýlarýnýn klinik çalýþma ile ortaya koyulmasý amaçlandý. 
Metod: Yaklaþýk 2 yýl süresince kliniðimizde karaciðer trans-
plantasyonu yapýlan hastalar hepatektomi esnasýnda RHÝVK ya
sebebiyet veren yaralanmalar açýsýndan retrospektif olarak
deðerlendirildi. Tüm hastalar ayný ekip tarafýndan, dijital komp-
resyon ve yaralanmanýn kontinü sütürasyonunu içeren ayný
teknikle onarýldý.
Bulgu: Yirmi beþ hasta (21 erkek, 4 bayan) tespit edildi. Karaciðer
yetmezliðinin nedenleri arasýnda hepatit B, hepatit C ve/veya
hepatosellüler kanser, otoimmun hepatit, alkolik hepatit, kripto-
jenik hepatit, Wilson hastalýðý bulundu. Ortalama yaralanma açýk-
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lýðý 0.5 cm (0.2-1.6) olarak ölçüldü. Birden fazla yaralanma sap-
tanan 3 hasta (%12) mevcuttu. Yaralanma ve onarým arasý geçen
sürede ortalama kan kaybý 130cc (40-350cc). Operatif ve posto-
peratif dönemde kanamaya sekonder mortalite gözlenmedi.
Tartýþma ve Sonuç: RHÝVK olmasý durumunda baþarýnýn
anahtarý operasyon ekibinin olaya hakimiyetinin yaný sýra uygun
cerrahi yaklaþýmdýr. Dijital kompresyon tekniði masif kanamayý
önlemede yeterli olmakla birlikte herhangi bir vasküler eksklüz-

yon uygulanmadýðý için postoperatif dönemde geliþebilecek ciddi
komplikasyonlar da engellenmiþ olur. Bu tekniðin hem çoðu cer-
rah tarafýndan uygulanabilir olmasý hem de güvenli, kolay bir yön-
tem olduðu düþüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: hepatektomi, retrohepatik inferior vena kava
yaralanmasý, dijital kompresyon
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P-1 
KÝST HÝDATÝK CERRAHÝSÝNDE SON YAKLAÞIM: LÝVER
HANGÝNG YÖNTEMÝ ÝLE HEPATEKTOMÝ

Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Zafer Önen, Mustafa Özsoy, 
Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker

Ege Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
ÝZMÝR

Giriþ: Liver hanging manevrasý (LHM) için endikasyonlar donor
hepatektomi operasyonlarý ve sað lob yerleþimli büyük tümörleri
içermesine raðmen kist hidatik tedavisinde henüz kullanýmý
bildirilmemiþtir. Biz bu çalýþma ile karaciðer yerleþimli komplike
kist hidatik olgularýnda LHM deðerlendirilmesini amaçladýk. 
Metod: Ocak 2003-Haziran 2006 tarihleri arasýnda, karaciðer
yerleþimli kist hidatik nedeniyle kliniðimizde hepatektomi uygu-
lanan olgularý retrospektif inceledik. 
Bulgu: Karaciðer kist hidatiklerinin tedavisinde LHM kullanýlarak
hepatektomi uygulanan 11(%10) hasta (5 erkek, 6 kadýn) bulun-
du. Ortalama yaþ 41,5 (23-59) idi. Ýki olgu kolanjit (%18) nedeni
ile bir olgu rutin kontrol sýrasýnda, diðer 8 (%72) olgu karýn aðrýsý
ve dispepsi þikayetine yönelik tetkikler ile tespit edildi. 2 olgunun
transaminazlarý belirgin yüksek, 2 olgu ýlýmlý yüksek, diðerleri
normaldi. Tanýda tüm olgularda ultrasonografi ve bilgisayarlý
tomografi kullanýldý. Kist yerleþimleri; sað lobu dolduran:7(%63),
segmental yerleþim: 2 (%18), ve multiple yerleþim: 2 (%18).
Karaciðer rezeksiyonu öncesi intraoperatif ultrasonografi ile
kistin diyafram ve hepatik venlerle olan iliþkisi demonstre edildi.
Tüm olgularda karaciðer mobilizasyonu için anterior yaklaþýmla
LHM kullanýlarak sað hepatektomi uygulandý. Peroperatif 3
olguya birer, bir olguya iki ünite eritrosit süspansiyonu verildi.
Postoperatif bir olguda (%12,5) pulmoner atelektaziye baðlý yük-
sek ateþ, bir olguda (%12,5) sað plevral effüzyon geliþti. Posto-
peratif hemoraji ya da safra kaçaðý gözlenmedi. Ortalama has-
tanede kalýþ süresi 8,2 (4-15) gün olarak belirlendi. 
Tartýþma ve Sonuç: Sað hepatektominin LHM ile uygulanmasý
karaciðer yerleþimli alveolar ve hidatik kistlerin cerrahi tedavinde
kanama kontrolü yaný sýra kistin perfore edilmeden çýkarýlabilmesi-
ni de saðladýðý için paraziter disseminasyon önlenebilmekte, nüks
riski minimalize edilmektedir. Sað lob yerleþimli büyük paraziter kist-
lerinin tedavisinde sað lobektomi planlanmýþsa prosedüre LHM
eklemenin operasyonu güvenli ve kolay hale getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: karaciðer kist hidatiði, sað hepatektomi,
liver hanging manevrasý 

P-2
KARACÝÐER TRAVMASINA YAKLAÞIMDA ÝNTRAOPERATÝF
DOPPLER ULTRASONOGRAFÝ ÝLE METÝLEN MAVÝSÝNÝN
KOMBÝNE KULLANIMI

Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Mustafa Özsoy, Ahmet Çoker

Ege Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
ÝZMÝR

Giriþ: Karaciðer yaralanmalarý tüm batýn travmalarýnýn %10'una
eþlik etmekte ve bunlarýn da %25.8'i ateþli silah yaralanmasý
nedeniyle gerçekleþmektedir. Bu tür travmalarda hasta yaygýn
karýn içi kanamaya sekonder bulgularla acil servise baþvurur ve
genellikle cerrahi eksplorasyon gerektirir. Bu yazýda yüksek
dereceli karaciðer yaralanmalarýnda farklý taný metodlarýnýn
kombinasyonunun etkinliðine deðineceðiz. 
Bulgu: Elli beþ yaþýnda bir erkek hasta ateþli silah yaralanmasý-
na maruz kaldýktan yaklaþýk 1 saat sonra acil servise getirildi.
Nabzý 110/dk (sinus taþikardisi) ve kan basýncý 90/50 mmHg
olarak ölçüldü. Hastaya sývý desteði baþlanarak genel bir fizik
muayene yapýldý. Sternoksifoid bileþkede bir adet giriþ deliði ve
sað 12. kostanýn midklavikuler hat ile kesiþme noktasýnda çýkýþ
deliði gözlemlendi. Akciðer grafisinde pnömotoraks ve batýn
ultrasonografisinde serbest sývý saptanmasý üzerine hasta
acilen operasyona alýndý. Operasyon gözleminde kurþun trase-
sinin karaciðer segment 3, 4b, 5 ve 6 içinden geçtiði saptanmasý
üzerine intraoperatif Doppler ultrasonografi ile vaskuler yapý
görüntülendi. Pringle manevrasý yapýlarak an fazla hasarýn oluþ-
tuðu segment 6 portal veni, hepatik arteri ve veni baðlandý.
Ardýndan kolesistektomi yapýlarak sistik güdükten verilen
metilen mavisi ile safra yollarý deðerlendirildi ve yine segment 6
safra kanalý da suture edilerek onarýldý. Herhangibir komplikas-
yon gözlenmeyen hasta postoperatif 7. gün taburcu edildi. 
Tartýþma ve Sonuç: Ciddi karaciðer travmasý saptanan olgularda
intraoperatif Doppler ile vaskuler deðerlendirmenin yanýsýra eþ
zamanlý metilen mavisi ile safra yollarýnýn da visualize edilmesi
hem operasyon süresini kýsaltarak hem de minimalize yaklaþým
saðlamasý nedeniyle cerrahi baþarý için son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: karaciðer travmasý, intraoperatif ultrasonografi

P-3
ORTA YOÐUNLUKTAKÝ BÝR MERKEZÝN KARACÝÐER
REZEKSÝYONLARINDAKÝ DENEYÝMÝ

Mehmet Çaðlýkülekçi, Musa Dirlik, Hakan Canbaz, 
Özgür Türkmenoðlu, Bora Üstünsoy, Süha Aydýn

Mersin Üniversitesi, Týp Fakültesi,Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
MERSÝN

Giriþ: Karaciðer rezeksiyonlarý (KR); karaciðerin birçok benign
ve malign hastalýðýnda uygun endikasyon ve seçilmiþ olgularda
en etkili, küratif tedavi metodudur. Bu çalýþmadaki amacýmýz yeni
özelleþen hepato-pankreato-biliyer (hpb) cerrahi birimimizde son
3 yýlda yapýlan karaciðer rezeksiyon olgularýnýn operatif mor-
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bidite ve mortalitelerini deðerlendirmek, olgu daðýlýmýmýz hetero-
jen bile olsa bu giriþimlere yeni baþlayan bir kliniðin hepatektomi-
lerle ilgili deneyimini aktarmak.
Metod: Bu retrospektif çalýþmada; Ekim 2003-Ekim 2006
arasýndaki 36 aylýk dönemde karaciðer rezeksiyonu yapýlan ilk
22 olgumuz deðerlendirildi. Çalýþma kapsamýnda olgularýn yaþ,
cinsiyet daðýlýmý, karaciðerdeki lezyonlarýn tanýsý, yapýlan
ameliyatlar, kan transfüzyonu ihtiyacý, operatif morbidite ve mor-
talite, hastanede kalýþ süresi incelendi. 
Bulgu
Olgularýn 13'ü kadýn, 9'u erkek idi. Yaþ daðýlýmý 21 ile 76 arasýn-
da deðiþmek ile birlikte ortalama yaþ 42.8 olarak bulundu.
Karaciðer rezeksiyonu yapýlan malign patolojiler metastatik
kolorektal kanser (4), hepatosellüler kanser (4) ve safra kesesi
kanseriydi (3); benign patolojiler ise karaciðer hidatik kisti (4),
travmatik lezyonlar (4) ve hemanjiom (3) idi. On bir malign ve 11
benign olguda karaciðer rezeksiyonu yapýldý. Sekiz olguda
major hepatektomi (>3 segment rezeksiyonu); 14 olguda minör
hepatektomi (<3 segment rezeksiyonu) yapýldý. On sekiz olguda
ortalama 3 ünite kan transfüzyonu yapýldý. Peroperatif mortalite
olmadý. Bir olguda operatif mortalite geliþti; operatif mortalite (ilk
1 ay) %4.5 olarak bulundu. Hayatý tehdit eden major bir komp-
likasyon geliþmedi. Üç olguda (%13.5) morbidite ortaya çýktý. Bir
olguda minör safra kaçaðý, 2 olguda atelektazi, efüzyon gibi
minör problemler geliþti ve medikal önlemler ile düzeldi.
Ortalama hastanede kalýþ süresi 9.5 ± 2 gün olarak bulundu. 
Tartýþma ve Sonuç: Karaciðer rezeksiyonu günümüzde gittikçe
azalan bir morbidite ve mortalite ile yapýlabilmektedir. Seçilmiþ
olgu ve uygun endikasyonlarda yapýlacak karaciðer rezeksiyon-
larý çok düþük morbidite ve mortalite ile seyretmektedir. Anestezi
alanýndaki geliþmeler, hepatik anatominin daha iyi anlaþýlmasý,
hpb cerrahisinin yandal olarak seçilmesi karaciðer rezeksiyon-
larýnýn daha güvenli yapýlmasýný saðlamaktadýr. 

Anahtar Kelimeler: karaciðer rezeksiyonu, morbidite, mortalite 

P-4
KARACÝÐER KÝST HÝDATÝÐÝNDE PERÝTONEAL PERFO-
RASYON: KLÝNÝK TABLO, PREDÝSPOZAN FAKTÖRLER VE
CERRAHÝ TEDAVÝ SONUÇLARI

Alper Akcan2, Hýzýr Akyýldýz2, Ahmet Öztürk1, Fatih Ekici2, 
Engin Ok2, Erdoðan Sözüer2, Zeki Yýlmaz2

Erciyes Üniversitesi, Týp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalý1, 
Genel Cerrahi Anabilim Dalý2, KAYSERÝ

Giriþ: Bu çalýþmanýn amacý cerrahi olarak tedavi edilmiþ peri-
tona perfore olan karaciðer kist hidatiklerinde klinik prezentasyo-
nu, predispozan faktörleri, erken ve uzun dönem cerrahi tedavi
sonuçlarýný deðerlendirmektir. 
Metod: Travma sonrasý peritoneal kist perforasyonu saptanan
27 olgunun ve komplikasyon saptanmayan 347 olgunun retros-
pektif olarak medikal kayýtlarý incelendi. 
Bulgu: Perforasyon saptanan olgularýn normal olgulara oraný
%7.8 idi. En sýk perforasyon nedeni trafik kazalarý idi (n=16).
Tüm hastalarda karýn bulgularý vardý, 2 hastada (%7) anafilaktik
bulgular söz konusu idi. Bilgisayarlý tomoðrafi ve ultrasonografi
sensitivitesi sýrasý ile %100 ve %93 idi. Konservatif cerrahi
metodlar %80.5 hastada uygulanýrken %19.5 hastaya radikal
cerrahi giriþim uygulandý. Eþlik eden organ hasarý 10 hastada
saptandý. Perforasyon saptanan olgular ile komplikasyon saptan-
mayan hastalar karþýlaþtýrýldýðýnda cinsiyet (P=0.403), geçirilmiþ
kist hidatik cerrahisi (P=0.565), lokalizasyon (P=0.241), kist

sayýsý (P=0.537), kistte enfeksiyon varlýðý (P= 0.65), ve safra yolu
iliþkisi varlýðý (P=0.37) açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý fark
bulunmadý. Buna karþýn yaþ (P=0.004), kist çapý (P=0.003),
yüzeysel yerleþimli kist varlýðý (P=0.011) anlamlý bulundu. Üç
hastada nüks geliþti. Perfore olgulardaki komplikasyon ve nüks
oranlarý cerrahi teknikler açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda istatistik
fark saptanmadý (P=0.37).
Tartýþma ve Sonuç: Kist perforasyonu açýsýndan predispozan
faktörler genç yaþ ve kistin yüzeysel yerleþimli olmasýdýr.
Peritoneal perforasyon cerrahi sonrasý morbidite ve nüks oran-
larýný yükseltir. Buna karþýn uygulanan cerrahi yöntem ile mor-
bidite ve nüks oranlarý arasýnda iliþki saptanmamýþtýr. 

Anahtar Kelimeler: kist hidatik, peritoneal perforasyon, predis-
pozan faktörler, cerrahi tedavi 

P-5 
CANLI DONÖRDEN KARACÝÐER NAKLÝNDE DONÖR
MORBÝDÝTESÝ

Mücahit Özbilgin2, Tarkan Ünek2, Hüseyin Astarcýoðlu2, 
Sedat Karademir2, Ýbrahim Astarcýoðlu2, Sevda Özkardeþler1, 
Mert Akan1

Dokuz Eylül Üniversitesi, Týp Fakültesi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalý1, 
Genel Cerrahi Anabilim Dalý2, ÝZMÝR

Giriþ: Canlý donörden karaciðer nakli (CDKN)'nde literatürde
belirtilen donör mortalite oraný % 0.2, sað karaciðer donörlerinde
ise % 0.23-0.5'tir. Donör morbidite oranlarý ise % 0-100 arasýn-
da deðiþmekte ve ortalama olarak % 16 olmaktadýr. Donör mor-
biditeleri arasýnda en sýk biliyer komplikasyonlar ve infeksiyonlar
görülmektedir. 
Metod: Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalý Hepatopankreatobiliyer Birim tarafýndan 1997-
2007 yýllarý arasýnda yapýlan 111 CDKN, donör ameliyatlarýnýn
sonuçlarý ýþýðýnda bu ameliyatýn etkinlik ve güvenliðinin incelen-
mesi amaçlandý. Donörlerin yaþ, cinsiyet, yandaþ hastalýk, geçi-
rilmiþ ameliyat, vücut kitle indeksi, total karaciðer hacmi,
hepatektomi sonrasý kalan karaciðer hacmi, preoperatif ve post-
operatif 1 ve 6. günlerdeki total ve direkt bilirubin, albumin ve
protrombin zamanlarý, ameliyat süresi, anatomik varyasyonlar,
postoperatif yoðun bakým izlem süreleri gibi veriler ýþýðýnda bu
faktörlerin donör morbiditesi (biliyer komplikasyon, kanama,
infeksiyon) üzerindeki etkileri incelenmiþtir. 
Bulgu: Donör mortalitesinin olmadýðý seride 5 (%4.5) safra
kaçaðý, 1 (%0.9) pnömoni, 1 (%0.9) epidural anesteziye baðlý
dirençli baþaðrýsý geliþti. Donör morbiditesi ile bakýlan paramet-
reler arasýnda anlamlý bir iliþki saptanmadý. 
Tartýþma ve Sonuç: Donör hepatektomisi deneyimli merkez-
lerde düþük morbidite ile uygulanan cerrahi bir iþlemdir. Ancak
CDKN'nin kýsa geçmiþi gözönünde bulundurulduðunda donör-
lerin uzun dönemli riskleri bilinmemektedir. 

Anahtar Kelimeler:canlý vericiden karaciðer transplantasyonu 

P-6 
BENÝGN VE MALÝGN KARACÝÐER KÝTLELERÝNDE HEPA-
TEKTOMÝ 

Tarkan Ünek, Hüseyin Astarcýoðlu, Tolga Önder, Mücahit Özbilgin,
Sedat Karademir, Ýbrahim Astarcýoðlu
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
ÝZMÝR

Giriþ: Hepatektomi morbidite ve mortalite riski olan bir cerrahi
iþlemdir. Altta yatan karaciðer hastalýðý olan hastalarda geniþ
hacimlerde rezeksiyon yapýldýðýnda karaciðer yetmezliði geliþ-
me riski artmaktadýr. Çalýþmamýzda hepatektomide postoperatif
erken mortalite ve morbiditeye neden olabilecek risk faktörlerinin
saptanmasý amaçlanmýþtýr. 
Metod: Ocak 1991-Þubat 2007 tarihleri arasýnda Dokuz Eylül
Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Hepato-
pankreatobiliyer Cerrahi Birimi tarafýndan karaciðer rezeksiyonu
yapýlan 240 hasta çalýþmaya alýndý. Bir hasta dýþýnda hastalarýn
tümüne elektif cerrahi iþlem uygulandý. Hepatektomilerin 106
tanesi benign, 134 tanesi malign hastalýklar nedeniyle yapýldý.
Seksen sekiz hastaya minör, 152 hastaya major hepatektomi
uygulandý. On üç hastada siroz, 27 hastada týkanma ikteri mev-
cuttu. Mortaliteye etkisi incelenen faktörler: Yaþ, cinsiyet, yandaþ
hastalýk varlýðý, primer lezyon, lezyonun boyutu, lezyonun
lokalizasyonu, hepatit ya da siroz varlýðý, gama glutamil transfe-
raz (GGT) düzeyi, total bilirubin düzeyi, beyaz küre sayýsý, hemo-
globin ve trombosit sayýlarý, ameliyatýn minör ya da major olmasý
(<3 segment rezeksiyonu minör hepatektomi olarak kabul edil-
di.), ameliyat süresi, kan transfüzyonu sayýsý, postoperatif komp-
likasyon varlýðý ve reoperasyon durumudur. 
Bulgu: Ýstatistiksel incelemeler sonrasýnda total bilirubin düzeyi
yüksekliði (p=0.022), ve kan transfüzyonu miktarýnýn (p=0.026)
mortaliteye olumsuz etkisi olduðu; GGT (p=0.052), lezyon boyu-
tu (p=0.201), ameliyat süresi (p=0.620) ve yaþýn (p=0.910) mor-
taliteye istatistiksel olarak anlamlý katkýsý olmadýðý görüldü.
Yapýlan kikare testinde reoperasyon (p=0.047) ve komplikasyon
varlýðýnýn (p=0.00) mortaliteye etkisi olduðu saptandý. Siroz
(p=0.074), hepatit (0.192), yandaþ hastalýk (p=0.168), ameliyat
tipi (p=0.087), patolojinin malign ya da benign oluþu (p=0.882)
ve patolojinin unilobar ya da bilobar oluþu (p=0.082) gibi veri-
lerin istatistiksel olarak anlamlý olmadýðý görüldü. 
Tartýþma ve Sonuç: Seçilmiþ olgularda uygulanan hepatekto-
minin mortalite ve morbidite oranlarýnýn çok düþük deðerlere
çekilmesi, bu cerrahi iþlemin karaciðerin benign ve malign
hastalýklarýnda deneyimli merkezler tarafýndan güvenle gerçek-
leþmesine olanak saðlamakta ve her geçen gün daha geniþ
uygulama alaný bulmasýna neden olmaktadýr. 

Anahtar Kelimeler: hepatektomi 

P-7
OTOLOG ÝNTERPOZE ÝNFERÝOR MEZENTER ARTER
GREFTÝ ÝLE HEPATÝK ARTER REKONSTRÜKSÝYONU 

Hüseyin Astarcýoðlu, Tarkan Ünek, Sedat Karademir, 
Ýbrahim Astarcýoðlu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
ÝZMÝR 

Giriþ: Canlý donörden karaciðer nakli (CDKN) ve doku kaybý ile
giden hepatik arter yaralanmalarýnda otolog interpoze infeior
mezenter arter grefti ile rekonstrüksiyon kullanýþlý bir rekonstrük-
siyon yöntemidir. 
Metod: Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalý Hepatopankreatobilier Cerrahi Bölümü'nde CDKN
uygulanan 7 (5 olgu HA intimal diseksiyonu, 2 olgu HA trom-
bozu) ve doku kaybýyla giden hepatik arter (HA) yaralanmasý
olan 1 olguya otolog interpoze inferior mezenter arter grefti ile

rekonstrükyon uygulandý. 
Bulgu: Ýkinci haftada tromboz geliþip retransplantasyon uygu-
ladýðýmýz HA intimal diseksiyonlu 1 olgu dýþýnda diðer olgu-
larýmýzda ortalama 12.8 ay (1-22 ay) takipte HA patent olarak
bulundu. Olgularýmýzda HA açýklýðý BT anjiografi veya arteri-
ografi ile teyid edildi. Takip edilen olgularda karaciðer fonksiyon
testlerinde anormallik saptanmadý. CDKN uygulanan intimal di-
seksiyonlu 1 olguda post operatif erken dönem geliþen biliodi-
jestif anastoz darlýðýna balon dilatasyonu uygulandý. 
Tartýþma ve Sonuç: Sonuç olarak, hepatik arter komplikasyonu
geliþen CDKN 'li veya travmalý olgularda otolog interpoze inferior
mezenter arter grefti ile rekontrükyon akýlcý bir tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler:canlý donörden karaciðer nakli 

P-8 
HEPATOSELLÜLER KARSÝNOM TEDAVÝSÝNDE KARACÝÐER
REZEKSÝYONU: 27 HASTANIN ÝNCELENMESÝ
Ahmet Doðrul, Osman Abbasoðlu

Hacettepe Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
ANKARA

Giriþ: Hepatosellüler karsinomun potansiyel küratif tedavisi,
karaciðer rezeksiyonu veya karaciðer transplantasyonu ile
olmaktadýr. Burada ayný cerrahi ekip tarafýndan karaciðer rezek-
siyonu uygulanan 27 olguluk bir seri sunulmaktadýr 
Metod: Merkezimizde 1998-2007 arasýnda ameliyat edilen olgu-
larýn 17'si erkek, 10'u kadýndý. Median yaþ 62 (17-73) olarak
bulundu. Olgularýn %74'ünde viral hepatit serolojisi pozitifti.
Hastalarýn 23'üne sað ya da sol hepatektomi þeklinde anatomik
rezeksiyon uygulanýrken, 2 hastaya segmenter rezeksiyon, 2
olguya da nonanatomik rezeksiyon yapýldý. Olgularýn 13'ünde
ameliyat sýrasýnda kan transfüzyonu gerekmedi 
Bulgu: Patolojik incelemede ortalama tümör çapý 8 (3-18) cm
olarak bulundu. Olgularýn %67'sine siroz bulgularý eþlik etmek-
teydi. Hastalarýn 23'ünde (%85) en az 1 cm’lik tümörsüz güven-
lik sýnýrý saðlanabilmiþti. Ameliyat sonrasý ortanca yatýþ süresi 9
(6-69) gün oldu. Ameliyat sonrasý 9 hastada (%33) majör komp-
likasyon geliþti. Bunlar 3 hastada safra kaçaðý, 2 hastada karýn
içi apse, 2 hastada yara enfeksiyonu ve 2 hastada karaciðer yet-
mezliði idi. Otuz günlük mortalite oraný %3.7 oldu. Bir yýllýk sað
kalým oraný %77, 5 yýllýk sað kalým oraný %51.5 olarak bulundu. 
Tartýþma ve Sonuç: Karaciðer rezeksiyonunun düþük mortalite
ile yapýlabildiði merkezlerde, bu yöntemin siroz bulgularý belirgin
olmayan hastalar için en uygun tedavi yöntemlerinden biri
olduðu sonucuna varýldý. 

Anahtar Kelimeler: hepatosellüler karsinom, karaciðer rezeksiyonu

P-9
CANLI VERÝCÝ HEPATEKTOMÝSÝ SONRASI NADÝR BÝR
KOMPLÝKASYON : GEÇÝCÝ DUODENUM OBSTRUKSÝYONU

Metin Keskin, Koray Acarlý, Ýlgin Özden, Ali Emre, Orhan Bilge

Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim
Dalý, Karaciðer Safra Yollarý, Pankreas Cerrahisi birimi, ÝSTANBUL

Giriþ: Hepatektomi sonrasý geçici postbulber duodenum
obstruksiyonu geliþen iki vaka sunacaktýr. 
Metod: Ýlk vakamýz intrahepatik kolanjioselüler karsinom
nedeniyle sol hepatektomi yapýlan hastaydý. Ýkinci hasta oðluna
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canlýdan karaciðer nakli için sol lateral seksiyonektomi yapýlan
hastaydý. Her iki hastamýzýn öz geçmiþinde dispepsi , düzensiz
histamin reseptör 2 antagonisti veya proton pompa inhibitörü kul-
lanýmý ve önceden yapýlan üst gastrointestinal sistem endoskopi-
lerinde gastrit mevcuttu. Ýlk hastanýn ameliyat öncesinde yapýlan
üst gastrointestinal sistem endoskopisinde kronik gastrit bulgu-
larý gözlendi. Ýkinci hastaya son iki yýldýr asemptomatik olmasý
nedeniyle ameliyat öncesi endoskopi yapýlmadý.
Bulgu: Her iki hastada da ameliyat sonrasý dönemde kendiliðin-
den kapanan günlük 30- 40 cc olan safra fistülü oldu. Ýlk hasta
ameliyat sonrasý 11. günde taburcu edildi. Ancak ameliyat son-
rasý 18. günde batýn içi apse nedeniyle tekrar yatýrýlarak perkü-
tan drenaj yapýldý. Bununla birlikte hastada duodenum obstruk-
siyonu geliþti. BT ve üst gastrointestinal sistem endoskopisinde
duodenum bulbus ve ikinci kýta bileþkesinde obstruksiyon
görüldü. Ýkinci hasta da ameliyat sonrasý 8. günde yine ayný
lokalizasyonda duodenum obstruksiyonu geliþti. Batýn BT 'de
drenaj gerektiren kolleksiyon saptanmadý. Her iki hastada total
parenteral beslenme, nazogastrik dekompresyon ve parenteral
proton pompa inhibitörü ile tedavi edildi. 
Tartýþma ve Sonuç: Geçici duodenum obstruksiyonu sol taraf
karaciðer rezeksiyonlarý sonrasý, safra fistülüne sekonder lokal infla-
masyona baðlý geliþebilir. Bu nadir görülen sorun, infekte kolleksi-
yonun perkütan drenajý ve konservatif yaklaþýmile tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: verici hepatektomisi, geçici duodenum
obstruksiyonu 

P-10
HAMÝLE HASTALARDA KARACÝÐER KÝST HÝDATÝÐÝNÝN
CERRAHÝ TEDAVÝSÝ

Candaþ Erçetin1, Ýlgin Özden1, Didem Öncel1, Koray Güven2, 
Orhan Bilge1, Yaman Tekant1, Koray Acarlý1, Aydýn Alper1, 
Ali Emre1, Orhan Arýoðul1

Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim
Dalý, Karaciðer-Safra Yollarý Pankreas Cerrahisi Birimi1, 
Radyoloji Anabilim Dalý2, ÝSTANBUL

Giriþ: Hamilelik sýrasýnda semptomatik karaciðer kist hidatiði
çok nadirdir. Bu konudaki deneyimler vaka sunumlarý ile sýnýrlýdýr.
Metod: Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi AD Hepatopank-
reatobilier Cerrahi Birimi'nde 1998-2006 yýllarý arasýnda cerrahi
tedavi uygulanan altý karaciðer kist hidatikli hamile hastanýn
sonuçlarý irdelenmiþtir. 
Bulgu: Hastalarýn yaþlarý medyan (sýnýrlar) 27 (23-39), ilk
baþvuru tarihindeki gestasyonel yaþlarý medyan (sýnýrlar) 18
hafta (13-24) arasýndaydý. Baþvuru þikayetleri, þiddetli karýn
aðrýsý (3/6), kusma (2/6), sarýlýk (2/6), kaþýntý (2/6), karýnda
þiþkinlikti (1/6). Bir hastada taný insidental olarak konmuþtur. Bu
hastanýn batýn manyetik rezonans görüntülemesinde karaciðer
5. segmentten periton kavitesine açýlmýþ kist hidatik ile uyumlu
lezyon (kapalý perforasyon) gözlenmiþtir. Lezyon boyutlarý
medyan (sýnýrlar) 120 mm (70-170) olarak saptanmýþtýr. Altý has-
taya da drenaj ameliyatý uygulanmýþ, üç hastaya ek olarak safra
yolu giriþimi gerekmiþtir: bir hastada T-tüp drenaj, bir hastada
Roux-en-Y koledokojejunostomi, bir hastada koledokoduo-
denostomi. Üç hastaya ameliyat sonrasýnda tokoliz uygulan-
masý gerekmiþtir. Bir hastada nedeni açýklanamayan hepatit
tablosu geliþmiþ, konservatif tedavi ile iyileþmiþtir. Bir hasta,
geliþen safra fistülü nedeniyle, gebelik süresince endoskopik
retrograd kolanjiopankretografi (ERCP) iþlemi yapýlamadýðý için
T tüp drenaj ile takip edilmiþtir. Çocuklarýn hepsi saðlýklý olarak

doðmuþtur. Beþ hasta medyan (sýnýrlar) 40 ay (24-84) süreyle
izlenmiþtir. Ýki hastada nüks karaciðer kist hidatiði saptandýðý
için takiplerinin 2. ve 7. yýlýnda tekrar drenaj ameliyatý yapýlmýþ
olup, eþ zamanlý olarak albendazol tedavisi uygulanmýþtýr. Bu iki
vaka 1 ve 2 yýldýr nükssüz olarak takip edilmektedir. 
Tartýþma ve Sonuç: Hamilelik, kist hidatiðin taný ve tedavisinde
kullanýlan bilgisayarlý tomografi, albendazol ve ERCP gibi yön-
temlerin uygulamasýný sýnýrlamaktadýr. Semptomlarý veya rad-
yolojik bulgularý, erken cerrahi giriþim gerektiren karaciðer kist
hidatikli hamile hastalarda, obstetrik uzmaný ile iþbirliði
yapýlarak, baþarýlý cerrahi tedavi uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler: hamilelik, karaciðer kist hidatik 

P-11
BEKLENMEYEN SAFRA YOLU ÝLÝÞKÝSÝ OLAN KARACÝÐER
KÝST HÝDATÝKLERÝNÝN TEDAVÝSÝ

Serhat Gür, Ercüment Tarcan, Hakan Küpeli, Mehmet Deniz, 
Kemal Atahan, Atilla Çökmez

Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniði. ÝZMÝR

Giriþ: Karaciðerde yerleþen kist hidatiklerin en sýk rastlanan
komplikasyonlarýndan biri, kistin safra yoluna açýlmasýdýr. Bu
çalýþmada kist hidatik tanýsý ile opere edilip, operasyon sýrasýn-
da kist ile safra yolu arasýnda baðlantý tespit edilen hastalar ret-
rospektif olarak incelendi. 
Metod: Ocak 2001 ile Aralýk 2006 arasýnda karaciðer kist hidatiði
nedeniyle o pere edilen 81 hasta retrospektif olarak incelendi.
Operasyon sýrasýnda kist sývýsýnda safra bulaþýðý olanlar veya
kist sývýsý berrak bile olsa çýplak gözle kist içinde açýk safra kanalý
görülen kistler, safra yolu iliþkili kabul edildi. Bu hastalarda kist
içindeki kanal primer olarak sütüre edildi. Tüm hastalara omento-
plasti + eksternal drenaj operasyonu uygulandý.
Bulgu: Çalýþmaya alýnan hastalarýn hiç birinde preoperatif dönemde
kist ile safra yolu arasýnda iliþki olduðuna dair kanýt yoktu. 19 hasta-
da kist ile safra yolu arasýnda iliþki saptandý (%23.4). Bu hastalardan
11'inde operasyon sýrasýnda kist içeriðinde safra vardý. Sekiz hasta-
da ise kist içeriðinde safra olmamasýna karþýn, kist boþaltýldýktan
sonra açýk safra yolu görüldü. Bu hastalarýn tümünde kist içerisinde-
ki açýk safra kanalý görülerek primer sütür ile tamir edildi. 15 hasta-
da postoperatif dönemde kist içine konulan drenlerden safra drena-
jý olmadý ve hastalar komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Dört
hastada safra fistülü geliþti (%4.9). Bu hastalardan ikisinde fistül
düþük debiliydi (<300ml/gün) ve postoperatif 17. ve 23. günlerde
kendiliðinden kapandý. Diðer iki hastada fistül yüksek debiliydi. Bu
hastalardan birinde fistül, postoperatif 15. gün yapýlan ERCP sonrasý
kendiliðinden kapanýrken, diðer hasta postoperatif altýncý haftada
yapýlan fistüloenterostomi ile tedavi edildi.
Tartýþma ve Sonuç: Sonuç olarak, karaciðer kist hidatiði ope-
rasyonu sýrasýnda safra kanalý ile iliþkisi olduðu görülen hastalar-
da, kist içerisinde safra kanalýnýn görülerek primer olarak dikilme-
si etkili bir tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: kist hidatik, karaciðer, safra fistülü 

P-12
KARACÝÐER YERLEÞÝMLÝ KÝST HÝDATÝÐÝN CERRAHÝ
TEDAVÝSÝNDE TOTAL KÝSTEKTOMÝNÝN ÜSTÜNLÜÐÜ

Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Mustafa Özsoy, Murat Zeytunlu, 
Murat Kýlýç, Ahmet Çoker

28

8. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Bildiri ve Posterleri



Ege Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý. ÝZMÝR

Giriþ: Günümüzde kist hidatik tedavisine yaklaþým medikal
tedavi ya da perkutan drenajdan çeþitli cerrahi prosedürlere
kadar geniþ bir spektrumu içermektedir. Biz bu yazýda tek
merkezli kist hidatik yaklaþýmýnda total kistektomi ile kistotomi
drenaj prosdürlerini etkinlik yönünden karþýlaþtýrdýk. 
Metod: Mart 1994- Ocak 2006 yýllarý arasýnda cerrahi giriþimi
uygulanan hastalar retrospektif olarak analiz edildi. Demografik
veriler, taný yöntemleri, cerrahi prosedür, morbidite, mortalite ve
geç dönem nüks oranlarý deðerlendirildi. 
Bulgu: 242/264 (%91) hastaya karaciðer yerleþimli kist hidatik
nedeniyle cerrahi tedavi uygulandý. 215 (%88) hasta çalýþmaya
uygun bulundu. Yaþ ortalamasý 51 (18-82) olan 123/92=K/E
hasta mevcuttu. En sýk þikayet karýn aðrýsý (%45.6) olarak
bulundu. Taný metodlarýnda abdominal ultrasonografi+tomografi
önceliði (%61.8) gözlenirken %12 hastada manyetik rezonans
görüntüleme de kullanýldý. %40 hastaya total kistektomi uygu-
lanýrken diðer hastalarda kombine yöntemler tercih edildi. Genel
nüks oraný %10 olmakla birlikte bu oran kistektomi dýþý cerrahi
uygulanan olgularda (n=18) %14 lere (p<0.05) çýkmaktadýr.
Mortalite %1.8 olmakla birlikte nedenler septik komplikasyon
(n=2), postoperatif solunumsal yetmezliði (n=1) ve hepatektomi
uygulanan bir hastada pulmoner emboli olarak saptanmýþtýr. 
Tartýþma ve Sonuç: Cerrahi halen tercih edilen tedavi seçe-
neðidir ve konservatif yöntemler basit olabilmekle birlikte %35
oranlarýnda postoperatif komplikasyonlara (safra fistülü, rezidüel
kavite ve nüks, kavite süpurasyonu) rastlanabilmektedir. Radikal
metodlar (total kistektomi- hepatektomi) ise mükemmel
sonuçlarla-minimal nüks riski ile- uygulanabilir. Bu çalýþmada da
görüldüðü gibi total kistektomi diðer cerrahi yöntemlere, özellik-
le anlamlý düþük nüks riski ve cerrahi geliþmeler sayesinde mini-
mal komplikasyonlarla, üstündür. Sonuç olarak, biz bu olgulara
deneyimli ekip ve hepatobiliyer cerrahi konusunda uzman cer-
rahlar ile radikal cerrahiyi önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: karaciðer kist hidatiði, total kistektomi,
düþük nüks 

P-13
YETERSÝZ PACKÝNG YAPMAK DAHA TEHLÝKELÝ OLABÝLÝR MÝ?

Pýnar Yazýcý, Ünal Aydýn, Murat Zeytunlu, Murat Kýlýç, Ahmet Çoker

Ege Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
ÝZMÝR

Giriþ: Karaciðer hemorajisine yaklaþýmda temel hasar kontrol
mekanizmalarýndan biri olan peri-hepatik packing prosedürü
cerrahi stratejinin köþe taþlarýndandýr. Bu yazýnýn amacý
karaciðer travmasý geçiren olgulardan packing uygulanan hasta
sonuçlarýný deðerlendirmektir. 
Metod: 2001- 2006 yýllarý arasýnda karaciðer yaralanmasý olan
hasta hastalar retrospektif olarak analiz edildi. Yeterli packing
uygulanan hastalar grup A ve yetersiz ya da uygunsuz packing
uygulanan hastalar grup B olarak deðerlendirildi. 
Bulgu: Yaþ ortalamasý 34.3 (17-75) olan 80 hasta (69E/11K)
bulundu. Yaralanma tipleri en sýk %66.2 ile künt travma olmakla
birlikte %23.7, penetran yaralanma ve %10 ateþli silah yaralan-
masý olarak tespit edildi. En sýk eþlik eden yaralanma ise %27
oranýnda dalak yaralanmasý iken 48 hastada (%60) izole
karaciðer yaralanmasý mevcuttu. 17 (%21.2) hastaya perihepa-
tik packing uygulanmýþtý ve 14 tanesi çevre hastanelerden
transfer edilmiþti. Bunlardan 8 hasta uygunsuz packing olarak

deðerlendirilip grup B de, geri kalanlar ise grup A da deðer-
lendirildi. Grup A da ortalama kan transfüzyon miktarý 3 ünite ve
unpacking prosedürü yaklaþýk 24 saat idi. Yalnýzca 3 hastada
(%33) hemostaz için segment rezeksiyonu gerekti ve grup B de
ise 4 hastada ilk 6 saat içinde repacking gerekti ve unpacking
yapýlana kadar ortalama 9 ünite kan transfüzyonu yapýldý. 3 has-
tada hemostaz için rezeksiyon gerektirirken 1 hasta transfer
esnasýnda hipovolemik þok nedeniyle 2 hasta da postoperatif
erken dönemde kaybedildi. 
Tartýþma ve Sonuç: Bu tür ciddi karaciðer travmasý geliþen
hastalarýn prognozu hem packing prosedürünün etkinliðine hem
de ek yaralanmalarýn varlýðýna ve ciddiyetine baðlýdýr. Bu ne-
denle bu çalýþma etkin olmayan uygunsuz packing prosedü-
ründe çok kolay bir þekilde kötü sonuçlarla karþýlaþýlabileceðini
vurgulamaktadýr. 
Anahtar Kelimeler: karaciðer travmasý, hemostaz, perihepatik
packing 

P-14
HEPATÝK TRAVMA SONRASI GELÝÞEN REZÝSTANS
KARDÝAK DEPRESYONA YAKLAÞIM

Ünal Aydýn1, Pýnar Yazýcý1, Iþýk Alper2, Sezgin Ulukaya2, Murat Kýlýç1,
Ahmet Çoker1

Ege Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý1, 
Anesteziyolojoji Anabilim Dalý2, ÝZMÝR

Giriþ: Hepatik travma sonrasý ortaya çýkan ciddi hipotansiyona
neden olan birçok faktör bulunmaktadýr. En iyi bilinen nedenlerinden
biri de ciddi yaralanma nedeni ile geliþen hemorajidir. Bunun yaný
sýra hava embolisi, travmaya sekonder geliþen pnömotoraks, kar-
diak tamponad ve kan transfüzyonunu ya da ilaç etkileþiminin neden
olduðu anafilaktik reaksiyonlar da bu tablonun geliþimine katkýda
bulunabilir. Biz bu yazýda ciddi hepatik travma nedeniyle packing
uygulanan ve geliþen kardiak dekompresyon nedeniyle erken peri-
yodda cerrahi giriþim yapýlan hastalarý deðerlendireceðiz.
Metod: 2001 ve 2006 yýllarý arasýnda karaciðer travmalý hasta-
lar retrospektif olarak deðerlendirildi. 3/80 (%3.7) hastanýn izole
karaciðer travmasý olduðu saptandý. Hastalarýn demografik özel-
likleri, travma etiyolojileri, operasyon prosedürleri, yoðun bakým
takipleri deðerlendirildi 
Bulgu: Yaþ ortalamasý 42 olan 2E/1K hasta mevcuttu. 2 hasta
perifer hastanelerden packing yapýlarak transfer edilmiþti ve bir
hastaya ciddi hemorajiye baðlý ikinci kez packing uygulanmýþtý.
Tüm hastalar da künt (n=2) ya da penetran (n=1) grade IV
yaralanma gözlendi. Tüm hastalarda 45 dk pringle manevrasý
uygulandý. Yoðun bakým ünitesinde dopamin, dobutamin, adre-
nalin desteðine raðmen santral venöz basýnç ( 8, 12, 13 mmHg),
hematokrit (%26, 27, 29) ve kan basýnç deðerleri (40/60, 50/70,
45/75mmHg) istenilen düzeylerde deðildi. Bu nedenle 3 hastaya
da ilk operasyondan sýrayla 8, 10, 14 saat sonra unpacking uygu-
landý. Hepatik rezeksiyonla nekrotik dokular uzaklaþtýrýlarak
hemostaz tekrar denetlendi. Sýrayla postoperatif 3., 5. ve 6.
saatlerde inotrop desteði ihtiyacý kalmadý. Tüm hastalar problem-
siz taburcu edildi.
Tartýþma ve Sonuç: Ciddi karaciðer travmasý nedeniyle pac-
king yapýlan hastalarda inotrop rezistansý geliþen kardiak
depresyon gözlenirse second-look için süre kýsaltýlmalýdýr. 

Anahtar Kelimeler: karaciðer travmasý, perihepatik packing,
kardiak rezistans 
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P-15
KARACÝÐER REZEKSÝYONLARINDA "RADÝOFREQUENCY
(RF)"ÝN YERÝ: DAHA FAZLA SINIRLI REZEKSÝYON, DAHA
AZ PEROPERATUVAR HEMORAJÝ

Sadýk Kýlýçturgay, Yýlmaz Özen, Pýnar Taþar, Yüksel Altýnel, 
Ersin Öztürk, Ekrem Kaya

Uludað Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
BURSA

Giriþ: Gerek post operatif komplikasyonlarý arttýrmasý gerekse
uzun dönem yaþam beklentisini azaltmasý açýsýndan karaciðer
rezeksiyonu sýrasýnda karþýlaþýlan intraoperatif kan kaybý önem-
li bir noktadýr. "Radiofrequency (RF) Ablasyon" karaciðer tümör-
lerinin rezeksiyon dýþý tedavilerinde yaygýn olarak kullanýlan bir
yöntem olmasýna karþýn, RF'in karaciðer rezeksiyonlarýnda da
emniyetle kullanýlabileceði son yýllarda ileri sürülmektedir. Bu
seri merkezimizde 2005 yýlýndan beri uygulanmakta olan RF
yardýmýyla gerçekleþtirilen karaciðer rezeksiyonlarýndaki dene-
yimimiz aktarýlmaktadýr. 
Metod: Olgularýn tamamý ultrasound rehberliðinde gerçekleþti-
rilmiþ olup rezeksiyon sýrasýnda parankim diseksiyonu yaparken
hepatik pedikül klempajý olgularýn % 97'sinde uygulanmamýþtýr.
"Cool-Tip RF" probu tümörün çevresinden 0,5-1 cm. mesafeden
karaciðer parankimine batýrýlarak yaklaþýk 1cm.lik bir alanda
ýsýya baðlý koagülasyon nekrozu ve doku kurumasýna yol açar.
Bu bölgeden yapýlan bistüri disseksiyonu ile kitle çýkartýlýr.
Gerekirse büyük damarlar klipslenir ya da baðlanýr. 
Bulgu: Bu þekilde ameliyat edilen 107 olgunun 63'ü kadýn, 44'ü
erkek olup, ortalama yaþ: 53.6 (19-78) dýr. Olgularýn tanýlarý;
karaciðer metastazý (kolon-meme-akciðer-tiroid medüller) 48,
karaciðer primer tümörü 19, karaciðer kist hidatiði 17, karaciðer
apsesi 2, travma 3, hemanjiom 18. Yapýlan iþlemler; nonanatomik
karaciðer rezeksiyonu 20, sað lobektomi 18, sol lobektomi 8, sol
lateral segmentektomi 3, metaztazektomi 18, tek/iki segmentekto-
mi 40 dýr. Bu hastalardan 7'sinde birden fazla metastaza giriþim
yapýldý. Hastalarýn %94'ünde hiç kan kullanýlmamýþtýr. Sirotik
zeminde yapýlan 3 non anatomik karaciðer rezeksiyonunda da
kan gereksinimi olmamýþtýr. Postoperatif erken dönemde görülen
ALT ve AST yüksekliði 2-4 gün içinde normale dönmektedir.
Hastane mortalitesi yoktur.
Tartýþma ve Sonuç: Bu teknik, hepatik kan akýmýný kesmeden,
önemli bir kanamaya yol açmaksýzýn emniyetli bir þekilde sýnýrlý
karaciðer rezeksiyonlarý yapýlabilmesine ve daha fazla saðlam
karaciðerin korunabilmesine olanak saðlamaktadýr. 
Anahtar Kelimeler: karaciðer, rezeksiyon, radio frequency 

P-16
KARACÝÐER TRAVMALARINDA GÜNCEL TEDAVÝ SEÇE-
NEKLERÝ

Necmi Kurt, Levent Kaptanoðlu, Hasan Fehmi Küçük, 
Mehmet Eser, Hüseyin Uzun, Ahmet Yeðenoðlu, Arif Karakaya,
Cengiz Volkan Menteþ

Dr. Lütfi Kýrdar Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 3. Cerrahi
Kliniði, ÝSTANBUL

Giriþ: Hepatik travma ile gelen hastalarýn non operatif tedavisi
günümüzde tercih edilen yaklaþýmdýr. Durumu stabil olan hasta-
larýn konservatif takip edilmesi gerekmektedir. Yakýndan ve sýký
takip bu tip hastalarda hayat kurtarýcýdýr. Operasyona alýnan

hastalarda yaralanmanýn derecesine göre cerrahi tedavi plan-
lanmalýdýr. 
Metod: 2005-2007 yýllarý arasýnda cerrahi kliniðimiz acil servi-
sine baþvuran hepatik travmalý hastalar incelemeye alýndý.
Ýncelemeye alýnan 50 hastanýn 11 (%22) tanesinde operasyon
ihtiyacý doðdu. Konservatif takip edilen hastalarda herhangi bir
komplikasyon tespit edilmedi ve sorunsuz olarak taburcu edildi. 
Bulgu: On bir hastanýn 6 (54%) tanesinde penetran yaralanma,
2 (%19) tanesinde yüksekten düþme ve 3 (%27) tanesinde de
trafik kazalarý rol oynadý. 2 adet (%18) Grade 1, 1 adet (%10)
Grade 2, 3 adet (%27) Grade 3 ve 5 adet (%45) Grade 4
yaralanma tespit edildi. Operasyona alýnan 9 hastaya (%80)
primer onarým, 1 hastaya (%10) packing ve diðer hastaya da
(%10) rezeksiyon iþlemi uygulandý. 1 hasta (%10) majör travma
sebebiyle kaybedildi. 
Tartýþma ve Sonuç: Hemodinamik olarak stabil seyreden
hastalar konservatif olarak takip edilmelidir. Yoðun bakým ve
görüntüleme metodlarýnýn desteði altýnda hemodinamik insta-
bilite geliþirse derhal ameliyata alýnmalý ve gerekli iþlem yapýl-
malýdýr. Travma konusunda tecrübeli ve hepatik cerrahi
konusunda deneyimi olan cerrahlar tercih edilirse mortalite oran-
larý çok düþük seyretmektedir. Eþlik eden organ yaralanmarýnda
hasar kontrol cerrahisi uygulanmalýdýr. Ýzole hepatik yaralan-
malarda ise kliniðimizce primer tamir iþlemi uygulanmaktadýr. 

Anahtar Kelimeler: karaciðer yaralanmasý, primer tamir, kon-
servatif yaklaþým 

P-17
ANTERÝOR YAKLAÞIM VE ENÜKLEASYON TEKNÝÐÝYLE
REZEKE EDÝLEN DEV (>35 CM ) KARACÝÐER HEMANJÝOMU:
OLGU SUNUMU

Engin Ok2, Tarýk Artýþ2, Fatih Yazar2, Aliye Esmaoðlu1, 
Ýbrahim Karahan3, Zeki Yýlmaz2

Erciyes Üniversitesi, Týp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalý1,
Genel Cerrahi Anabilim Dalý2,
Radyoloji Anabilim Dalý3, KAYSERÝ

Giriþ: Dev karaciðer hemanjiomlarýnda enükleasyon tercih
edilen tedavi yöntemidir. Anterior yaklaþým ise karaciðerin sað
hepatektomilerinde kullanýlan klasik olmayan ve özellikle sað
lobun kolay mobilize edilemediði çok büyük tümörlerde kullanýlýr.
Burada karaciðerin sað lobunu tutan dev hemanjiomlu (>35 cm)
vakada anterior yaklaþým ve enükleasyon tekniklerini birlikte kul-
landýðýmýz bir olguyu sunmaktayýz. Karýn aðrýsý þikayeti ile
baþvuran 55 yaþýndaki erkek hastanýn yapýlan fizik muayene-
sinde karaciðer ileri derecede büyümüþ ve sað spina iliaka ante-
rior superiorun alt sýnýrýný geçmekteydi. Biyokimyasal paramet-
releri normal olan hastanýn abdominal USG'sinde karaciðer sað
lobdan pelvise kadar uzaným gösteren yaklaþýk 30 cm'lik kitle
lezyonu, dinamik bilgisayarlý tomografide ise karaciðerde seg-
ment 5, 6 ve 7'yi dolduran kraniokaudal 38 cm'lik, en geniþ
yerinde transvers ön-arka çapý sýrasýyla 21-12 cm. olan dev
hemanjiyomla uyumlu kitle saptandý. Dev kitle vena kava inferi-
orun intrahepatik segmentini ve sað portal veni çevrelemektey-
di. Operasyonda karaciðer sað lobun hemen tamamýný
kaplamýþ, inferiorda pelvise kadar uzanan yaklaþýk 40 cm'lik
hemanjiom saptandý. Ayrýca segment 2 ve 3 de sýrasýyla 3 ve 2
cm çaplý iki adet hemanjiom ve karaciðer yüzeyinde aralýklý ama
diffüz þekilde vasküler geniþlemeler þeklinde oluþumlar gözlen-
di. Kitlenin hacminden dolayý retrohepatik bölgeye geçiþ ve sað
karaciðerin mobilizasyonu oldukça kýsýtlý olduðu için anterior
yaklaþým tercih edildi. Saðlam parankim sýnýrlarý korunarak
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CUSA yardýmýyla kitle enükleasyonu gerçekleþtirildi. Çýkarýlan
kitle 38x 22x14 cm boyutta ve 6600 gr aðýrlýðýndaydý. Hastanýn
postoperatif dönemi sorunsuz geçti. Sað lobu tutan dev heman-
jiomlarda sað lobun zorlu mobilizasyonu sýrasýnda hepatik ve
kaval dallarýn avülsiyonu ve tümör rüptürü riski olduðu için ante-
rior yaklaþým ve enükleasyon tercih edilmesi gereken bir yöntem
olarak akla getirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: karaciðer, hemanjiom, enükleasyon, anteri-
or yaklaþým 

P-18
HÝLER KOLANJÝYOKARSÝNOMDA AGRESÝF CERRAHÝ TEDAVÝ:
OLGU SUNUMU

Tarýk Artýþ1, Engin Ok1, Ýbrahim Karahan2, Zeki Yýlmaz1

Erciyes Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
HPB Birimi1, 
Radyoloji Anabilim Dalý2, KAYSERÝ

Giriþ: Hiler kolanjiyokarsinomlarýn cerrahi tedavisinde hepatek-
tomi ile birlikte uygulanan safra yolu rezeksiyonlarý uzun dönem
sað kalým için kabul edilen güncel yaklaþýmdýr. Ancak uygun
hasta seçimi, preoperatif deðerlendirme ve hasta hazýrlanmasý
önemlidir. Bütün bunlara raðmen küratif cerrahi tedaviye alýnan
hasta sayýsý kýsýtlýdýr. Kliniðimizde hepatobiliyer speziyalizasyon
sonrasýnda hastalar agresif cerrahi için deðerlendirmeye alýn-
maktadýr. Burada hiler kolanjiyokarsinom (Klatskin tümörü) tanýsý
olan hastaya uyguladýðýmýz agresif cerrahi olgumuzu sunmayý
amaçladýk. 50 yaþýnda erkek hasta sarýlýk ve kilo kaybý þikayet-
leri ile kliniðimize baþvurdu. Yapýlan fizik muayenesinde ikter ve
sað üst kadran hassasiyeti dýþýnda bulgusu yoktu. Abdominal
USG ve bilgisayarlý tomografide intrahepatik safra yollarý dilate,
safra yolu hiler bileþkede tümör ile uyumlu kitle saptandý.
Hastanýn total bilirübini 23,6 mg/dl, direkt bilirübini 17,4 mg/dL,
AST: 101 IU/L, ALT:96 IU/L, Alkalen Fosfataz: 696 IU/L, CA 19,9:
>700 ng/dL bulundu. Perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTK)
gerçekleþtirildi. PTK'da hilusu ve ana sað hepatik kanalý tutan
tümör (Bismuth tip IIIa) ile uyumlu imaj saptandý. Hastaya drenaj
kateteri konuldu. Karaciðer enzimleri normal sýnýrlara, bilirübin
seviyesi de 10 mg/dl'nin altýna düþünce hastaya operasyon plan-
landý. Eksplorasyonda intraoperatif USG yardýmý ile PTK lezyon-
larý verifiye edilerek hastaya sað hemihepatektomi, kaudat lobek-
tomi ile ana safra kanalý ve sol hepatik kanal-safra yolu eksiz-
yonu (frozen section ile saðlam sýnýrlar verifiye edilerek) yapýldý.
Hepatikojejunostomi (sol safra kanalýna) ile rekonstrüksüyon
gerçekleþtirildi. Postoperatif dönemi sorunsuz olarak geçiren
hasta, 12. aydaki takiplerinde hastalýksýz olarak yaþamýný sürdür-
mektedir. Sonuç olarak agresif cerrahi hiler kolanjiokarsinomda
kür saðlamada etkin tedavi stratejisi olarak kabul edilmektedir.
Hasta deðerlendirilimesinde küratif rezeksiyona (hepatik rezek-
siyon) uygunluk ön planda tutulmalýdýr.

Anahtar Kelimeler: hiler kolanjiokarsinom, cerrahi,klatskin 

P-19
DEV KARACÝÐER HEMANJÝOMLARINDA CERRAHÝ TEDAVÝ

Tarýk Artýþ, Engin Ok, Ergin Aslan, Zeki Yýlmaz

Erciyes Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
KAYSERÝ

Giriþ: Hemanjiomlar karaciðerin en sýk görülen benign tümör-
leridir. Cerrahi tedaviyi tartýþmalý bulan yazarlar olsa da dev
olarak adlandýrýlan (>4 cm) ve semptomatik olan hemanjiomlar-
da cerrahi tedaviye eðilim vardýr. Biz de hepatobiliyer birimimiz
tarafýndan gerçekleþtirilen hemanjiomlara yönelik cerrahi tedavi
yaklaþým ve sonuçlarýmýzý sunmayý amaçladýk 
Metod: Ocak 2005- Mart 2007 arasýnda Genel Cerrahi Anabilim
Dalý HPB grubu tarafýndan opere edilen 29 hasta çalýþmaya
alýndý. Hastalarýn demografik yapýlarý, kinik bulgularý, taný yön-
temleri,operasyon verileri, postoperatif komplikasyonlar ve takip
sonuçlarý irdelendi 
Bulgu: Bu dönemde toplam 52 hasta hemanjiom nedeniyle
baþvurdu.Hastalar haftalýk multidisipliner HPB konseyi tarafýn-
dan deðerlendirildi. Bunlardan cerrahi endikasyon konarak
tedavi edilen 29 hasta çalýþmaya alýndý. Hastalardan 19'u kadýn,
10'u erkek, yaþ ortalamasý 48.2 (r,32-64) idi. Baþvurada 20 has-
tada sað üst kadran aðrýsý, 9 hastada aðrý ve kitlenin basý
þikayetleri mevcuttu. Rutin olarak abdominal USG tüm hastalara
uygulandý. Dinamik bilgisayarlý tomografi ile taný verifiye edilidi.
Bir hasta preoperatif kist hidatik tanýsý almýþtý. Ortalama tümör
çapý 12.3 cm (r, 6- 39 cm) idi. Tedavide intraparenkimal yer-
leþimli 7 tümöre rezeksiyon (2 posterior sektörektemi, 2 sol late-
ral segmentektomi, 3 segmentektomi), 22 hastaya da enük-
leasyon uygulandý. Rutin aralýklý pringle manevrasý uygulandý,
ayrýca 15 hastada ligasure kullanýldý. Rezeksiyon uygulanan
hastalardan 3 hasta, Enükleasyon uygulananlardan 5'ine kan
transfüzyonu gereksinimi oldu (Ortalama 1.8 ünite).Postoperatif
dönemde 3 hastada biloma geliþti ve perkütan drene edildi.
Mortalite olmadý. 
Tartýþma ve Sonuç: Dev karaciðer hemanjiomlarýnda sempto-
matik hastalarda cerrahi tedavi yarar saðlamaktadýr. Enükleasyon
karaciðer parenkimini koruyan, güvenilir ve minimal komplikas-
yonla uygulanabilen cerrahi yöntemi olarak tercih edilmelidir.

P-20
HEPATOLÝTYAZLI HASTALARDA HEPATEKTOMÝNÝN SONUÇ-
LARI

V. Melih Kara1, Koray Güven3, Didem Öncel2, Ýlgin Özden2, 
Orhan Bilge2, Yaman Tekant2, Koray Acarlý2, Aydýn Alper2, 
Ali Emre2, Orhan Arýoðul2

T.C. Saðlýk Bakanlýðý, Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi, 1.Genel Cerrahi Servisi1, 
Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim
Dalý, Karaciðer-Safra Yollarý Pankreas Cerrahisi Birimi2,  
Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Radyoloji Anabilim
Dalý3, ÝSTANBUL

Giriþ: Karaciðerin belirli bir kýsmýna sýnýrlý hepatolityazda seçkin
tedavi yöntemi hepatektomidir. Hepatolityaz nedeniyle hepatek-
tomi yapýlan hastalarýn erken ve uzun dönem sonuçlarý deðer-
lendirmek. 
Metod: Aralýk 2001-kasým 2006 tarihleri arasýnda hepatolityaz
nedeniyle hepatektomi yapýlan yedi hastanýn kayýtlarý, geriye
dönük olarak deðerlendirildi. 
Bulgu: Hastalarýn 5'i kadýn 2'si erkekti; ortanca yaþ 47 (33-54)
idi. Bir hasta asemptomatikti, pilor stenozu sebebiyle ile tetkik
edilirken taný koyuldu. Beþ hastada aralýklý karýn aðrýsý, bulantý,
kusma, bir hasta da bu þikayetlere ek olarak sarýlýk mevcuttu. Üç
hastaya daha önce kolesistolityaz sebebiyle kolesistektomi
yapýlmýþtý. Taþlar, üç hastada sað lob, iki hastada sol lob, bir
hastada sol lateral seksiyon ve bir hastada 5. segmente sýnýrlýy-
dý. Üç hastaya sað hepatektomi (1 Roux-Y hepatikojejunosto-
mi), iki hastaya sol hepatektomi, bir hastaya 5. segmentektomi
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ve T-tüp drenaj, bir hastaya da sol lateral seksiyonektomi ve
Roux-Y hepatikojejunostomi ameliyatý yapýldý. Mortalite olmadý.
Bir hastada safra fistülü ve plevral efüzyon, bir hastada hepatek-
tomi lojunda apse ve yara yeri enfeksiyonu geliþti; her iki hasta
perkütan drenaj ile iyileþti. Ortanca izlem süresi 28 ay (5-60 ay)
ve takip süresince görüntüleme yöntemlerinde nüks saptan-
madý. Hepatikojejunostomi yapýlan iki hasta, birer sefer kolanjit
ataðý geçirdi. Antibiyoterapi dýþýnda giriþim düþünülmedi. 
Tartýþma ve Sonuç: Karaciðerin belirli bir kýsmýna sýnýrlý hepa-
tolityazda hepatektomi güvenli ve etkili bir tedavi seçeneðidir. Bu
sayede, hem kolanjit riski önemli ölçüde ortadan kaldýrýlmakta
hem de uzun vadeli malignite tehlikesi bertaraf edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: hepatolityaz, hepatektomi 

P-21
"NÜKS KARACÝÐER KÝST HÝDATÝÐÝ" CÝDDÝ BÝR CERRAHÝ
SORUN!

Yüksel Altýnel, Ela Paksoy, Ersin Öztürk, Yýlmaz Özen, 
Sadýk Kýlýçturgay

Uludað Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
BURSA

Giriþ: Kist hidatik tedavisinde kullanýlabilecek oldukça farklý
tedavi modaliteleri ve cerrahi yöntemler mevcut olmasýna karþýn
nüks kist hidatikler ciddi bir sorundur. Bu çalýþmada merkezi-
mizde nüks kist hidatik tanýsý ile tedavi edilen olgulardaki dene-
yimimiz aktarýlmaktadýr. 
Metod: Kliniðimizde son 20 yýl içinde 91 hastaya 117 nüks kist
hidatik tedavisi uygulanmýþ olup, bu dönem içinde gerçekleþen
tüm KH operasyonlarýnýn %17,9'unu oluþturmaktadýr. Kadýn
erkek oraný 2.12 ve ortalama yaþ 51,9'dur. 
Bulgu: NKH olgularýnýn 73'ü ve bu amaçla yapýlan giriþimlerin de
%85'i farklý merkezlerde opere olan olgulardý. 67 olgu daha önce
bir kez opere olurken, 15'i 2 kez, 8'si 3 kez ve 1'de 4 kez opere
olmuþtur. Olgularýn %88'i semptomatikti. Non spesifik karýn aðrýsý
olgularýn yarýsýndan fazlasýnda saptanýrken, 3 olgu perforasyona
baðlý anafilaktik reaksiyonla baþvurmuþtu. Kolanjit bulgularý da
olgularýn %10 unda saptandý. Olgularýn %95,7 'sinde USG,
%64,1'inde de CT yapýlmýþ olduðu görüldü. CT ve US birlikte
deðerlendirildiðinde doðruluk oraný %93,4'e ulaþmýþtý. Seroloji
(ÝHA) sadece 9 olguda yanlýþ negatif idi. Kistlerin %72,3'ü US
olarak CE-II ya da CE-III olarak sýnýflanmýþtýr. 19 hastada safra
yolu ile iliþki saptanmýþ, bu hastalardan karaciðer rezeksiyonu ile
total kistektomi yapýlan 7'si dýþýndakilere koledok eksplorasyonu
(7 olgu) ve safra yoluna sütür uygulamasý gerçekleþtirilmiþtir.
Olgularýn %88,1'inde parsiyel kistektomi operasyonu uygulan-
mýþtýr. Perop 28 olguda 34 farklý komplikasyon geliþti. Bunlar
içinde birinin kaybedildiði major hemoraji toplam 8 olguda, çeþitli
organ yaralanmalarý 9 olguda, kist rüptürü 14 olguda safra yolu
yaralanmasý 1 olguda ve anafilaksi de 2 olguda görüldü. Post
operatif dönemde de baþta pulmoner komplikasyonlar ve CAE
olmak üzere 12 olguda safra fistülü, 5 olguda lojda apse, 4 olgu-
da kolanjit ve 1 olguda da biliyer striktür geliþti. 16 olguya postop
10-150. günler arasýnda relaparatomi uygulandý. Hastanede
kalýþ süreleri 13,4 gün olup (5 - 98) bu deðer genel kist hidatik
serisinde 6,6 gündür. Ayrýca tüm bu komplikasyon oranlarý ayný
dönemde ameliyat edilen nüks olmayan kist hidatiklerin 2-5 katý
olarak saptanmýþtýr. Bu serideki mortalite oraný 4,2 olup, bu
deðer de genel serinin 2 katýndan fazladýr. Ýlk operasyonu nüks
kist hidatik olarak gerçekleþen olgular dikkate alýndýðýnda nüks
oraný %13,4 olup bu deðerde genel serinin 2 katýdýr.
Tartýþma ve Sonuç: Nüks kist hidatikler, anafilaksi riski, zor

dissseksiyona baðlý çeþitli perop sorunlar ve yüksek nüks oran-
larý ile son derece ciddi bir sorundur. Bu nedenle ilk ameliyatta
mümkün olduðunca nüks etmesini engelleyecek özenli bir
stratejinin uygulanmasý çok önemlidir. 

P-22
CANLI VERÝCÝLÝ KARACÝÐER NAKLÝ: ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ
DENEYÝMÝ

Sezai Yýlmaz, Vedat Kýrýmlýoðlu, Cüneyt Kayaalp, Burak Iþýk,
Cemalettin Aydýn, Ýsmail Çakýr, Yýldýray Yüzer, Yaman Tokat

Ýnönü Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
MALATYA

Giriþ: Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi'nde ilk canlý vericili karaciðer
nakli Eylül 2005'te yapýldý. Bu tarihten sonra Mart 2007'ye kadar
toplam 10 tane canlý vericili karaciðer nakli gerçekleþtirildi.
Metod: Eylül 2005-Ocak 2007 tarihleri arasýnda yapýlan canlý
vericili karaciðer nakilleri sunuldu. 
Bulgu: Belirtilen tarihler arasýnda toplam 10 canlý vericili
karaciðer nakli yapýldý. Hastalarýn 9'u erkek, 1'i kadýndý.
Ortalama hasta yaþý 38'di. Karaciðer nakli endikasyonlarý 4 has-
tada hepatit B'ye baðlý karaciðer sirozu, 2 hastada otoimmün
siroz, 2 hastada kriptojenik siroz, 1 hastada hepatit B'ye baðlý
karaciðer sirozu ve hepatosellüler karsinom, 1 pediatrik olguda
ise fulminan karaciðer yetmezliðiydi. 9 olguda sað lob, 1 olguda
segment 2-3 kullanýldý. Dokuz olguda middle hepatik ven, bir
olguda ise middle hepatik venin segment 5 ve 8'e giden dalý
grefte dahil edildi. Hepatik arter rekonstrüksiyonu tüm olgularda
mikrovasküler yöntemle, biliyer rekonstrüksiyon ise duct-to-duct
anostomoz þeklinde yapýldý. 1 hastada safra fistülü geliþti.
Gerilememesi üzerine ERCP ile sfinkterotomi yapýlýp stent yer-
leþtirildi. Takiben fistül geriledi. 1 hastada spontan gerileyen saf-
ra fistülü geliþti. 1 hastada ise spontan gerileyen safra fistülünü
takiben biliyer striktür geliþti. Nazobiliyer kateterizasyon sonrasý
stent yerleþtirildi. 2 donörde spontan gerileyen safra fistülü
ortaya çýktý. 
Tartýþma ve Sonuç: 10 hastanýn hepsi hayatta olup ortalama
izlem süresi 6.8 aydýr. Organ baðýþýnýn oldukça kýsýtlý olduðu
bölgemizde, karaciðer nakli bekleyen çok sayýda hasta vardýr.
Canlý vericili karaciðer nakli bu hastalar için ümit ýþýðý olup,
merkezimiz sonuçlarýnýn güven verdiði düþüþüncesindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: canlý vericili karaciðer nakli; inönü üniversitesi

P-23
TRANSPLANTE KARACÝÐERDE PRÝMER KARSÝNOÝD
TÜMÖR: OLGU SUNUMU

Vedat Kýrýmlýoðlu1, Sezai Yýlmaz1, Hale Kýrýmlýoðlu2, Burak Iþýk1,
Mehmet Yýlmaz1, Bora Barut1

Ýnönü Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý1,
Patoloji Anabilim Dalý2, MALATYA

Giriþ: Karaciðer nakli sonrasý kronik immünsupresyon alan
hastalarda artmýþ de novo non-lenfoproliferatif malignensi
geliþim riski mevcuttur. En sýk görülen malignensiler ise deri
karsinomlarý ve Kaposi sarkomudur. Karaciðerin primer karsinoid
tümörleri ise oldukça nadir bir klinik antite olup, literatürde trans-
plante karaciðerde böyle bir olgu daha önce bildirilmemiþtir.
Metod: 2002 mayýs ayýnda ortotopik karaciðer nakli yapýlan ve

32

8. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Bildiri ve Posterleri



2006 nisan ayýnda karaciðerde multiple karsinoid tümörler
geliþen olgu sunulmaktadýr. 
Bulgu: On dört yaþýnda kadýn hastaya 2002 mayýs ayýnda krip-
tojenik siroz nedeniyle ortotopik karaciðer nakli yapýldý. Donör
hepatektomi sýrasýnda anormal karýn bulgularýyla karþýlaþýlmadý.
Hastanýn immünsupresyonu tacrolimus ve steroid ile saðlandý.
Eylül 2003'te yüksek ateþ ve lökositoz ile gelen hastada bilate-
ral böbreklerde multiple apse odaklarý tespit edildi. Cerrahi
drenaj yapýldý. Transplantasyon sonrasý dönemde 2 kez geliþen
rejeksiyon ataðý pulse tedavi ile geriledi. Hasta uyumundaki
sorun ve sosyal güvence sorunu nedeniyle aralýklarla izlemleri-
ni aksatan hasta Mart 2006'da karýn aðrýsý yakýnmasý ile geldi.
Abdominal ultrasonografide karaciðerde 10 adet kitleye rast-
landý. Yapýlan biopsi sonucu karsinoid tümör olarak rapor edildi.
Karsinoid sendrom ile komplike olmayan hastada baþka bir
odakta karsinoid tümör ile karþýlaþýlmadý. Ýdrarda bakýlan VMA
ve 5-HÝAA sonuçlarý normal geldi. Uzun etkili oktreotid baþlanan
hasta izleme alýndý. Mart 2007 tarihi itibariyle lezyonlarýn boyu-
tunda veya sayýsýnda artýþ saptanmadý. 
Tartýþma ve Sonuç: Karaciðerin primer karsinoid tümörü
oldukça nadir görülür. Transplante karaciðerde ise bugüne
kadar bildirilmemiþtir. Sýnýrlý sayýdaki primer karaciðer karsinoid
tümörü serilerinde uygun tedavi yaklaþýmý olarak rezeksiyon
veya karaciðer nakli önerilmektedir. Olgumuzdaki iyi seyir
nedeniyle oktreotid ile beraber izlem planlanmýþtýr. 

Anahtar Kelimeler: karaciðer nakli; karsinoid tümör 

P-24
METASTATÝK KARACÝÐER TÜMÖRLERÝNDE SANTRAL
HEPATEKTOMÝ (MEZOHEPATEKTOMÝ): 2 OLGU 

Sezai Yýlmaz, Cüneyt Kayaalp, Burak Iþýk, Ýsmail Çakýr, 
Faik Tatlý,Vedat Kýrýmlýoðlu

Ýnönü Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
MALATYA

Giriþ: Santral yerleþimli ve segment IV, V ve VIII'in tamamýný
veya bir kýsmýný tutan hepatik lezyonlar sorunludur. Bu lezyonlar-
da geniþletilmiþ sað veya sol hepatektomi, karaciðer paranki-
minin %60-85'ini uzaklaþtýrýr ve hepatik yetmezliði de içeren ciddi
komplikasyonlar ortaya çýkar. Bu nedenle, rezeke edilecek
karaciðer hacmini en aza indirebilmenin yolu santral segment-
lerin (Couinaud'un IVA, IVB, V ve VIII segmentleri) çýkarýlmasýdýr.
Metod: Merkezimizde biri rektosigmoid tümör karaciðer metas-
tazý, diðeri ise 12 yýl önce ampulla Vateri tümörü nedeniyle
Whipple prosedürü yapýlan hastanýn karaciðer metastazý için
yapýlan iki mezohepatektomi olgusu sunulmuþtur. 
Bulgu: Olgu 1: Rektosigmoid tümör saptanan 46 yaþýndaki
kadýn hastanýn preoperatif bilgisayarlý tomografisinde karaciðer
segment 8'de 6cm, segment 4A'da 2.5 cm. çapýnda metastatik
lezyonlar izlendi. Operasyonda karýn içi yayýlým da olduðu gözle-
nen hastaya sigmoid kolektomi, segmenter ince barsak rezeksi-
yonu, pelvik peritonektomi, total abdominal histerektomi, bilate-
ral salpingooferektomi, bilateral diafragmatik peritonektomi, bila-
teral parsiyel diafragma rezeksiyonu, splenektomi, kolesistektomi
ve koledoðun T-tüp drenajý ile beraber intraoperatif ultrasonografi
eþliðinde mezohepatektomi yapýldý. Ardýndan cisplatin ile hiper-
termik intraperitoneal kemoterapi yapýldý. Postoperatif 5. günde
safra peritoniti nedeniyle reoperasyon yapýldý. Postoperatif 49.
günde çýkýþý yapýlan hasta, ameliyat tarihinden sonraki 3. ayda
yüksek ateþ nedeniyle baþvurdu. Hepatektomi lojunda bilioma
saptanan hastaya perkütan drenaj yapýldý. Olgu 2: 1995 yýlýnda
ampulla Vateri tümörü nedeniyle opere olan 56 yaþýndaki erkek

hastada ilk defa 2002 yýlýnda karaciðerde yaklaþýk 2 cm kitle sap-
tanmýþ. Ýzlemde tutulan hasta 2006 yýlýnda merkezimize baþvur-
du. Görüntülemede segment 8-4 yerleþimli 5 cm çapýnda, seg-
ment 6 yerleþimli 1 cm çapýnda kitle lezyonlarý saptandý. Ýntrao-
peratif ultrasonografi eþliðinde mezohepatektomi ve segment
6'daki lezyona metastatektomi yapýldý. Postoperatif 7 gün
intraabdominal koleksiyon nedeniyle reopere edilen hastanýn
postoperatif 22. günde çýkýþý yapýldý.
Tartýþma ve Sonuç: Her iki hasta da postoperatif 6. aylarýnda
sorunsuz olarak izlenmektedir. Mezohepatektomi, segmental
karaciðer anatomisini vurgulayan nadir uygulanan bir prose-
dürdür. Ancak uygun olgularda geniþletilmiþ hepatik rezeksiyona
göre daha fazla karaciðer parankimi korunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Metastatik karaciðer tümörü; mezohepa-
tektomi; santral hepatektomi 

P-25
ÇOCUKLUK ÇAÐINDA FULMÝNAN HEPATÝK YETMEZLÝKTE
KARACÝÐER NAKLÝ: 2 OLGU

Sezai Yýlmaz, Vedat Kýrýmlýoðlu, Burak Iþýk, Cüneyt Kayaalp,
Mehmet Yýlmaz, Bora Barut, Yýldýray Yüzer

Ýnönü Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
MALATYA

Giriþ: Daha önce tamamen saðlýklý olan bir çocuðun, hepatik
fonksiyonun hýzlý kaybý sonucu, günler içinde kritik hasta haline
gelmesiyle ortaya çýkan fulminan hepatik yetmezlik, dramatik bir
klinik sendromdur. Özellikle aðýr hepatik ensefalopati ile seyre-
den olgularda transplantasyon yapýlmadan spontan iyileþme
oraný %15-20'dir. Altta yatan neden ise %50 olguda tanýmlana-
mamaktadýr. 
Metod: Fulminan hepatik yetmezlik nedeniyle biri canlý vericili
diðeri split karaciðer nakli olan iki pediatrik olgu sunulmaktadýr. 
Bulgu: Olgu 1: 7 yaþýnda erkek çocuk, 1 hafta süreyle bir baþka
merkezde hepatit A tanýsý ile izlenirken, þuur bulanýklýðý geliþme-
si ve sarýlýðýn ilerlemesi nedeniyle merkezimize refere edildi.
Hastanýn destek tedavisine raðmen genel durumu ve laboratu-
var parametreleri bozuldu. Ensefalopati geliþen hasta entübe
edildi. Altta yatan viral,metabolik veya ilaca baðlý bir etyolojik
faktör tespit edilemedi. MELD skoru 36 olan hastaya nedeni
belirlenemeyen fulminan karaciðer yetmezliði tanýsýyla acil
karaciðer nakli planlandý ve annesinden segment 2-3 transplan-
tasyon yapýldý. Postoperatif dönemde geliþen eksternal safra
fistülüne ERCP ile stent yerleþtirilerek müdahele edildi ve fistül
geriledi. Olgu 2: 5 yaþýnda kýz çocuðu, merkezimize 10 günlük
sarýlýk ve þuur bulanýklýðý öyküsüyle refere edildi. Hepatit A
tanýsý alan hastaya destek tedavisi baþlandý. Þuur bulanýklýðý
artarak görme kaybý geliþti. Laboratuvar parametreleri de
kötüleþen hastanýn MELD skoru 35 olarak tespit edildi. Hastaya
hepatit A'ya baðlý fulminan karaciðer yetmezliði tanýsýyla acil
karaciðer nakli planlandý. Baþka bir þehirden merkezimize
ulaþtýrýlan kadaverik tam karaciðerden segment 2-3 split
karaciðer nakli gerçekleþtirildi. 
Tartýþma ve Sonuç: Her iki olgumuzda da klinik olarak dramatik
düzelme gerçekleþti. Ýlk olgumuz postoperatif 5. ayýnda, 2. olgu-
muz ise postoperatif 23. gününde sorunsuz bir seyir göstermek-
tedirler. Altta yatan neden ne olursa olsun, konservatif tedavi
modalitelerinin yetersiz kaldýðý fulminan karaciðer yetmezliði
olgularýnda, zamanlamasý uygun acil karaciðer nakli hayat kur-
tarýcý olmaktadýr. 

Anahtar Kelimeler: fulminan hepatik yetmezlik, karaciðer nakli 
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P-26
SPLÝT KARACÝÐER NAKLÝ: OLGU SUNUMU

Sezai Yýlmaz, Vedat Kýrýmlýoðlu, Cüneyt Kayaalp, Burak Iþýk,
Cemalettin Aydýn, Cengiz Ara, Yýldýray Yüzer

Ýnönü Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
MALATYA

Giriþ: Uygun organ sayýsýndaki yetersizlik, karaciðer transplan-
tasyonunda alternatif tekniklerin geliþtirilmesine yol açmýþtýr.
Buradan hareketle geliþtirilen split karaciðer nakli, donör
havuzunu geniþleten bir cerrahi yöntem olmuþtur. Bu yöntem
özellikle eriþin-çocuk hastalarda etkinliðini kanýtlamýþtýr.
Tatminkar ve inandýrýcý sonuçlara raðmen, yüksek morbidite ve
bütün organ transplantasyonuna göre daha kötü greft ve hasta
saðkalýmý ile birliktelik gösterdiðine dair önyargý mevcuttur. 
Metod: Elli-dört yaþýnda bir erkek hastaya ve 5 yaþýnda bir kýz
çocuðuna yapýlan split karaciðer nakli olgusu sunulmuþtur. 
Bulgu: Yedi yýldýr hepatit B'ye baðlý kronik karaciðer hastalýðý
nedeniyle bekleme listesinde bulunan 54 yaþýnda erkek has-
tanýn MELD skoru 9, UNOS statusu 2A ve Child skoru B idi.
Diðer 5 yaþýndaki çocuk hasta ise hepatit A'ya baðlý fulminan
karaciðer yetmezliði nedeniyle tedavi görmekteydi. Bu hastanýn
MELD skoru 36, UNOS statusu 1 idi. Çocuk hasta için acil
bildirim yapýldý. Baþka bir þehirde beyin ölümü gerçekleþen has-
tadan çýkarýlan bütün karaciðer merkezimize gönderildi.
Hazýrlanan segment 2-3 çocuk hastaya, diðer kýsým ise eriþkin
hastaya ayný gün nakledildi. Çocuk hastanýn postoperatif seyri
sorunsuzdu ve klinik olarak dramatik düzelme gerçekleþti.
Eriþkin hastada hepatektomi esnasýnda kanama sorunu
yaþandý. Transplantasyonu takiben packing yapýldý. Ertesi gün
depacking için alýndýðýnda hepatik arterin tromboze olduðu
görüldü ve greft ile revaskülarizasyon saðlandý. Çocuk hasta
postoperatif 23. günde; eriþkin hasta ise re-operasyondan sonra
22. günde sorunsuz olarak izlenmekte. 
Tartýþma ve Sonuç: Özellikle organ baðýþý oranlarýnýn düþük
olduðu ülkemizde, Split karaciðer nakli donör havuzunun
geniþletilmesi için uygun cerrahi yöntemdir. Ancak teknik olarak
güç olan bu operasyon, titiz bir cerrahi ve dikkatli hasta seçimi-
ni gerektirir. 

Anahtar Kelimeler: split karaciðer nakli

P-27 
KLATSKÝN TÜMÖRÜNÜ TAKLÝT EDEN HEPATÝK TÜBERKÜ-
LOZ OLGUSU

Ýlker Abcý, Þerife Þimþek, Lora Eþberk Ateþ, Orhan Bilge, 
Yýlmaz Büyükuncu 2

Hisar Intercontinental Hospital, Genel Cerrahi Bölümü1

Patoloji Bölümü2, ÝSTANBUL

Giriþ: Pulmoner sistemden sonra tüberkülozun en sýk görüldüðü
yer gastrointestinal sistemdir. Ancak hepatobilier sistem tutulu-
mu tüm abdominal olgularýn sadece %1'i kadardýr. Bu yazýda
klatskin tümörünü taklit eden bir hepatik tüberküloz olgusu
tartýþýlmýþtýr.
Olgu: Kýrkbir yaþýnda kadýn hasta kliniðimize bir yýldýr süren
aralýklý karýn aðrýsý þikayeti ile baþvurdu. Fizik muayene bulgu-
larý ve laboratuar tetkiklerinde patoloji saptanmadý. Akciðer
grafisi normaldi. Radyolojik incelemelerde sað hepatik kanalý
tutan izole darlýk alaný saptandý. Klatskin tümörü ve sklerozan
kolanjit ön tanýsý ile ameliyata alýnan hastada sað hepatik
kanalýn aðzýnda fibrotik darlýk saptandý. Ýntraoperatif olarak
yapýlan frozen incelemede malignite düþünülmedi. Darlýk alanýný
da içine alan safra yolu rezeksiyonu ve roux-en-Y portoenteros-
tomi yapýldý. Patolojik incelemede karaciðerde nekrotizan
granülomatöz hepatit ve buna baðlý safra yollarýnda selim infla-
matuar darlýk saptandý. PPD negatif bulundu.
Tartýþma: Tüberküloz, çok nadir bir bilier striktür nedenidir.
Safra yolunda malignite varlýðýnýn ekarte edilebilmesi için cer-
rahi giriþim gerekmekte ve bu nedenle taný güç konabilmektedir.
Literatürde çok az sayýda olgu bildirilmiþtir. Hepatobilier tüber-
küloza baðlý týkanma sarýlýðý genellikle tüberkülozun tuttuðu lenf
nodlarý veya oluþturduðu kitlelere baðlý olmaktadýr. Hastamýzda
tüberkülozu düþündürecek diðer klinik bulgular olmadýðýndan,
klinik ve radyolojik veriler klatskin tümörünü taklit ettiðinden pre-
operatuar taný konulamamýþtýr. 
Nadir görülmekle birlikte izole bilier darlýklarda hepatik
tüberküloz da düþünülmelidir.
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P-28
LÝPOPOLÝSAKKARÝT ÝLE UYARILMIÞ HEPATÝK ÝSKEMÝ-
REPERFÜZYON HASARI OLUÞTURULAN DENEKLERDE,
MELATONÝN UYGULANMASININ DOKU (KARACÝÐER VE
BÖBREK) NÜKLEER FAKTÖR KAPPA B (NF-κB) EKSPRES-
YONU ÝLE KAN VE DOKU LÝPÝD PEROKSÝDASYONU
ÜZERÝNE ETKÝSÝ

Öner Bilgin3, Mehmet Çaðlýkülekçi3, Hakan Canbaz3, Musa Dirlik3, 
Ali Bora Üstünsoy3, Özlen Baðdatoðlu2, Tuba Karabacak4, 
Semra Erdoðan1, Süha Aydýn3

Mersin Üniversitesi, Týp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalý1, 
Biyokimya Anabilim Dalý2, 
Genel Cerrahi Anabilim Dalý3, 
Patoloji Anabilim Dalý4, MERSÝN

Giriþ: Hepatik Ýskemi/Reperfüzyon (HÝR) hasarý karaciðer trans-
plantasyonu, karaciðer rezeksiyonu, hepatik damar yaralan-
malarýndan sonra ve hemorajik þokta ortaya çýkabilen ciddi bir
durumdur. HÝR hasarýnda, öncelikle enerji üretimi azalmakta,
buna baðlý olarak serbest oksijen radikallerinin üretimi artmakta
ve antioksidatif aktivite azalmaktadýr. Nükleer Faktör Kappa B
(NF-κB), HÝR süresince aktive haldedir ve proinflamatuar
sitokinlerin gen ekspresyonlarýnda önemli rol oynamaktadýr.
Pro-/anti-apopitotik yolaklar NF-κB üzerinden regüle edilmekte
ve NF-κB inhibisyonu hücresel hasarlanma ile birlikte apopi-
tozisi de inhibe etmektedir. Melatoninin (M), antioksidan, antiin-
flamatuar ve NF-κB aktivasyonunu inhibe eden bir ajandýr.
Çalýþmamýzda Melatonin'nin lipopolisakkarit (LPS) ile stimüle
edilmiþ HÝR hasarýnda, kan ve doku lipid peroksidasyonu ile
karaciðer ve böbrek doku NF-κB ekspresyonu üzerindeki etki-
lerini araþtýrmayý planladýk. 
Metod: Her biri 10 rat içeren 6 grup oluþturuldu. Grup A: Sham,
Grup B: HÝR, Grup C: HÝR+M, Grup D: HÝR+LPS, Grup E:
HÝR+LPS+M, Grup F: HÝR+M+LPS. Ýskemi, 45 pringle manevrasý
yapýlarak oluþturuldu. Daha sonra 45 dakika reperfüzyon sað-
landý. Reperfüzyondan 10 dakika önce C grubuna M 20 mg/kg, D
grubuna LPS 10 mg/kg intraperitoneal olarak verildi. E grubunda
reperfüzyondan önce ilk olarak LPS sonrasýnda M verilirken, F
grubunda bunun tersi uygulandý. Reperfüzyonu takiben ratlar
sakrifiye edilerek kan ile karaciðer ve böbrek doku örnekleri alýndý.
Kan ve dokuda Miyeloperoksidaz, Malondialdehit, ile kanda AST
ve ALT düzeyleri biyokimyasal yöntemlerle incelendi. Karaciðer ve
böbrek dokularý Hematoksilen-Eosin ile boyama yapýlarak
histopatolojik açýdan deðerlendirildi. Ayrýca immünohistokimyasal
boyama ile doku NF-κB ekspresyon düzeylerine bakýldý.
Bulgu: B ve D gruplarýnda; karaciðerde, böbrekte ve serumda
çalýþýlan yukarýda söz edilen tüm biyokimya deðerleri ve
karaciðer ile böbrek dokusunda çalýþýlan immünohistokimyasal
(NF-κB ile boyama) ve histopatolojik (Hematoksilen-Eosin ile)
skorlar diðer gruplara göre daha yüksek bulundu. 
Tartýþma ve Sonuç: Sham grubu ile C grubu arasýnda bakýlan
parametreler açýsýndan anlamlý fark olmamasý, ancak sham ve
B grubu anlamlý fark bulunmasý bize melatonin uygulamasýnýn
HIR hasarýnda azaltýcý etkisi olduðunu düþündürmektedir. Ayrýca
Grup D ile Grup F ve E karþýlaþtýrýldýðýnda serum ve doku MDA,

MPO düzeyleri F ve E gruplarýnda daha düþük bulunmuþtur.
Ancak istatistiksel olarak anlamlý deðildir. Sonuç olarak bu çalýþ-
mada; LPS ile indüklenmiþ HIR hasarýnda, Melatonin veril-
mesinin lipid peroksidasyonu ve NF-κB ekspresyonu üzerine
düþürücü etkisi saptanmamýþtýr. 

Anahtar Kelimeler: karaciðer iskemi-reperfüzyon hasarý, lps,
melatonin, nf-κb, lipid peroksidasyonu 

P-29
DENEYSEL TIKANMA ÝKTERÝ MODELÝNDE PROPOLÝSÝN
KARACÝÐER MORFOLOJÝSÝ VE OKSÝDATÝF STRES
ÜZERÝNE ETKÝLERÝ

Kemal Kýsmet3, Mehmet Zafer Sabuncuoðlu3, Sibel Serin Kýlýçoðlu4,
Bülent Kýlýçoðlu3, Erdinç Devrim1, Serap Erel3, Esra Erdemli2, 
Ýlker Durak1, Mehmet Ali Akkuþ3

Ankara Üniversitesi, Týp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalý1, 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalý2, 
S.B. Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniði3,  
Ufuk Üniversitesi, Týp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dalý4, ANKARA

Giriþ: Çalýþmamýz, deneysel týkanma ikteri modelinde propolisin
apoptozis ve oksidatif stres üzerine etkilerini araþtýrmak amacýy-
la düzenlenmiþtir. 
Metod: Çalýþmada her grupta 10 adet olmak üzere toplam 30
rat kullanýldý. Sham grubunda (I. Grup) sadece koledok mobi-
lizasyonu yapýldý. II. grupta koledok ligasyonu yapýlan ratlar
postoperatif dönemde normal rat yemi ile beslendi. III. grupta ise
koledok ligasyonu sonrasý normal rat yemine ek olarak 100
mg/kg/gün dozunda propolis kullanýldý. Karaciðer örneklemeleri
ýþýk mikroskobu ve elektron mikroskop ile morfolojik yönden
incelendi. Hepatosit apoptozisi TUNEL yöntemi ile deðerlendiril-
di. Plazma ve karaciðerde, malondialdehit (MDA) ve glutatyon
peroksidaz (GSH-Px) seviyelerine bakýlarak deneklerin oksidatif
stresi ölçüldü. 
Bulgu: Karaciðer ve plazma MDA deðerleri propolis grubunda
(Grup III) kontrol grubuna (Grup II) göre belirgin derecede
azalmýþtý (p=0.018 ve 0.004). Grup II ile III arasýnda karaciðer
GSH-Px deðerleri açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý fark
olmasýna raðmen (p=0.001), plazma GSH-Px deðerleri açýsýn-
dan fark saptanmadý (p> 0.05). Propolis grubunda; hepatosit
büyümesi, kanaliküllerin dilatasyonu ve ödem belirgin derecede
gerilemiþti. Ayrýca, hepatosit rejenerasyonu ve saðlam hepato-
sitler de gözlendi. TUNEL çalýþmasýnda, propolisin apoptotik
hücre sayýsýný belirgin þekilde azalttýðý saptandý. 
Tartýþma ve Sonuç: Çalýþmamýzda propolisin, týkanma ikterinde
karaciðer üzerine koruyucu etkisi olduðu ve bu etkinin de muhte-
melen propolisin antioksidan, antiinflamatuvar ve immünmodula-
tor etkilerine baðlý olabileceði sonucuna ulaþýldý.

Anahtar Kelimeler: propolis, týkanma ikteri, apoptozis, oksidatif
stres 
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P-30
DENEYSEL TIKANMA ÝKTERÝ MODELÝNDE BALIN ETKÝLERÝ

Bülent Kýlýçoðlu3, Cem Gençay3, Kemal Kýsmet3, 
Sibel Serin Kýlýçoðlu4, Ýmge Ergüder1, Serap Erel3, 
Esra Erdemli2, Ýlker Durak1, Mehmet Ali Akkuþ3

Ankara Üniversitesi, Týp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalý1, 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalý2, 
S.B. Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniði3,  
Ufuk Üniversitesi, Týp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dalý4, ANKARA

Giriþ: Çalýþmamýz, deneysel týkanma ikteri modelinde balýn
apoptozis ve oksidatif stres üzerine etkilerini araþtýrmak amacýy-
la düzenlenmiþtir. 
Metod: Çalýþmada her grupta 10 adet olmak üzere toplam 30 rat
kullanýldý. Sham grubunda (I. Grup) sadece koledok mobilizasyonu
yapýldý. II. grupta koledok ligasyonu yapýlan ratlar postoperatif
dönemde normal rat yemi ile beslendi. III. grupta ise koledok ligas-
yonu sonrasý normal rat yemine ek olarak 10 mg/kg/gün dozunda
bal kullanýldý. Karaciðer örneklemeleri ýþýk mikroskobu ve elektron
mikroskop ile morfolojik yönden incelendi. Hepatosit apoptozisi
TUNEL yöntemi ile deðerlendirildi. Plazma ve karaciðerde, malon-
dialdehit (MDA) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) seviyelerine
bakýlarak deneklerin oksidatif stresi ölçüldü.
Bulgu: Grup II ile grup III arasýnda karaciðer MDA ve GSH
deðerleri açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý fark saptandý
(p=0.006 ve 0.001). Bununla birlikte plazma MDA ve GSH
deðerlerinde anlamlý bir fark saptanmadý (p> 0.05). Grup III'de,
hepatositlerdeki staz sonrasý büyüme ve ödemin önemli dere-
cede önlendiði gösterildi. TUNEL çalýþmasýnda, balýn apoptotik
hücre sayýsýný belirgin þekilde azalttýðý gözlendi. 
Tartýþma ve Sonuç: Çalýþmamýzda, balýn týkanma ikterinin
karaciðer üzerindeki olumsuz etkilerini belirgin þekilde azalttýðý
ve bu etkinin de muhtemelen balýn antioksidan ve antiinflamatu-
var etkilerine baðlý olabileceði sonucuna ulaþýldý. 

Anahtar Kelimeler:bal, týkanma ikteri, apoptozis, oksidatif stres 

P-31
URSODEOKSÝKOLÝK ASÝTÝN NON-ALKOLÝK YAÐLI KARA-
CÝÐERLÝ RATLARDA 2/3 KARACÝÐER REZEKSÝYONUNDA
REJENERASYONA ETKÝSÝ

Mehmet Ali Uzun1, Neþet Köksal1, Suat Aktaþ1, Yusuf Günerhan1,
Nevra Dursun3, Özer Þehirli2

Haydarpaþa Numune, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniði1, 
Marmara Üniversitesi, Ezcacýlýk Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalý2,
Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Patoloji Kliniði3, ÝSTANBUL

Giriþ: Non-alkolik yaðlý karaciðer hastalýðý (NAYKH) durumunda
major karaciðer rezeksiyonunda gözlenen yüksek mortalite ve

morbidite ile karaciðer transplantasyonlarýndaki primer nonfonksi-
yon görülme sýklýðý dikkat çekici olup bu sonuçlarda NAYKH'nýn
karaciðer rejenerasyonu üzerine olan olumsuz etkilerinin payý
büyüktür. Bu çalýþmada ratlarda oluþturulan deneysel NAYKH
modelinde üçte iki karaciðer rezeksiyonu yapýlarak, bu durumda
geliþen karaciðer rejenerasyonu üzerine Ursodeoksikolik asitin
(UDKA) etkisi araþtýrýldý.
Metod: Bu çalýþmada 21 adet Wistar Albino türü rat kullanýldý.
Ratlardan 14'ü 4 hafta kolinsiz diyet ile beslenerek NAYKH oluþ-
turulurken diðer 7 rat standart laboratuar diyeti ile beslendi.
NAYKH oluþturulan ratlar iki gruba ayrýlarak birinci gruba UDKA
solüsyonu (25 mg/kg/gün) verilirken ikinci gruba serum fizyolojik
verildi. Grup 1: NAYKH oluþturulmuþ, UDKA verilen grup. Grup
2: NAYKH oluþturulmuþ, Serum fizyolojik verilen grup. Grup 3:
Standart laboratuvar diyeti ile beslenen normal karaciðerli grup.
Operasyonda karaciðerin median ve sol anterior loblarý rezeke
edilerek 2/3 hepatektomi yapýldý. Ratlar 48 saat sonra tekrar
opere edilerek geride kalan karaciðer dokularý çýkarýldý. Rezeke
edilen dokularda mitoz indeksi (MÝ), prolifere olan hücre nükleer
antijen (PCNA), Glutatyon (GSH) ve Malondialdehit (MDA)
deðerlerine bakýldý. Ýstatistiksel analizler GraphPad Prisma V.3
paket programý ile yapýldý. 
Bulgu: Grup 1, 2 ve 3'ün rezeksiyon sonrasý 48. saat MÝ ortala-
malarý sýrasýyla 14,43 - 2,43 ve 6 olup istatistiksel olarak anlam-
lý fark gözlenmiþtir (p=0,0037). Grup 2, Grup 1 ve Grup 3 den
anlamlý derecede düþük bulunurken Grup 1 ve Grup 3 arasýnda
istatistiksel farklýlýk gözlenmemiþtir. Grup 1, 2 ve 3'ün PCNA
ortalamalarý sýrasýyla 63,01 - 37, 46 ve 47,34 olup istatistiksel
olarak anlamlý fark gözlenmiþtir (p=0,002). Grup 2, Grup 1 ve
Grup 3 den anlamlý derecede düþük bulunurken Grup 1 ve Grup
3 arasýnda istatistiksel farklýlýk gözlenmemiþtir. GSH ortalama
deðerleri 2/3 hepatektomide ve 48. saatte, Grup 1'de 2,08-2,20;
Grup 2'de 1,26-0,703 ve Grup 3'de 1,45-1,66 olup Grup 1 ve
Grup 2 arasýnda 2/3 hepatektomi ve 48. saatte istatiksel olarak
anlamlý fark bulunmuþtur. Grup 1 ve Grup 3 arasýnda 2/3
hepatektomi ve 48. saatte istatistiksel anlamlý farklýlýk bulun-
mamýþtýr. Grup 2 ile Grup 3 arasýnda hem 2/3 hepatektomi hem
de 48. saatte istatiksel anlamlý fark bulunmuþtur. MDA ortalama
deðerleri 2/3 hepatektomide ve 48. saatte, Grup 1'de 27,67-
24,33; Grup 2'de 53 - 56,40 ve Grup 3'de 30,40-31 olup Grup 1
ve Grup 2 arasýnda 2/3 hepatektomi ve 48. saatte istatiksel
olarak anlamlý fark bulunmuþtur. Grup 1 ve Grup 3 arasýnda 2/3
hepatektomi ve 48. saatte istatistiksel anlamlý farklýlýk bulun-
mamýþtýr. Grup 2 ile Grup 3 arasýnda hem 2/3 hepatektomi hem
de 48. saatte istatiksel anlamlý fark bulunmuþtur. 
Tartýþma ve Sonuç: UDKA, NAYKH olan ratlarda üçte iki
karaciðer rezeksiyonu sonrasýnda geliþen karaciðer rejeneras-
yonunu arttýrmýþtýr. UDKA'nýn rejenerasyon üzerine olan bu
olumlu katkýsýnýn, gerek NAYKH'na baðlý olan, gerekse rezek-
siyona baðlý olan oksidatif stresi azaltýcý etkisi aracýlýðý ile olduðu
düþünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: rejenerasyon, non-alkolik yaðlý karaciðer
hastalýðý, ursodeoksikolik asit 
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P-32
MULTÝPLE PANKREAS PSEUDOKÝSTLERÝNDE BÝR TEDAVÝ
SEÇENEÐÝ; ÝNTERNAL KÝSTO-KÝSTOSTOMÝ. OLGU SUNUMU.

Yavuz Selim Sarý, Necdet Derici, Oðuz Koç, Orhan Þahin, Vahit Tunalý

S.B. Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniði
ÝSTANBUL

Giriþ: Pankreas pseudokisti hastalýðýnda, tek kistin bulunmasý
halinde uygulanacak tedavi seçenekleri, geçen on yýlda büyük
çoðunlukla belirlenmiþtir. Ancak birden fazla pseudo kistin
bulunmasý durumunda hangi tedavi seçeneðinin uygulanacaðý
tartýþmalarý devam etmektedir. 
Metod: Akut pankreatit nedeniyle kliniðimizde yatýrýlarak tedavi
edilen ve etiolojide hipertrigliseridemi (630 mg/dl) saptanan, 68
yaþýnda erkek hasta, taburcu edildikten 3 ay sonra, karýn aðrýsý,
bulantý ve kusma yakýnmasý ile baþvurdu. Yapýlan radyolojik
incelemelerde; pankreas korpusundan orijin alan biri retrogastrik
alana uzaným gösteren, kaudal bölümde duodenum ile yakýn
komþulukta olan, 9,7 cm çapýnda, diðeri anterior pankreatik
mesafeyi doldurarak, mideyi anterolaterale deplase eden 12 cm
çapýnda olmak üzere, birbiri ile komþu 2 adet pseudokist sap-
tandý. Semptomatik multipli pankreas pseudokistleri olan has-
taya yapýlan laparotomiyle pankreas önündeki kist açýldý. Ýçi
aspire edildi. Bu kistin içinden ikinci kistin iki elle palpasyonunu
takiben, en yakýn komþulukta olduðu düþünülen bölgeden diðer
kist enjektörle ponksiyone edildi. Kist mayinin aspire edildiði
görüldü. Bu alan açýldý ve buradan patolojik örnekleme için doku
çýkartýlarak yaklaþýk 3 cm çapýnda bir açýklýk elde edildi. Açýklýk
duvarý 2/0 propilen dikiþ materyali ile kilitleyerek devamlý dikiþ
tekniðinde çepeçevre dikildi ve her iki kist boþluðu birleþtirilerek
tek boþluk elde edildi. Önde açýlan kist duvarýna jejunumdan
roux urvesi hazýrlandý ve anastomoz yapýldý. Ameliyat sonrasý
dönemde komplikasyon geliþmedi. Halen 1. yýlýný dolduran has-
tanýn klinik ve radyolojik olarak sorunu yok. 
Tartýþma ve Sonuç: Akut pankreatit sonrasý %3-7 olguda
pseudokist geliþtiði ve pankreas pseudokisti olgularýnýn %5-10
ununda ise, multiple kist geliþimi izlendiði bildirilmiþtir. Tedavide
hangi yöntemin seçileceðine, hastanýn klinik ve radyolojik olarak
yapýlan deðerlendirmeleri sonucunda ulaþýlmakla birlikte, þüp-
hesiz elde bulunan teknik olanaklar ve ekibin deneyimi gibi fak-
törler de önemli rol oynamaktadýr. Multipli pankreas pseudokisti
vakalarýnda, internal kisto-kistostomi tekniðinin bir tedavi
seçeneði olarak hatýrlanmasýný öneriyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Pankreas, pankreas pseudokisti 

P-33
OLGU SUNUMU:SAFRA YOLLARINDA NÖROMA

Musa Polat1, Özgür Yaðmur1, Ýlhan Tuncer2

Çukurova Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý1, 
Patoloji Anabilim Dalý2, ADANA

Giriþ: Safra yollarýnýn bening tümörleri oldukça nadirdir.Nöroma
gerçek bir neoplazm deðildir, perikolanjial sinir dokusunun
yaralanmasý sonucu disorganize bir þekilde proliferasyonu
sonucu meydana gelir. Safra yollarý nöromasý genellikle trav-

matik nöroma þeklindedir ve kolesistektomi sonrasý 2 ay-40 yýl
arasý intervalde sistik kanal güdüðünde kesilen sinir uçlarýndan
geliþir. Genellikle hastalar kolesistektomi sonrasý týkanma ikteri
ile baþvurur. Günümüzde postkolesistektomi fenomeninden
sorumlu olabileceði düþünülmektedir. Nöromayý içeren duktusun
eksizyonu sonrasý devamlýlýðýn hepatikojejunostomi ile saðlan-
masý baþlýca tedavidir. Kesin taný histolojik inceleme ile konulur. 
Metod. Bu çalýþmada týkanma ikteri ve kolelitiazis nedeniyle
baþka bir merkezde operasyona alýnan, ekstrahepatik safra yo-
lunda kitle saptanmasý üzerine kliniðimize refere edilen, ekstra-
hepatik safra yollarýndaki kitlenin eksizyonu sonucu nöroma
saptanan, 47 yaþýnda erkek olgu raporlandý. Nöromayý içeren
duktusun eksizyonu sonrasý hepatikojejunostomi uygulandý.Taný
histolojik inceleme sonrasý konuldu.S-100 ile boyanma gösterdi. 
Bulgu: Olgu; týkanma ikteri öncesinde geçirilmiþ laparotomi ve
abdominal travma öyküsünün bulunmamasý ile dikkat çekiciydi. 
Tartýþma ve Sonuç: Nöromanýn, modern görüntüleme yöntem-
lerine raðmen preop tanýsý ve malign tümörlerden ayýrýmý zor-
dur.Normal tümör markerleri olan safra yollarý tümörü düþünü-
len, görüntülemede invazyonu bulunmayan ve kolesistektomi-
den uzun yýllar sonra týkanma ikteri ile baþvuran olgularda nöro-
ma göz önünde bulundurulmalýdýr. 

Anahtar Kelimeler: safra yollarý, nöroma 

P-34
SAFRA YOLLARINDA TAÞ TESPÝT EDÝLEN SEMPTOMATÝK
KOLELÝTÝASÝZ OLGULARDA ENDOSKOPÝK RETROGRAT
PANKREATÝKOGRAFÝ SONRASI LAPAROSKOPÝK KOLE-
SÝSTEKTOMÝNÝN ZAMANLAMASI

Bülent Salman, Mustafa Kerem, Abdülkadir Bedirli, Ömer Þakrak,
Mustafa Þare, Ertan Tatlýcýoðlu

Gazi Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
ANKARA

Giriþ: Semptomatik kolelitiasiz olgularýnýn yaklaþýk %10'unda
safra yollarýnda taþ tespit edilmektedir. Safra yollarýnda taþ
tespit edilen olgularda laparoskopik kolesistektomi (LK)
öncesinde peroperatif endoskopik retrograd kolanjiopank-
reatikografi (ERCP) önerilmektedir. Bu çalýþmanýn amacý safra
yollarýnda taþ bulunan semptomatik kolelitiasiz olgularýnda
ERCP sonrasý LK'nin zamanlamasýný deðerlendirmektir. 
Metod: Çalýþmada Mayýs 2003-Aralýk 2006 tarihleri arasýnda
semptomatik kolelitiasiz tanýsý alan ve preoperatif ERCP yapýlan
olgular retrospektif incelendi. ERCP endikasyonlarýnýn olarak
artmýþ serum bilirubin düzeyleri, artmýþ karaciðer fonksiyon test-
leri, koledoðun dilatasyonu (>8 mm) ve/ya ultrasonografide taþ
saptanmasýna göre konulduðu tespit edildi. Akut kolesistit, akut
süpüratif kolanjit ve akut bilier pankreatit olgularý çalýþmaya
dahil edilmedi. Olgular 2 grupta incelendi. (1) preoperatif ERCP
sonrasý ilk 72 saat içinde LK yapýlan hastalar (n=27), (2) preo-
peratif ERCP sonrasý ilk 72 ve 120 saat arasýnda LK yapýlan
hastalar (n=19). Gruplar demografik özellikleri (yaþ, cinsiyet,
vücut kitle indeksi, ASA skoru), ameliyat ve hastanede kalýþ
süreleri, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlarý, açýða
dönüþ oranlarý ve maliyetleri bakýmýndan karþýlaþtýrýldý. 
Bulgu: Demografik özellikler ve komplikasyon oranlarý açýsýn-
dan 2 grup arasýnda fark saptanmadý (p>0.05). Grup 1 ve 2 için
sýrasýyla ortalama operasyon süreleri 52.12±8.22 dakika ve
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98.34±12.36 dakika; hastanede kalýþ süreleri 3.76±1.48 gün ve
6.45±2.37 gün olarak belirlendi. Grup 1'de 2 (%0.7), grup 2'de 7
(%3.6) olguda açýk ameliyata dönüldüðü tespit edildi. Açýða
geçiþ, ortalama ameliyat süresi, gider ve hastanede kalýþ süresi
2. grupta belirgin derecede daha yüksekti (p<0.05). 

Tartýþma ve Sonuç: Safra yollarýnda taþ tespit edilen sempto-
matik kolelitiasiz olgularýnda ERCP sonrasý LK zamanlamasý
halen tartýþýlmaktadýr. Yapýlan çalýþma sonrasýnda preoperatif
ERCP yapýlan olgularda, ERCP sonrasý ilk 72 saat içinde LK
yapýlmasý tavsiye edilmektedir. 

P-35
STENT NEDENLÝ DUODENAL PERFORASYON (OLGU
SUNUMU)

Muhittin Yaprak2, Ayhan Mesci2, Taner Çolak2, Bülent Yýldýrým1

Akdeniz Üniversitesi, Týp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim
Dalý1, 
Genel Cerrahi Anabilim Dalý2, ANTALYA

Giriþ: Safra yollarýnýn endoskopik internal drenajý, benign ve
malign darlýklarýn tedavisinde sýk kullanýlan bir yöntemdir. Stentin
distale yer deðiþtirmesi hastalarýn %6'sýnda görülürken, litera-
türde buna baðlý az sayýda barsak perforasyonu rapor edilmiþtir.
Amaç: Bu bildiride, stent yer deðiþimi nedeniyle geliþen duodenal
perforasyon olgusunun sunumu ile stent yer deðiþimine baðlý
intestinal perforasyon geliþen hastalarda etiyoloji, taný ve tedavi-
nin tartýþýlmasý amaçlandý.
Bulgu: Sarýlýk yakýnmasý ile baþvuran 52 yaþýndaki bayan has-
tanýn fizik muayenesindeki tek pozitif bulgu ikterdi. Total bilirübin
7,3 mg/dL, alkalen fosfataz 1295 IU/L idi. Karýn USG ve BT'de
pankreatik kanalla iliþkili, küçük boyutlu bir pankreatik kist ve
intrahepatik safra yollarýnda dilatasyon saptandý. ERCP de mid-
koledokal tam obstrüksiyonu olduðu görüldü ve drenajý saðlamak
amacýyla bir adet 8.5 F/10 cm plastik stent yerleþtirildi. Bu iþlem-
den iki hafta sonra laparatomi uygulandý ve pankreatik seröz
kisadenom, koledokta tümöral kitle ve hepatik metastazlar sap-
tandý. Kolesistektomi, gastroenterostomi ve koledok ve karaciðer
biyopsisi (patoloji sonuçlarý kolanjiokarsinomdu) uygulandý.
Laparatomiden 4 gün sonra hastada ateþ ve karýn aðrýsý geliþti.
Direk karýn grafisinde, stentin yer deðiþtirmiþ olduðu görüldü.
Hastaya acil laparatomi uygulandý. Stentin duodenumun trans-
vers bölümünün antimezenterik yüzünü perfore ettiði gözlendi.
Stent çýkarýldý ve duodenumun yaralanan bölgesi primer onarýldý.
Postoperatif beþinci günde, perkutan transhepatik yöntemle
metal stent yerleþtirildi ve hasta taburcu edildi.
Tartýþma ve Sonuç
Endoskopik yöntemle safra yollarýna yerleþtirilen stent sonrasý,
karýn yakýnmalarý olan hastalarda, stent yer deðiþmesi ve intes-
tinal perforasyon akla gelmeli ve direkt grafiler ile stent yeri kont-
rol edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: stent, duodenal perforasyon

P-36
KOLESÝSTEKTOMÝ SONRASI HEMOBÝLÝA (OLGU SUNUMU)

Barýþ Özcan1, Ayhan Mesci1, Taner Çolak1, Saim Yýlmaz2

Akdeniz Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý1, 
Radyoloji Anabilim Dalý2, ANTALYA

Giriþ: Kolesistektomi, deðiþken bölgesel anatomi nedeni ile
potansiyel olarak safra kanalý ve/veya vasküler yaralanma riski
taþýmaktadýr. 
Metod: Açýk kolesistektomi sonrasý tekrarlayan þiddetli gastroin-
testinal kanama ile baþvuran olgu temelinde hemobilia için taný
ve tedaviye yaklaþýmýn tartýþýlmasý amaçlandý. 
Bulgu: Kýrk beþ gün önce baþka bir merkezde acil açýk kole-
sistektomi yapýlan 28 yaþýnda, erkek, üst GÝS kanamasý tanýsýy-
la 5 ünite kan transfüzyonu sonrasý sevk edildi. Hastanemizde
yapýlan üst endoskopisinde aktif kanama odaðý saptanamadý.
Yatýþý süresince sorunu olmayan hasta bir hafta sonra taburcu
edildi. Ýki gün sonra tekrarlayan üst GÝS kanamasý ile baþvuran
olgunun endoskopisinde yine kanama odaðý saptanamadý. Aktif
kanamasý devam eden, toplam 6 Ü eritrosit transfüzyonu yapýlan
olguya acil çöliak ve mezenterik anjiografi yapýldý. Süperior
mezenterik arter kaynaklý sað hepatik arterden, karaciðer hilus
seviyesinde extravazasyon saptandý. Aberan hepatik arterle
beraber hepatik kanal yaralanmasýna baðlý hemobilia ön tanýsý ile
acil laparatomi yapýldý. Koledoktomide ile kanama saptanmasýna
karþýn sað hepatik arter ile iliþkisi görülemedi. T-tüp uygulanarak
ameliyata son verildi. Ameliyat sonrasý kanamasý olmayan
olguya 4. gün anjiografi tekrarlandý ve aberan sað hepatik arter-
deki psödoanevrizmadan karaciðer hilus seviyesinde safra
kanalýna geçiþ olduðu gözlendi ve coil ve glue yardýmý ile
embolizasyon uygulandý. Daha sonra sorunu olmayan olgu
yatýþýnýn 5. günü taburcu edildi.
Tartýþma ve Sonuç: Açýk veya laparoskopik kolesistektomi son-
rasý geliþen hemobilia ile ilgili literatürde çok sayýda olgu sunumu
vardýr. Aylar sonra bile olsa, kolesistektomi sonrasý þiddetli gas-
trointestinal kanama ile baþvuran olgularda, pseudoanevrizmaya
baðlý hemobilia olabileceði düþünülerek çöliak ve mezenterik
anjiografi yapýlmalý ve embolizasyon ile tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: kolesistektomi, hemobilia

P-37
AKUT PANKREATÝTLÝ OLGULARDA ERKEN DÖNEM
GÝRÝÞÝMLERÝMÝZ

Fuat Ýpekçi, Ömer Engin, Mehmet Yýldýrým, M Emrah Bayam, 
Cemil Yaylalý

S.B., Ýzmir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniði, ÝZMÝR

Giriþ: Akut pankreatitli (AP) olgularýn etyolojisinde; sýklýkla safra
taþý yada mikrokalküller rol oynamaktadýr. Birçok nedenden
dolayý olgularýmýz ciddi ve operasyon gerektiren olgular deðildir.
Bununla birlikte kesin tanýyý koymak ve esas etyolojiyi ortadan
kaldýrmak gerekir. Aksi taktirde nüks ve/veya aðýr pankreatit
tablosuyla kliniðe tekrar müracaat etmekte ve mortalite-morbidite
yükselmektedir. Bu çalýþmamýzda AP tanýsý konup bunlardaki
Ranson kriterleri, ultrason (US) ve bilgisayarlý tomografi (BT)
uylamalarý, MRCP ve ERCP endikasyonlarýný, uygulama zama-
nýmýzý, týbbi ve cerrahi tedavi kriterlerimizi, yapýlacak erken kole-
sistektomi prensiplerimizi retrospektif olarak gözden geçirip
deðerlendirmeyi amaçladýk.
Metod: 2005-2006 yýllarý arasýnda SB Ýzmir Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi 2. Cerrahi Kliniðinde AP tanýlý olgular; yaþ, cins, etyo-
lojik neden, klinik bulgular, prognoz kriterleri (Ranson), görün-
tüleme yöntemleri (US ve/veya BT, MRCP, ERCP), uygulanan
tedavi ve hastanede yatýþ süresi, morbidite ve mortalite açýsýn-
dan deðerlendirilmiþtir. 
Bulgu: AP'li, 94 olgunun yaþ ortalamasý 63 (33-85) olup
Kadýn/Erkek oraný: 56/38 dir. Etiyolojik faktörler içinde 86 (%91)
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olgu bilier nedenlidir. Karýn aðrýsý tüm olgularda görülürken,
sarýlýk 6 (%6) olguda saptandý. Olgularýn Ranson kriterleri ince-
lendiðinde Ranson skoru 3 ün altýnda 83 (%88) olgu, Ranson 3
üzeri 11 (%12) olgu mevcuttu. 75 (%79) olguda taný ultrason 19
olguda BT ile konmuþtur. Taný ve tedavi amacýyla ERCP 14
olguya yapýlmýþtýr. Erken dönemde 82 (%87) olguya týbbi tedavi
uygulanýrken, 12 (%13) olguya cerrahi giriþim yapýlmýþtýr.
Baþlýca cerrahi giriþim kolesistektomi 9 (%11) olup bunu üç
olguya yapýlan koledekotomi izlemektedir. ERCP yapýlan olgu-
larýn %15' sine cerrahi giriþim uygulanmýþtýr. Morbidite 9 (%11)
olguda görülmüþtür. Mortalite %2' dir. 
Tartýþma ve Sonuç: 1) Bilier pankreatitler AP’li olgularýmýzýn
büyük kýsmýný oluþturmaktadýr ve hafif prognozludur. 2) Bu olgu-
lara (komorbid ve yüksek ASA kriterleri taþýmayanlar) mutlak
suretle hastanede yatarken ve/veya erken kolesistektomi uygu-
lanmasý nüks AP’yi azaltacaktýr. 3) Koledoktaki bilier patoloji
mutlaka ortaya çýkarýlmalý, gerekirse önce endoskopik sfinktero-
tomi ve kolesistektomi yapýlmalýdýr. 

Anahtar Kelimeler: akut, pankreatit 

P-38
ENDOSKOPÝK GÝRÝÞÝMLER SIRASINDA OLUÞAN YARA-
LANMALARI SINIFLANDIRMADA YENÝ BÝR YAKLAÞIM 

Ünal Aydýn2, Pýnar Yazýcý2, Murat Zeytunlu2, Murat Kýlýç2, 
Galip Ersöz1, Ahmet Çoker2

Ege Üniversitesi, Týp fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalý1, 
Genel Cerrahi Anabilim Dalý2, ÝZMÝR

Giriþ: Genellikle koledok taþlarýnýn tedavisinde kullanýlan
endoskopik sfinkterotominin en önemli komplikasyonlarý
pankreatit, hemoraji ve yüksek mortalite ile perforasyondur. 
Metod: 2001-2006 yýllarý arasýnda ERCP sonrasý perforasyon
ön tanýsý olan hastalar retrospektif olarak incelendi. Yaralanma
tipleri geniþletilmiþ Stapfer sýnýflamasýna göre: Tip I; duodenum
yaralanmasý (A-peritoneal, B-retroperitoneal), Tip II; sfinkteroto-
mi esnasý yaralanmalar (A- retroperitonda hava, B- hava ve kon-
trast madde, C- peritoneal hava/serbest sývý), Tip III; distal kole-
dok yaralanmasý, Tip IV (retroperitoneal serbest hava). 
Bulgu: Yaþ ortalamasý 63,5 olan 8 kadýn 5 erkek tespit edildi.
ERCP endikasyonlarý koledokolithiazis, malignite, kc kist hidatik
olarak saptandý. Taný yöntemleri direkt grafide serbest hava (6)
ve abdominal tomografide retroperitona kontrast madde kaçaðý
ve serbest hava tespiti (7) olarak bulundu. Yaralanma tipleri tip
IA (3); IB (1), Tip IIA (1);IIB (2), IIC (4), tip III (2), olarak sýnýflan-
dýrýldý. 8 hasta ilk 24 saat içinde acilen, 5 hasta ise 24 saat son-
rasýnda opere edildi. Tip I yaralanmasý olan 4 olgudan tip IA
grubuna primer onarým/tüp duodenostomi, Tip IB yaralanmasý
olan olguya primer onarým uygulandý. Tip IIB ve Tip IIC yaralan-
masý olan olgulardan erken (24 saatten önce) gruba T- tüp ile
primer onarým geç gruba diversiyon uygulandý. Tip 3 yaralan-
malara T tüp uygulandý. mortalite %15 olarak saptandý.
Tartýþma ve Sonuç: Stapfer sýnýflamasýnda yalnýzca Tip I
hastalara acil operasyon önerilse de, bizim uyguladýðýmýz
geniþletilmiþ Stapfer sýnýflamasýnda tip IIC grubu da acil cerrahi
gerektiren gruba dahil edilmiþtir. Ekstravazasyon düzeyi yüksek,
sývý koleksiyonu gözlenen ve amfizem saptanan olgularda medi-
kal tedavi ile vakit kaybedilmemeli yaralanma derecesine göre
primer sutürle onarýmdan gastroenterostomiye kadar uzanan
cerrahi tedavi seçenekleri deðerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: ERCP, perforasyon, cerrahi tedavi 

P-39
SAFRA TAÞI ÝLEUSU

Bülent Çalýk, Ömer Engin

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniði,
ÝZMÝR

Giriþ: Safra taþý ileusu genellikle yaþlý hastalarda (70 yaþ üstü)
görülür ve ince barsak obstrüksiyonlarýnda %1 etyolojiye sahip-
tir. Daha önce abdominal cerrahi geçirmemiþ ve hernisi olmayan
yaþlý hastalarda intestinal obstrüksiyon olgularýnýn ise yaklaþýk
%25'ini oluþturabilir. Hastalýðýn silik belirtileri nedeniyle erken
dönemde taný konmayan olgular yüksek morbidite ve mortalite
ile seyreder . 
Bulgu: HS, 80 yaþýnda bayan hasta. 15 gün süren karýn aðrýsý
karýnda þiþlik tarifleyen hasta ileus tanýsýyla yatýrýldý. Yapýlan
muayenede defans ve rebaund mevcut ADBG' de hava-sývý
seviyeleri batýn BT'de dilate barsak anslarý, 1.5 cm boyutlu ring
þeklinde kalsifik oluþum, intrahepatik safra yollarýnda hava mev-
cuttu. Biyokimyasal tetkiklerinde lökosit 13000/mm3, SGOT 18
U/dL, SGPT 33 U/dL, total bilirubin 1,1 mg. bulundu. Hastaya
peritonit ön tanýsýyla acil laparatomi yapýldý. Batýnda 500 cc
pürülan mayi gözlendi. Eksplorasyonda Treiz'dan 30 cm uzaklýk-
ta jejunum perforasyonu ve ileoçekal valvden 40 cm. uzaklýkta
ileumda safra taþýna baðlý tam obstruksiyona saptandý.
Enterotomi ile ileumdan 2 cm’lik safra taþý çýkarýldý. Jejunum
perforasyonuna primer sütüre kondu. Enterotomi ile taþ çýkarýlýp
ileum primer olarak kapatýldý. Olgu ameliyat sonu 2 .gün septik
tablo ile kaybedildi. 
Tartýþma ve Sonuç: Safra taþý ileusunda tedavinin amacý entero-
tomi ile taþý çýkarýp, obstrüksiyonu ortadan kaldýrmaktýr. Olgularýn
genel durumu uygun ise kolesistektomi ve biler-enterik fistüle
yönelik tedavide yapýlmalýdýr. Ancak gecikmiþ olgularda bu giriþim
geç döneme býrakýlsada olgular yüksek mortaliteye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: safra taþý, ileus 

P-40
LAPAROSKOPÝK KOLESÝSTEKTOMÝ ÖNCESÝ PROFÝLAKTÝK
ANTÝBÝYOTÝK GEREKLÝ DEÐÝLDÝR

Barýþ Yýldýz, Osman Abbasoðlu, Erhan Hamaloðlu, Aycan Yýldýrým,
Ýskender Sayek

Hacettepe Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
ANKARA

Giriþ: Günümüzde kolesistektomi ameliyatlarýnýn %90'dan
fazlasý laparoskopik yapýlmaktadýr. Laparoskopik kolesistektomi
sonrasý görülen enfeksiyon oranlarýnýn açýk kolesistektomiye
göre daha az olduðu bilinmektedir. Bu prospektif çalýþmada
laparoskopik kolesistektomi öncesi profilaktik antibiyotik veril-
mesinin gerekli olup olmadýðý araþtýrýlmýþtýr. 
Metod: Merkezimizde laparoskopik kolesistektomi yapýlan
ardýþýk 208 hasta randomize edilerek 105'ine indüksiyon sýrasýn-
da 1 gr intravenöz sefazolin sodyum verildi. Kontrol grubuna eþit
hacimde serum fizyolojik enjekte edildi. Hastalar yatýþ süresince,
taburculuk sonrasý 7. ve 30. günlerde enfeksiyon bulgularý
yönünden deðerlendirildi. Hastalarýn demografik özelliklerinin
yanýsýra ameliyat sýrasýnda safra kesesi perforasyonu, abdomi-
nal kaviteye (AK) taþ düþmesi, ameliyat süresi, vücut kitle indek-
si, ultrasonografik bulgular, safra kültürü, dikiþ materyali, enfek-
siyon bulgularý, patoloji sonucu gibi deðiþkenlerin postoperatif
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enfeksiyon geliþimi üzerine etkisi deðerlendirildi.
Bulgu: Profilaktik antibiyotik verilen 105 hastanýn 4'ünde, veril-
meyen 103 hastanýn 3'ünde yara enfeksiyonu geliþti. Bunun
dýþýnda enfeksiyöz komplikasyon görülmedi. Antibiyotik verilen-
lerle verilmeyenler arasýnda enfeksiyon geliþimi açýsýndan fark
bulunamadý (p=1.000). Ameliyat süresi, AK'ye taþ düþmesi,
ameliyatta safra kesesinin perfore olmasý ve ameliyat öncesi
karaciðer fonksiyon testleri yüksekliði ile yara enfeksiyonu geliþi-
mi arasýnda anlamlý bir iliþki olmadýðý görüldü. Yara enfeksiyonu
geliþimini arttýran tek faktör olarak vücut kütle indeksinin 30 dan
büyük olmasý (p=0.031) bulundu. 
Tartýþma ve Sonuç: Araþtýrmamýzda laparoskopik kolesistekto-
mi sonrasý enfeksiyon riski çok düþük bulunmuþtur (%3.3).
Antibiyotik verilen hastalarla verilmeyenler arasýnda enfeksiyon
geliþimi açýsýndan fark bulunmamýþtýr. Deðerlendirilen deðiþken-
ler içinde obesite dýþýnda enfeksiyon oluþmasýna katkýda bulu-
nan faktör saptanmamýþtýr. Bu bulgularla laparoskopik kole-
sistektomide antibiyotik profilaksisi yapýlmamasýnýn maliyeti
azaltabileceði ve olasý ilaç yan etkilerinden sakýnma saðlaya-
bileceði sonucuna varýldý. 

Anahtar Kelimeler: laparoskopik kolesistektomi, antibiyotik
profilaksisi, enfeksiyon 

P-41
PANKREAS VE PERÝAMPULLER BÖLGE KÝTLELERÝNE
YAKLAÞIM: 54 OLGUDA DENEYÝMÝMÝZ

Yavuz Selim Sarý, Vahit Tunalý, Ýbrahim Karagöz, Oguz Koç, Yunus
Topal, Esin Erkan, Adnan Haþlak

S.B., Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniði,
ÝSTANBUL

Giriþ: Pankreas kitlelerinde yaklaþým kitlenin yeri ve patolojik
tanýsýna göre deðiþiklik göstermektedir. 
Metod: Aðustos 2003-Mart 2007 tarihleri arasýnda pankreas
kitleleri nedeniyle tedavi edilen hastalarýn verileri retrospektif
olarak incelenmiþtir. 
Bulgu: Toplam 54 hasta (35 erkek,19 kadýn, 26-78 yaþ) tedavi
edilmiþtir. Pankreas korpusunda 5 (%9,25) hastada ve peri-
ampuller bölgede 49 (%90,75) hastada kitle vardý. Periampuller
bölge tümörleri; pankreas baþý ca 37 (%75,6 ) hasta, ampulla
Vater tm 5 (%10,2) hasta, distal koledok tümörü 4 (%8,1) hasta
ve duodenum tümörü nedeniyle 3 (%6,1) hasta baþvurdu.
Pankreas baþýnda kitle bulunan hastalarýn 26 (%70,3) tanesi
preop operabl kabul edildi ve laparatomi yapýldý. Laparatomide
15 (%57,7) hasta operabl bulundu ve pilor koruyucu Whipple
ameliyatý yapýldý. Laparatomide 11 (%42,3) hastaya inoperabl
kararý verilerek 8 hastaya drenaj yapýldý. Ameliyat öncesi ERCP
stent uygulanan 2 hasta ve eksternal bilier drenajý olan 1 has-
taya sadece laparatomi yapýldý. Diðer 11 (%29,7) hasta preop
tetkiklerinde inoperabldý ve ERCP stent veya PTK-drenaj
yapýldý. Distal koledok tümörlü 2 hastaya pilor koruyucu Whipple
proseduru, 2 hastaya drenaj yapýldý. Ampulla Vater tümörlü 4
hastaya pilor koruyucu Whipple ameliyatý yapýldý, ancak uzak
metastazlý bir hastaya ERCP-stent uygulandý. Duodenum
tümörlü 3 hastadan 2 tanesine pilor koruyucu Whipple ameliyatý,
1 hastaya standart Whipple ameliyatý yapýldý. Korpus kitlesi
nedeniyle baþvuran 5 hastanýn 2 sine tümör tanýsýyla distal
pankreatektomi, pseudo kist nedeniyle 3 hastaya kisto-jejunos-
tomi, kisto-gastrostomi ve kisto-kistostomi + kisto jejunostomi
ameliyatlarý yapýldý. Pilor koruyucu Whipple ameliyatý yapýlan
1(%4,16) hasta post op 8. gün emboli nedeniyle eksitus oldu.
Yine 2 (%8,33) hastada kanama nedeniyle relaparatomi yapýldý.

Bir hastada kýsa süreli pankreas fistülü geliþti ve medikal
tedaviyle düzeldi. Ayrýca 2 hastada (%8,33) mide boþalým
güçlüðü geliþti. 
Tartýþma ve Sonuç: Pankreas ve periampuller bölge kitleleri
oldukça çeþitlilik içermekte, düþük mortalite ve morbidite için
mutlaka deneyim gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: pankreas, pankreas tümörleri, periampuller
tümörler 

P-42
PANKREAS PSÖDOKÝSTLERÝNDE CERRAHÝ TEDAVÝ
SONUÇLARIMIZ: 11 OLGU

Koray Topgül, Necati Özen, Oktay Karaköse, Savaþ Yürüker, 
Fatih Deniz, Zafer Malazgirt, Mete Kesim

Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim
Dalý, SAMSUN

Giriþ: Bu çalýþmada, kliniðimizde pankreas psödokisti nedeniyle
ameliyat edilen 11 olgu retrospektif olarak incelendi ve cerrahi
sonuçlar gözden geçirildi. 
Metod: Kliniðimizde Ocak 1999-Aralýk 2006 tarihleri arasýnda
Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi
Kliniðine pankreas psödokisti nedeniyle yatýrýlan ve cerrahi dýþý
giriþimlerle (perkütan veya endoskopik drenaj) tedavi edileme-
yerek cerrahi drenaj uygulanan olgular retrospektif olarak ince-
lendi. Hastalar yaþ, cinsiyet, yakýnmalarý, pankreatit öyküsü var-
lýðý, taný yöntemleri, kistlerin boyutu, amilaz deðerleri, uygulanan
cerrahinin tipi, aspirat miktarý, yatýþ süreleri, tedavi baþarýsý ve
komplikasyonlar açýsýndan incelendi. 
Bulgu: Hastalarýn 5'i erkek, 6'sý kadýndý ve yaþ ortalamasý 59
(36-74)'dü. En sýk yakýnma karýn aðrýsýydý (%72) ve hastalarýn
%72'sinde pankreatit öyküsü vardý. Bir hasta hariç hepsinde
belirgin bulgu hassasiyetti (%90). Taný anýnda amilaz deðerleri
24-1230 U/L (ortalama 416) idi. Tanýda tüm hastalarda US (ultra-
sonografi) ve BT (bilgisayarlý tomografi) kullanýldý. Ýki hastada
kist pankreas baþýnda lokalizeyken, diðerlerinde gövde ve
kuyruk kesimindeydi. En büyük kist çapý 14x15 cm'di. Kist içi sývý
miktarý 100-2300 ml idi (ortalama 650). Olgularýn 8'inde kisto-
gastrostomi, 2'sinde Roux-en-Y kistojejunostomi ve birinde dýþa
apse drenajý uygulandý. Bir olguda yara yeri enfeksiyonu, bir
olguda kistogastrostomiden kanama komplikasyonu geliþti.
Ortalama hastanede kalýþ 13 gündü (7-25). Operatif mortalite
görülmedi. Bir olguda kist duvarý biyopsi sonucu karsinom
olarak geldi. 
Tartýþma ve Sonuç: Günümüzde pankreas psödokistleri
geliþmiþ merkezlerde endoskopik ve perkütan yaklaþýmlarla ya
da minimal invaziv cerrahi giriþimlerle de drene edilebilmektedir.
Ancak teknik ilerlemelere raðmen pek çok olgu açýk cerrahi giri-
þim gerektirmektedir. Kistin lokalizasyonuna göre kistogastros-
tomi, kistojejunostomi, kistoduodenostomi gibi içe drenaj ya da
kistin dýþa drenajý yöntemleri cerrahi olarak düþük mortalite ve
morbidite ile uygulanabilir. 
Anahtar Kelimeler: pankreas, psödokist, internal drenaj, cer-
rahi tedavi 

P-43
TRANSKATETER KEMOEMBOLÝZASYON SONRASI GELÝÞEN
NEKROTÝZAN PANKREATÝT: OLGU SUNUMU

Beyza Özçýnar1, Koray Güven2, Arzu Poyanlý2, Ýlgin Özden1
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Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi
Anabilim Dalý, Karaciðer Safra Yollarý Pankreas Cerrahisi Birimi1,
Radyodiagnostik Anabilim Dalý2, ÝSTANBUL

Giriþ: Transkateter arteriyal kemoembolizasyon (TAKE) sonrasý
en sýk görülen komplikasyonlar postembolizasyon sendromu
(ateþ, karýn aðrýsý, bulantý, kusma), geçici karaciðer ve böbrek
fonksiyon bozukluklarýdýr. Nadiren, etraf organlardaki iskemik
hasarlara baðlý, akut kolesistit, akut pankreatit ya da epigastrik
cilt nekrozu görülebilir. 
Metod: On yýldýr Hepatit B tanýsý ile dýþ merkezde takip edilen,
55 yaþýnda erkek hasta, kliniðimize karaciðer sað lobda lokalize
bir kaç adet kitle ve sol adrenal bezde metastatik kitle ile baþvur-
du. Yapýlan karaciðer trucut biyopsi sonucu hepatoselüler karsi-
nom gelmesi üzerine, hastaya 3 kez TAKE yapýldý. Son iþlem
sýrasýnda sað hepatik arterin tromboze olduðu panreatikoduode-
nal arterden beslenen çok sayýda kollateral damarlar olduðu
görüldü. Kemoembolizasyon iþlemi bu kollateral damarlar kul-
lanýlarak yapýldý. Ýþlem sonrasý hastada kemoterapötik ajanlarýn
pankreasa rejüritasyonu nedeni ile nekrotizan pankreatit geliþti.
Hastaya imipenem-cilastatin tedavisi baþlandý. Tedavi sonrasý
hasta sorunsuz taburcu edildi. 
Tartýþma ve Sonuç: Akut pankreatit, TAKE sonrasý nadir
görülen bir komplikasyondur. Bunu önlemek için tümörü
besleyen damarlarýn selektif kateterizasyonu gereklidir.
Nekrotizan pankeatit geliþen olgularýn tedavisi diðer nedenler-
den geliþen akut pankreatit ile aynýdýr. 

Anahtar Kelimeler: nekrotizan pankreatit, transkateter arterial
kemoembolizasyon, hepatoselüler karsinom 

P-44
MEZENTERÝK TÜBERKÜLOZ LENFADENÝTE BAÐLI MEKANÝK
ÝKTER VE PORTAL HÝPERTANSÝYON

Gürkan Tellioðlu1, Ýbrahim Berber1, Gamze Kýlýçoðlu2, V. Melih Kara1,
Koray Güven3, Tuba Fersahoðlu1, Ýzzet Titiz1

Haydarpaþa Numune, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi
Kliniði1, 
Radyoloji Kliniði2, 
Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim
Dalý3, ÝSTANBUL

Giriþ: Ekstrapankreatik kitle saptanan vakalarda mekanik ikter
ve portal hipertansiyona yaklaþýmýn nadir görülen bir vaka
üzerinden tartýþýlmasý amaçlandý 
Bulgu: Bir haftadýr sarýlýk þikayeti olan 26 yaþýnda kadýn hasta,
kilo kaybý tanýmlamýyor, biyokimyasal tetkiklerinde direk hakimi-
yetli hiperbilirubinemi ve kolestatik enzimlerinde belirgin yüksek-
lik mevcuttu. Tümör belirteçleri karsinoembriyojenik antijen ve
karbonhidrat antijeni 19-9 normal sýnýrlar içerisinde idi.
Ultrasonografide pankreas baþý lokalizasyonda hepatik hilusa
uzanan 5x6 cm kitle, ileri derecede splenomegali ve hepatoduo-
denal ligaman etrafýnda variköz venler saptandý. Ýntrahepatik
safra yollarýnda dilatasyon mevcuttu. Doppler USG'de portal
vende (PV) akým saptanmadý. Kitlenin ekstrapankreatik olabile-
ceði yönünde þüphe belirtildi. MR-MRKP'de safra yollarý dilate,
koledok distalde kesintiye uðruyordu. Wirsung kanalýnda dila-
tasyon saptanmadý. Kitle etrafýndaki vasküler yapýlar nedeniyle
perkütan biopsi yapýlamadý. Eksternal biliyer drenaj kateteri
(EBDK) yerleþtirilerek biliyer dekompresyon yapýlan hastada
PPD 20mm olarak sonuçlanmasý üzerine tüberküloz ön tanýsýy-
la laparatomi ile biopsi yapýldý, kazeifikasyon nekrozu saptan-
masý üzerine dörtlü anti-tüberküloz tedaviye baþlandý. Takiplerin

2. ayýnda çekilen kontrol kolanjiyografide kontrastýn duodenuma
geçiþi gözlendi. EBDK'nýn klempe edilmesi sonrasý kolestaz
geliþmeyen hastada, anti-tbc tedavinin 3. ayýnda EBDK çýkarýldý.
Doppler USG'de PV'de akým saptandý (3090 ml/dk). MR por-
tografi ile PV açýklýðý dokümante edildi. 6 aydýr takip edilen
hasta halen ikili anti-tüberküloz tedavi almakta, þikayeti yok,
biyokimyasal tetkikleri normal sýnýrlarda 
Tartýþma ve Sonuç: Tüberküloz enfeksiyonu halen ülkemiz
koþullarýnda sýk karþýlaþtýðýmýz bir sorundur. Hepatik hilusa
uzaným gösteren ve pankreas baþý ile yakýn komþulukta bir kitle
saptanan hastada, portal hipertansiyon varlýðýnda cerrahi tedavi
kararý almadan önce tüberküloz enfeksiyonunu akýlda tutmak,
yüz güldürücü medikal tedaviye þans verecektir. Mekanik ikter
ve pankreas baþýnda görece büyük çapta kitle varlýðýnda
Wirsung kanalý dilatasyonu olmamasý ekstrapankreatik kitle
olasýlýðýný akla getirmelidir 

Anahtar Kelimeler: tüberküloz lenfadenit, mekanik ikter, portal
hipertansiyon 

P-45
BÝLÝER PATOLOJÝDE CERRAHÝ VE ERCP UYGULAMALARI

Fuat Ýpekçi, Mehmet Yýldýrým, Ömer Engin, Fatih Akdamar, 
Þafak Þahin

S.B., Ýzmir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniði, ÝZMÝR

Giriþ: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP)
genellikle pankreatit ve týkanma ikteri olgularýnda kullanýlan taný
ve tedaviye yönelik giriþimdir. Açýk cerrahiye oranla morbiditesi
ve mortalitesi düþüktür. Bu çalýþmamýzda, kliniðimizde endikas-
yon konulup, ERCP yapýlan hastalarý etiyolojilerine, morbidite ve
mortalite kriterlerine göre deðerlendirmeyi ve iþlemin önemini
vurgulamayý amaçladýk.
Metod: Ocak 2005-Ocak 2007 yýllarý arasýnda SB Ýzmir Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniðinde týkanma
sarýlýðý, akut bilier pankreatit, akut kolanjit ve iyatrojenik koledok
yaralanmalarý nedeniyle takip edilen olgular yaþ, cins, etyolojik
nedenler, görüntüleme yöntemleri, biyokimyasal parametreler,
tedavi morbidite ve mortalitesi deðerlendirilmiþtir. 
Bulgu: ERCP'ye gönderilen 47 olgunun yaþ ortalamasý 64 (27-88)
olup Kadýn/Erkek oraný 27/20 dir. ERCP endikasyonu konan olgu-
larýn 26 (%55)'sý koledok taþý 14 (%29)'ü akut bilier pankreatit iken
dördü malign tümör, ikisi akut kolanjit, bir olguda koledok yaralan-
masýydý. Hastalarýmýzýn tümüne ERCP öncesi batýn ultrasono-
grafisi yapýlmýþ olup, 44 (%93) olguya MRCP yaptýrýlmýþtýr. ERCP
yapýlan beþ olguda koledok kanüle edilemedi. ERCP'yi tolere ede-
meyen iki olgu daha sonra genel durum kötülüðü nedeniyle kaybe-
dilmiþtir. ERCP sonrasý 9 hastada amilaz yüksekliði, beþ hastada
KC fonksiyon testlerinde yükseklik tespit edilmiþtir Bir hastada
pankreas baþýnda apse geliþimi izlenmiþtir. Bir olguda koledoktan
taþ ekstraksiyonu sýrasýnda basket kýrýlmýþ ve hastaya cerrahi giri-
þim gerekmiþtir. Bir olguda týbbi tedaviye yanýt veren kanama
olurken, 10 olguda ise kýsa süreli karýn aðrýsý geliþmiþtir.
Tartýþma ve Sonuç: 1) ERCP düþük morbidite ve mortalitesi
nedeniyle koledok ve pankreas patolojilerinde açýk cerrahiye
göre birinci seçenek olmalýdýr. ERCP baþarýsýz olan olgularda
açýk cerrahi düþünülmelidir. 2) Akut kolanjit olgularýnda kesin
tedavi cerrahi olmayýp, ERCP olmalýdýr. 3) Laparoskopik kole-
sistektomi sonrasý geliþen koledok yaralanmalarýnýn bazýlarý
ERCP ile açýk cerrahi giriþime gerek kalmadan iyileþebilmekte-
dir. 4) ERCP sonrasý hastalar geliþebilecek komplikasyonlar
nedeniyle klinik ve laboratuar yöntemleriyle takip edilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: bilier,ERCP
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P-46
DOÐAL BÝR KÝSTODUODENOSTOMÝ: NEKROTÝZAN PANK-
REATÝTTE SPONTAN PANKREATODUODENAL FÝSTÜL

Ertan Emek1, Ýlgin Özden1, Arzu Poyanlý2, Ali Emre1

Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi
Anabilim Dalý, Karaciðer-Safra Yollarý Pankreas Cerrahisi Birimi1,
Radyoloji Anabilim Dalý2, ÝSTANBUL

Giriþ: Pankreatik lümen ile duodenum arasýnda direkt fistülizas-
yon, nekrotizan pankreatitin nadir bir komplikasyonudur. 
Metod: Ciddi akut pankreatit sonrasý ,spontan pankreatoduode-
nal fistül geliþen iki hasta sunulmuþtur. 
Bulgu: Ýlk hasta, bilier pankreatite baðlý enfekte nekroz tanýsýyla,
semptomlarýnýn baþlamasýndan 9 gün sonra kolesistektomi ve
nekrozektomi yapýlan, 52 yaþýnda erkek hastaydý. Ameliyatta,
nekroze alana irrigasyon-drenaj sistemi kuruldu. Ameliyat son-
rasý (AS) 12. günde, çekilen tomografide; oral kontrast pankreatik
lümene geçmezken, hava-pankreatogramý görünümü mevcuttu.
Ýkinci hasta, sebebi bilinmeyen sepsis nedeniyle incelenen, 78
yaþýnda kadýn hastaydý. Çekilen batýn tomografisinde, safra yol-
larýnýn dilate olduðu, multipl hepatik abselerin bulunduðu görül-
dü. Pankreasýn nekrotik görünümde olmasýnýn yanýsýra, paranki-
mi içerisinde hava habbeleri ile oral yolla verilen kontrast ajanýnýn
da bulunduðu tespit edildi. Yapýlan laparotomide; peripankreatik
dokular enflameydi, ancak nekroze deðildi. Pankreas içindeki
nekrotik dokular debride edildi. Pankreas içerisi ile pankreatomi
bölgesine drenler konuldu. Karaciðerdeki üç adet abse boþaltýldý.
Ameliyat sonrasýnda, pankreatik drenlerden duodenal sývý drena-
jý baþladý. Her iki hasta da, total parenteral nütrisyon (TPN) ve
somatostatin (Sm) ile konservatif olarak tedavi edildi, konulan
drenlerse aþamalý olarak çekildi. Ýlk hastada AS 1. ayda çekilen
kontrol tomografisinde pankreatoduodenal fistüle ait bulgu sap-
tanmadý, sadece peripankreatik hafif inflamasyon mevcuttu. Ýkin-
ci hastanýn kontrol tomografisinde ise pankreatik dokuya
ekstravazasyon görülmedi. Ýki hastada da, ortalama 4 haftalýk
TPN ve Sm tedavisinden sonra oral gýda sorunsuz baþlandý. Ýlk
hasta, halen sorunsuz olarak takip edilmektedir. Ýkinci hasta ise,
taburcu edilmesinden iki gün sonra myokard infarktüsü
nedeniyle, eksitus olmuþtur.
Tartýþma ve Sonuç: Nekrotizan pankreatitin bu komplikasyonu,
baþlangýçta alarme edici olsa da, aslýnda doðal bir kistoduo-
denostomidir. Total parenteral nutrisyon ve somatostatin tedavisi
ile birlikte; intrapankreatik drenlerin aþamalý olarak çekilmesi
yoluyla, konservatif olarak çözümlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: pankreatoduodenal fistül, nekrotizan pankreatit 

P-47
KEMORADYOTERAPÝ ÝLE KÜRATÝF TEDAVÝ EDÝLMÝÞ VER-
TEBRA METASTAZLI PRÝMER PANKREAS LENFOMASI

Kürþat Rahmi Serin1, Koray Güven3, Kaan Gök1, Didem Öncel1, 
Öner Doðan2, Ýlgin Özden1

Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim
Dalý, Karaciðer-Safra Yollarý Pankreas Cerrahisi Birimi1, 
Patoloji Anabilim Dalý2, 
Radiodiagnostik Anabilim Dalý3, ÝSTANBUL

Giriþ: Primer pankreas lenfomasý (PPL) tüm pankreas tümör-
lerinin %0,5 inden daha azýný oluþturan nadir bir tümördür. 
Metod: Vertebral kolonda metastazý olan, kemoradyoterapi ile

tedavi ettiðimiz hastayý sunuyoruz. 
Bulgu: Otuz sekiz yaþýnda erkek hasta pankreas baþý ade-
nokanseri ön tanýsý ile baþka bir merkezde yapýlan perkütan
biliyer drenaj sonrasý kliniðimize baþvurdu. Batýn bilgisayarlý
tomografisinde pankreas baþýnda etraf lenf nodlarýný da tutan,
çölyak bölgeye invaze, ortak hepatik arteri ve splenik arteri 180
derece saran kitle ve intrahepatik ve ekstrahepatik safra yol-
larýnda dilatasyon, L3 vertebrada metastatik lezyon saptandý.
CA19-9 ve CEA düzeyi normal sýnýrlarda saptandý. Unrezektabl
kitleden yapýlan tru-cut biyopsinin incelemesinde büyük B hücre-
li lenfoma tanýsý kondu. Altý kür kemoterapi ve 21 seans radyo-
terapi sonrasý yapýlan kontrol BT de batýn içerisinde ve L3 ver-
tebrada kitle görülmedi, ancak distal koledok darlýðý sebat etti.
Lokal kalýntý veya nüks þüphesi ile yapýlan pozitron emisyon
tomografisinde tümör bulgusuna rastlanmadý. Kitle basýsýna
baðlý fibrozise ve/veya radyoterapiye baðlý safra yolu darlýðý
düþünülen hastaya kolesistektomi ve Roux-Y hepatikojejunosto-
mi yapýldý. Hasta onkolojik tedavisinin bitiþinden itibaren 30 aylýk
takibinde halen hastalýksýz hayatýný devam ettirmektedir. 
Tartýþma ve Sonuç: Özellikle assit ve uzak metastaz yapmamýþ
büyük pankreas tümörlerinde PPL akla getirilmelidir. PPL kemo-
radyoterapi ile küratif tedavi edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: primer pankreas lenfomasý, biliyer striktür,
kemoradyoterapi 

P-48
NADÝR BÝR BÝLÝYER PERÝTONÝT NEDENÝ: SPONTAN ÝNTRA-
HEPATÝK BÝLÝYER KANAL RÜPTÜRÜ

Ünal Aydýn, Pýnar Yazýcý, Ahmet Çoker

Ege Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý, ÝZMÝR

Giriþ: Ýntrahepatik safra kanallarýnýn spontan rüptürü biliyer
peritonite sekonder geliþen akut batýn tablosunun nadir neden-
leri arasýndadýr. Taný genellikle operasyon esnasýnda konulur.
Bu yazýda akut batýn tablosu ile opere edilen hastayý ve tedavi
yaklaþýmýný deðerlendireceðiz. 
Bulgu: Doksan iki yaþýnda bayan hasta 2 gün önce baþlayan
karýn aðrýsý þikayetine bulantý, kusma tablosu da eklenmesi
nedeni ile acil servise baþvurdu. Burada yapýlan batýn muayene-
sinde peritonit bulgularý olmasý ve yapýlan batýn ultrasonogra-
fisinde yaygýn serbest sývý olmasý nedeniyle primer patolojiyi
tespit etmek amacý ile batýn tomografisi ile deðerlendirildi. Dilate
koledok ve yaygýn serbest sývý harici ek bilgiye ulaþýlamamasý
üzerine hastaya eksploratif laparotomi uygulandý. Operasyon
gözleminde, batýn içi safra ile dolu idi ve esas etiyolojiye yönelik
yapýlan çalýþmalarda gastrointestinal patoloji tespit edilemedi.
Fakat bir süre sonra karaciðer 3. sektörden safra sýzýntýsý
olduðu saptanarak yapýlan intraoperatif kolanjiografi ile taný
doðrulandý. Kolesistektomi, koledokotomi, primer onarým ve T-
tüp yerleþtirilmesi uygulanan hasta problemsiz postoperatif
dönem geçirmesi nedeniyle 13. gün taburcu edildi. 
Tartýþma ve Sonuç: Sonuç olarak, biliyer peritonit nedeni belir-
lenemeyen akut karýn tablolarýnda göz önünde bulundurul-
malýdýr. Gerek preoperatif gerekse intraoperatif taný koyulmasý
zor ve nadir olan bu patolojinin erken dönemde tedavisinin iyi
sonuçlanacaðý unutulmamalýdýr. 

Anahtar Kelimeler: akut karýn, biliyer peritonit, spontan intra-
hepatik biliyer rüptür 
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P-49
PANKREATÝK MALÝGNÝTEYÝ TAKLÝT EDEN PANKREATÝK/
PERÝPANKREATÝK TÜBERKÜLOZ

Yücel Polat1, Ýlgin Özden2, Orhan Bilge2, Yaman Tekant2, 
Koray Acarlý2, Aydýn Alper2, Ali Emre2, Kadir Demir3, 
Arzu Poyanlý4, Orhan Arýoðul2

SB. Okmeydaný Eðitim Araþtýrma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniði1,
Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim
Dalý, Karaciðer-Safra Yollarý Pankreas Cerrahisi Birimi2,
Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý3,
Radyoloji Anabilim Dalý4, ÝSTANBUL

Giriþ: Pankreatik tüberküloz nadir görülen bir hastalýktýr. Klinik
ve radyolojik olarak pankreatik neoplaziyi taklit eder. 
Metod: 1994- 2006 yýllarý arasýnda pankreatik neoplazi ön tanýsý
ile sevk edilen ve daha sonra pankreatik ve peripankreatik
tüberküloz tanýsý konulan 12 hastanýn kayýtlarý, klinik, laboratuar
ve radyoloji bulgularý, taný ve tedavi yaklaþýmlarý ve sonuçlarý
açýsýndan incelenmiþtir. 
Bulgu: Hastalanýn 5'i kadýn, 7'si erkekti; ortanca (sýnýrlar) yaþ
29'du (18-54). Onbir hastanýn tüberküloz öyküsü yoktu, bir hasta
bir yýl önce akciðer tüberkülozu nedeniyle tedavi görmüþtü. En
sýk görülen semptomlar karýn aðrýsý (8/12), sarýlýk (5/12), kilo
kaybý (4/12) ve kaþýntýydý (2/12). Özellik gösteren laboratuar
bulgularý, hiperbiluribinemi (5/12), artmýþ kolestaz enzimleri
(5/12) ve artmýþ CA 19-9 (3/8) idi. Tipik olarak ultrasonografi, bil-
gisayarlý tomografi veya manyetik rezonans görüntülemede
pankreas baþýnda büyük bir kitle ve büyümüþ peripankreatik lenf
nodlarý görüldü. Taný 10 hastada açýk biyopsi, 2 hastada perkü-
tan biyopsi ile koyuldu. Kazeöz nekrotizan granülomatöz infla-
masyon saptandý. Sarýlýklý olgularda endoskopik ya da perkütan
biliyer dekompresyon yapýldý. Üç hasta izlem dýþý kaldý. Bir has-
tanýn antitüberküloz tedavisi devam etmektedir. Antitüberküloz
tedavi ile 8 hastada pankreatik/peripanreatik kitle tamamen kay-
boldu. Ortanca 7 (1-12) yýllýk izlemde nüks saptanmamýþtýr. 
Tartýþma ve Sonuç: Özellikle endemik bölgelerde, pankrea-
tik/peripankreatik kitlelerin ayýrýcý tanýsýnda tüberküloz akla
gelmelidir. Ýnoperabl kitlelerden biyopsi yapýlmasý, operabl kitle-
lerde özellikle genç hasta yaþý, tüberküloz öyküsü olmasý ve
sarýlýðýn olmamasý gibi özellikler saptandýðýnda, tüberküloz
olasýlýðýnýn düþünülmesi, tanýyý kolaylaþtýracaktýr. Büyük damar-
lara yakýnlýk gibi riskli durumlar dýþýnda, perkütan biyopsi
laparatomiden kaçýnýlmasýný saðlayabilir. Antitüberküloz tedaviye
cevap çok iyidir.

Anahtar Kelimeler: pankreatik tüberküloz, pankreatik neoplazi 

P-50
PANKREASIN SOLÝD PSÖDOPAPÝLLER TÜMÖRÜ: NADÝR
KARÞILAÞILAN YAÞ, KÝTLE YAPISI VE HÝSTOPATOLOJÝ

Gürkan Tellioðlu1, Osman Krand1, Gamze Kýlýçoðlu3, 
Gulistan Gümrükçü2, V. Melih Kara1, Ýbrahim Berber1, Ýzzet Titiz1

Haydarpaþa Numune, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi
ve Transplantasyon Ünitesi1, 
Patoloji Laboratuarý2, 
Radyoloji Kliniði3, ÝSTANBUL

Giriþ: Pankreasýn solid psödopapiller tümörü (PSPT) ilk kez

Frantz tarafýndan 1959 yýlýnda bildirilmiþ düþük dereceli bir
pankreas tümörüdür. Pankreatik tümörlerinin %0.13-2.7'sini
oluþturduðu bildirilmiþtir. Nadir karþýlaþýlan bir vaka nedeniyle
taný ve tedavinin tartýþýlmasý amaçlandý. 
Bulgu: Vaka: 19 yaþýnda erkek hasta karýn aðrýsý nedeniyle dýþ
merkezde yapýlan abdominal magnetik rezonans görün-
tülemede (MRG), pankreas korpus boyun bileþkesinde 5x6cm
boyutlarýnda kitle saptanmasý üzerine yatýrýldý. Kitle bilgisayarlý
tomografi (BT) ve MRG'de heterojen kontrast tutulumu göster-
mekteydi. Ýntravenöz kontrast verilmesini takiben, BT'de düzen-
siz hipodens alanlar, MRG'de de ayný karakterde hipointens
alanlar saptandý. Periferde santrale göre daha erken ve uzun
süreli nonspesifik kontrast tutulumu gözlendi. Kitle posteriorda
splenik vene dayanmakta ancak invazyon göstermemekteydi.
Hastanýn biyokimyasal parametreleri, CEA ve CA 19-9 normal
sýnýrlardaydý. Perkütan biopsi için uygun lokalizasyonda olmasý-
na raðmen tümöral hücre saçýlýmý olasýlýðý açýsýndan yapýlma-
masýna karar verildi. Laparotomide etrafla invaziv iliþki göster-
meyen pankreas boyun korpus bileþkesinde 6x6cm'lik kitle sap-
tandý. Peripankreatik lenfadenopatiler nedeniyle yapýlan don-
muþ kesit incelemelerde reaktif hiperplazi saptanmasý üzerine
dalak koruyucu distal pankreatektomi ile temiz sýnýrlarla kitle
eksize edildi. Sorunsuz bir ameliyat sonrasý 7. gün taburcu edil-
di. Histopatolojik incelemede invaziv komponent içeren PSPT
saptandý. Hemen tamamý genç kadýn hastalarda, %95 sýklýkla
kistik açýklýklarý olan ve %85 oranýnda benign histopatoloji
gösteren bir tümörün, genç erkek bir hastada tamamý solid
karakterde ve invaziv komponent içeren nadir bir formu olarak
deðerlendirilen vakanýn, 6 aylýk takiplerinde nüks saptanmadý. 
Tartýþma ve Sonuç: Ameliyat öncesi görüntüleme yöntemleri
PSPT'nin malign ve benign ayrýmýný yapamamaktadýr. Köken
aldýðý hücre serisi dahi net olarak tanýmlanamamýþ olan bu
tümörün ameliyat öncesi malign benign ayrýmýný yapabilecek
parametreler oluþuncaya kadar distal pankreatektomi esnasýn-
da splenektomi ile çýkarýlmasý doðru yaklaþým olacaktýr. 

Anahtar Kelimeler: pankreas-solid psödopapiller tümör 

P-51
AKUT BÝLÝER PANKREATÝTLÝ HASTALARDA ERKP'NÝN
YERÝ VE TABURCU OLMADAN LAPAROSKOPÝK KOLESÝS-
TEKTOMÝ UYGULAMASI 

Özlem Gür2, Hüdai Genç2, Ulaþ Urgancý2, Serhat Gür1, 
Cengiz Tavusbay2, Mehmet Hacýyanlý1

Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniði1, 
2. Cerrahi Kliniði2, ÝZMÝR

Giriþ: Son yýllarda Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi
(ERKP) kullanýmýnýn artmasý ile, bilier pankreatit nedeniyle tedavi
edilen hastalara, semptomlarý geriledikten sonra taburcu
olmadan laparoskopik kolesistektomi (LK) uygulanmasý yaygýn-
laþmýþtýr. Bu çalýþmada biz de akut bilier pankreatit nedeniyle
tedavi edilen hastalarda ERKP'nin etkinliðini ve ayný yatýþta LK
uygulanmasýnýn yerini araþtýrmayý amaçladýk.
Metod: Akut bilier pankreatit nedeniyle yatýrýlýp, taburcu olmadan
LK uygulanan hastalar çalýþmaya dahil edildi. Hastalarýn, yaþ,
cinsiyet, baþvurudaki þikayet, laboratuar bulgularý ve ultrasono-
grafi (USG) bulgularý deðerlendirildi. Biyokimyasal parametreler
ve USG bulgularýna göre hastalara operasyon öncesi ERKP
uygulandý. Hastalar rekürren pankreatit ve sarýlýk açýsýndan orta-
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lama 20 ay takip edildi.
Bulgu: 2001 Kasým - 2006 Kasým tarihleri arasýnda akut bilier
pankreatit tanýsýyla 47 hasta yatýrýldý. Bu 47 hastanýn 36'sý
(%76.5) kadýn, 11'i (%23.5) erkek olup yaþ ortalamasý 59.5 (29-
79) idi. Baþvuru þikayetlerine bakýldýðýnda; karýn aðrýsý hasta-
larýn %100 'ünde (47 hasta), bulantý ve kusma %65.9'unda (31
hasta), sarýlýk %21,2 'inde (10 hasta) mevcuttu. Yüksek alkalen
fosfataz, total bilirübin deðeri ve USG'de ana safra kanalýnda
geniþlik saptanan 10 hastaya ERKP yapýldý. Bunlardan 5'inde
ana safra kanalýnda taþ saptandý. Diðer 5 hastada ana safra
kanalýnda taþ saptanmadý ve ERKP uygulanan hastalarýn
tümüne sfinkterotomi uygulandý. 47 hastaya taburcu olmadan
LK uygulandý. Bir hastada açýða geçildi (%2.1). Postoperatif
yatýþ süresi ortalama 2.7 gün olarak bulundu. Ortalama 20 aylýk
takipte rekürren pankreatit veya sarýlýk tespit edilmedi. 
Tartýþma ve Sonuç: Sonuç olarak aku bilier pankreatitli hasta-
lara USG ve laboratuar bulgularý göz önüne alýnarak selektif
olarak ERKP uygulanabilir. Bu hastalarda taburcu olmadan LK
güvenle yapýlabilir. 

Anahtar Kelimeler: akut bilier pankreatit, ERKP, laparoskopik
kolesistektomi 

P-52
PORTAL HÝPERTANSÝYONLU SÝROTÝK HASTADA SPLENÝK
ARTER ANEVRÝZMASI

Mehmet Ali Uzun, Neþet Köksal, Yusuf Günerhan, 
Hüseyin Kadýoðlu

Haydarpaþa Numune, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 2. Cerrahi
Kliniði, ÝSTANBUL

Giriþ: Splenik arter anevrizmasý (SAA) nadir bir hastalýktýr.
Genel populasyonda %0,01-0,2 sýklýkta görülürken, 60 yaþ
üzerinde %10,4 ve portal hipertansiyonlu sirotik hastalarda
%8,8-50 sýklýkta görülür. SAA olgularýnýn çoðu asemptomatik
olmakla birlikte %6-9,2 olguda rüptür geliþerek yüksek mortalite
ile seyreder. Portal hipertansiyonlu sirotik hastalarda SAA geliþi-
minin mekanizmasý halen tartýþýlmakta olup bu olgularda rüptür
ve mortalite sýklýðý da daha yüksektir. Bu çalýþmada özofagus
varis kanamasý ile baþvuran portal hipertansiyonlu SAA
olgusunu sunduk. 
Bulgu: OLGO 59 yaþýnda kadýn hasta hematemez nedeniyle
hastanemiz acil ünitesine baþvurdu. 10 yýl önce kriptojenik siroz
tanýsý konularak takip edilmekte olduðu öðrenilen hastanýn
dahiliye kliniðinde somatostatin infüzyonu ile kanamasý durmuþ
ve yapýlan özofagogastroduodenoskopisinde özofagusta grade
3-4 varisler ve fundusta varis saptanmýþtý. Tarafýmýzdan kon-
sülte edildiðinde klinik muayenesinde splenomegali dýþýnda bir
özellik yoktu. Laboratuvar deðerlerinde pansitopeni mevcut olup
Child A skor 5 idi. Yapýlan Doppler tetkikinde splenomegali,
dalak hilusunda 51x45x43 mm boyutlarýnda SAA ve dalak hilusu
ile özofagus distali ve fundusta variköz yapýlar rapor edildi. MR
anjiografisinde splenik arter orta kýsmýnda 21 mm ve dalak
hilusunda 44x41 mm SAA, hilus ve özofagus ile mide etrafýnda
variköz yapýlar rapor edildi. Hasta bu bulgular ile elektif ameliya-
ta alýndý ve eksplorasyonda; sirotik karaciðer, splenik arter dis-
tali ile dalak hilusunu dolduran 5x4 cm SAA ve bunun 2 cm
proksimalinde 2x1,5 cm ikinci SAA, splenomegali ve dalak
hilusu ile mide ve distal özofagus etrafýnda varisler görüldü.
Omental venden yapýlan portal basýnç ölçümünde basýnç 12 cm
H20 olarak bulundu. Splenik arter anevrizmalarý dalak ile birlikte
çýkarýldý. Piyesin incelemesinde büyük SAA komþuluðunda

splenik ven içinde trombus olduðu görüldü. Ameliyat sonrasý bir
komplikasyon geliþmeyen hasta kontrol deðerlendirmeleri ve
özofagogastroskopisi için gelmek üzere 6. gün taburcu edildi. 
Tartýþma ve Sonuç: SAA'nýn en sýk yerleþim yeri distal kýsým
olup SAA olgularýn %20'sinde multipldir. Distal-hilus yerleþimli
olgularda dalaðýn korunmasý genellikle imkansýzdýr. Bizim olgu-
muzda yerleþim yeri ve hipersplenizm göz önünde bulunduru-
larak tedavide anevrizmektomi ile birlikte splenektomi uygu-
landý. SAA geliþiminde multiparite, arteryel fibrodisplazi, arte-
rioskleroz, travma, pankreatit gibi inflamatuar süreçler ile siroz
ve portal hipertansiyon klasik risk faktörleri olarak bilinir. Bizim
hastamýzda da bilinen siroz ve portal hipertansiyon tanýsý olmak-
la birlikte ameliyatta omentumdan ölçülen portal basýncýn 12 cm
H20 oluþu ve splenik ven trombüsü bulunmasý nedeniyle varis-
lerin SAA'na sekonder segmental portal hipertansiyona baðlý
olduðu düþünülerek portal hipertansiyona yönelik ilave giriþimde
bulunulmadý. 

Anahtar Kelimeler: splenik arter anevrizmasý, portal hipertansiyon

P-53
OLGU SUNUMU:PANKREASIN PSÖDOPAPÝLLER TÜMÖRÜ

Cengiz Tavusbay1, Özlem Sayýn Gür1, Mehmet Hacýyanlý1, 
Cem Karaali1, Hüdai Genç1, Selda Hacýyanlý2

Ýzmir Atatürk Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniði1, 
Ýzmir Suat Seren Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Genel Cerrahi Kliniði2,
ÝZMÝR

Giriþ: Pankreasýn solid pasödopapiller (SPT) tümörü oldukça
nadir görülür. En sýk olarak genç kadýnlarda rastlanýr. Malign
potansiyeli düþük olan tümörlerdir. Ýngilizce literatürde 300'e yakýn
olgu bildirilmiþtir. Burada pankreasýn psödopapiller tümörü sap-
tanan iki olgu taný ve tedavi yaklaþýmý ile sunuldu. Hastalar halen
klinik takip altýnda olup, herhangi bir sorunlarý yoktur.
Bulgu. OLGU 1. Yirmi beþ yaþýnda bayan hasta yaklaþýk 3
aydan beri karýn aðrýsý ve þiþkinlik yakýnmalarý üzerine klini-
ðimize yatýrýldý. Rutin hematolojik ve biyokimyasal deðerleri nor-
mal sýnýrlarda idi. Batýn BT Sol hipokondrium ve sol lomber
bölgede düzgün sýnýrlý santral ve periferik milimetrik kistler
içeren; mide korpusu, sol böbrek ile komþu barsak anslarýna
basý yapan 12x8.5 cm boyutlarýnda hipodens solid kitle lezyonu
saptandý. Operasyonda tümör, pankreastan ayrýþtýrýlarak kolay-
ca total olarak eksize edildi. Pankreas kanalý ilþkisi saptanmadý.
Tümörün histopatolojik incelemesi pankreasýn psödopapiller
tümörü olarak bildirildi. Hasta iki yýllýk izlemde sorunsuzdur.
OLGU 2. Otuz yaþýnda bayan hasta. 3 aydan beri kilo kaybý (8
kg), karýnaðrýsý, karýnda þikinlik yakýnmalarý ile baþvurdu. Batýn
ultrasonografisinde ve abdominal batýn tomografisinde ise epi-
gastrik bölgede pankreas baþýna uyan lojda 72x46 mm
santralinde kistik dejenerasyon alanlarý içeren öncelikle
pankreas baþý ve unsinat prosessi tutan pankreas Ca (?) hipo-
dens solid kitlesel lezyon saptandý. BT eþliðinde yapýlan ÝÝAB
sonucu pankreasýn psödopapiller tümörü olarak rapor edildi.
Hastaya Whipple ameliyatý uygulandý. Hasta 2 aydan beri
takipte olup herhangi bir sorunu yoktur. 
Tartýþma ve Sonuç: Genç bayan bir hastada pankreastan köken
alan, iyi sýnýrlý büyük kitlelerin ayýrýcý tanýsýnda pankreasýn psö-
dopapillar tümörü göz önünde bulundurulmalýdýr. Cerrahi olarak
kitlenin total olarak çýkarýlmasý kür için yeterli olabilmektedir. Bu
hastalarýn klinik yakýn takibi yapýlmalýdýr.
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P-54
PERÝAMPULLER BÖLGE TÜMÖRLÜ 47 OLGUMUZUN ANALÝZÝ

Mehmet Çaðlýkülekçi, Musa Dirlik, Hakan Canbaz, 
Özgür Türkmenoðlu, Uður Altun, Süha Aydýn

Mersin Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý, HPB
Ünitesi, MERSÝN

Giriþ: Periampuller bölge kanserlerinde cerrahi öncesi doðru
taný konulmasý ve dikkatli olgu seçimi morbidite ve mortalitenin
azaltýlmasýnda önemli bir faktör olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Klinik retrospektif çalýþmamýzda kliniðimizde yatýrýlýp tedavi
edilen 47 periampuller kanser olgusunun analizi yapýlmýþtýr 
Metod: Genel Cerrahi Anabilim Dalýmýzda Ocak 2001-Þubat
2007 tarihleri arasýnda periampuller bölge kanseri nedeni ile
pankreatikoduodenektomi yapýlan 47 olgu çalýþma kapsamýna
alýndý. Kýrkyedi olgunun 30'u erkek (%65), 17'si kadýn (%35)
olup yaþlarý 31 ile 85 arasýnda deðiþmekte idi. Kliniðimize en sýk
baþvuru nedeni (%55) sarýlýk idi. Kilo kaybý ve kaþýntý sýk rast-
lanan diðer bulgular idi. Ameliyat öncesi tüm olgulara ultrasono-
grafi ve bilgisayarlý tomografi yapýldý. 
Bulgu: On dokuz olguda pankreas baþý, 12 olguda ampulla
Vateri, 9 olguda duodenum 2. kýta, 7 olguda distal koledok tümörü
saptandý. Tüm olgularda preoperatif baðýrsak hazýrlýðý yapýldý.
Önemli bir prognostik kriter olan albümin deðerleri olgularýmýzda
2,9 ile 4,73 arasýnda deðiþmekþe birlikte ortalama albumin deðeri
3,54 olarak bulundu. Total bilirubin deðerleri 30 olguda yüksek
olup 0,5 ile 36,3 arasýnda deðiþmekte idi ve ortalama bilirubin
deðeri 9,7 mg/dL olarak bulundu. Ortalama 1,6 ünite kan trans-
füzyonu yapýldý. Onyedi (%35) olguda postoperatif komplikasyon
geliþti. Yedi olguda (%15) operatif mortalite (ilk 30 gün ortaya
çýkan ölümler) geliþti. ilk 23 olguda 5 mortalite var iken son 24
olguda 2 mortalite geliþti. Olgularýn hastanede kalýþ süresi ortala-
ma 26 gün olarak tespit edildi.
Tartýþma ve Sonuç: Kliniðimizde pankreatikoduodenektomi
kabul edilebilir morbiditr ve mortalite oranlarý ile yapýlabilmekte-
dir. Periampuller kanser olgularýnda dikkatli ve titiz hasta seçi-
minin, doðru taný konulmasýnýn, anestezi ve yoðun bakým
olanaklarýnýn bulunmasýnýn ve cerrahi ekibin tecrübesinin önem-
li olduðunu düþünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: periampuller bölge tümörleri 

P-55
SAFRA KESESÝ POLÝPLERÝNDE MALÝGNÝTE ÝNSÝDANSI

Pýnar Taþar, Sadýk Kýlýçturgay, Ersin Öztürk, Yýlmaz Özen, 
Tuncay Yýlmazlar
Uludað Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
BURSA

Giriþ: Safra kesesi poliplerine yaklaþým halen tartýþmalýdýr.
Bunlarýn kanser oluþumu için sahip olduklarý potansiyel tam
olarak anlaþýlamamýþtýr. USG ana taný aracýdýr, fakat USG ve-
rimliliði yeterli düzeye getirilememiþtir. Safra kesesi poliplerinin
malignite insidansýný ve USG' nin polipleri safra taþlarýndan ayýrt
etmekteki etkinliðini belirlemektir. 
Metod: 1996-2006 yýllarý arasýnda safra kesesi polip tanýsý
nedeniyle opere edilmiþ 101 hastanýn kayýtlarý retrospektif
olarak incelendi. Yaþ, cinsiyet, histopatolojik veriler, USG
sonuçlarý araþtýrýldý. 
Bulgu: USG ile polip ön tanýsý alan 101 hastanýn patoloji rapor-
larý incelendiðinde sadece 69 hastada polipoid lezyon saptandý.

Ayný zaman diliminde 3910 kolesistektomi uygulanmýþtýr. Buna
göre safra poliplerinin görülme sýklýðý tüm kolesistopatiler içinde
%1,76'ydý. Bu 69 hastanýn yaþ ortalamasý 48,39 ± 10,53 (26-71)
idi. Kadýn:erkek oraný 2:1'di. USG'nin doðru taný koyma oraný
%69'du. Bu 69 olgunun 57'sinde kolesterol polibi, 3'ünde hiper-
plastik polip, 3'ünde adenomatöz polip, 5'inde adenokarsinom
ve 1'inde intestinal melanom metastazý saptandý. 69 olgu içinde;
30'u 50 yaþ üzerindeydi ve 8 olguda eþzamanlý safra kesesinde
taþ mevcuttu. Polipler 5 hastada >10 mm ve geriye kalanlarda
10 mm'den daha küçüktü. On dokuz olguda multiple polipler
vardý ve geriye kalanlarda sadece bir adet polip bulunmaktaydý.
Poliplerin ortalama çapý 6,8 mm idi. USG ile polip ön tanýsý alan
101 hastanýn patoloji raporlarý incelendiðinde sadece 69 hasta-
da polipoid lezyon saptandý. Ayný zaman diliminde 3910 kole-
sistektomi uygulanmýþtýr. Buna göre safra poliplerinin görülme
sýklýðý tüm kolesistopatiler içinde %1,76'ydý. Bu 69 hastanýn yaþ
ortalamasý 48,39 ± 10,53 (26-71) idi. Kadýn:erkek oraný 2:1'di.
USG'nin doðru taný koyma oraný %69'du. Bu 69 olgunun
57'sinde kolesterol polibi, 3'ünde hiperplastik polip, 3'ünde ade-
nomatöz polip, 5'inde adenokarsinom ve 1'inde intestinal
melanom metastazý saptandý. 69 olgu içinde; 30'u 50 yaþ
üzerindeydi ve 8 olguda eþzamanlý safra kesesinde taþ mevcut-
tu. Polipler 5 hastada >10 mm ve geriye kalanlarda 10 mm'den
daha küçüktü. On dokuz olguda multiple polipler vardý ve geriye
kalanlarda sadece bir adet polip bulunmaktaydý. Poliplerin orta-
lama çapý 6,8 mm idi. 
Tartýþma ve Sonuç: USG safra kesesi polipleri için hiçte azým-
sanmayacak bir yanlýþ pozitiflik oranýna sahiptir ve safra kesesi
poliplerinin malign transformasyonu nadirdir. 

Anahtar Kelimeler: safra kesesi, polip, malignite 

P-56
SAFRA YOLU YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAÞIM

Levent Kaptanoðlu, Hasan Fehmi Küçük, Mehmet Eser, 
Hüseyin Uzun, Cengiz Volkan Menteþ, Baðýþ Taþdoðan, Necmi Kurt

Dr. Lütfi Kýrdar Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 3. Cerrahi
Kliniði, ÝSTANBUL

Giriþ: Günümüzde safra kesesi rahatsýzlýklarý için laparoskopik
safra kesesi ameliyatlarý tercih edilmektedir. Bu ameliyatlarda safra
yolu yaralanma oraný %0.3-%0.6'dýr. Geliþen minimal invasiv
tekniklerle non operatif tedavi ön plana çýkmaktadýr. Majör yaralan-
malarda safra yolu rekonstrüksiyonu primer tedavi seçeneðidir.
Metod: Dýþ merkezde yapýlan safra kesesi ameliyatlarý son-
rasýnda geliþen safra yolu yaralanmasý olan 4 hasta incelemeye
alýndý. Hastalara PTK yardýmýyla yaralanma seviyelerine stent
tatbik edildi, external direnaj yapýlýp, 2 aylýk sürenin geçmesini
takiben, ameliyata alýnarak Roux Y hepatikojejunostomi iþlemi
uygulandý. Bir hastaya postoperatif 2. günde operasyona alý-
narak primer koledok tamiri iþlemi uygulandý. 
Bulgu: Dýþ merkezde opere olan 2 hastaya laparoskopik, 1 has-
taya da açýk kolesistektomi iþlemi uygulanmýþtý. Primer tamir
yapýlan hastanýn giriþimi laparoskopikti. External direnaj iþlemleri
dýþ bir merkezde yapýldý. Hepatikojejunostomi iþlemleri tarafýmýz-
dan yapýldý ve postoperatif dönem komplikasyonsuz geçti. Absor-
babl dikiþler kullanýlarak geniþ anastomozlar tercih edildi. Primer
tamir yapýlan hastada minör bilirubin yüksekliði tespit edildi ve
ERCP ile bu sorun giderildi. Hastalar ortalama 24 ay izlendi ve
herhangi bir probleme rastlanmadý.
Tartýþma ve Sonuç: Majör safra yolu yaralanmasýnýn primer

45

Posterler - Pankreas Safra Yollarý



tedavi seçeneði bilio-enterik anastomoz olarak kabul görmekte-
dir. Uzun süre komplikasyon çýkarmayacak bir anastomoz tercih
edilmelidir. Detaylý bir inceleme yapýlarak yaralanmanýn tipi ve
eþlik eden morbitideler tespit edilmelidir. Kliniðimizde external
direnaj iþlemini takiben 2 ay beklenerek Roux Y hepatikoje-
junostomi iþlemi uygulanmaktadýr. Anastomozlarýn geniþ
olmasýna dikkat edilerek stent uygulamasý yapmamaktayýz. 

Anahtar Kelimeler: safra yolu yaralanmasý, hepatikojejunostomi

P-57
SAFRA YOLLARINA AÇILMIÞ HÝDATÝD KÝSTLERDE FÝBRÝN
YAPIÞTIRICI UYGULAMASI

Ahmet A. Balýk, Ýlyas Baþkonuþ, Göktürk Maralcan, Akýn Köþüm, 
M. Necdet Aybastý, Avni Gökalp

Gaziantep Üniverstesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý,
GAZÝANTEP

Giriþ: Karaciðer hidatid kistlerinin cerrahi tedavisi kist kavitesinin
safra yollarý ile iliþkili olmasý durumunda sorun olmaya devam
etmektedir. Periferik yerleþimli kistlerde kaviteye açýlan safra yol-
larýnýn sütür ile kapatýlmasý mümkündür. Ancak santral veya
karaciðer kubbesine yerleþmiþ kistlerde ana safra yollarýnýn
oblitere edilmesi tehlikesi veya teknik zorluklar nedeni ile safra yol-
larýnýn ligasyonu mümkün olmayabilir. Bu durumda postoperatif
dönemde drenlerden safra drenajýnýn olmasý kaçýnýlmazdýr. Her ne
kadar ERCP ve papillotomi ile bu sorunun üstesinden gelinse de,
ikinci bir invaziv tedavi yöntemine ihtiyaç duyulmaktadýr.
Metod: Ana safra yollarýnýn kist kavitesine açýldýðý 6 hastada
kist kavitesi trokar ile boþaltýlýp skolisidal ajan ile (%10 NaCl)
irige edilip tamamen boþaltýldýktan sonra kist duvarýný ve özellik-
le açýk safra yolunun kapatacak þekilde fibrin yapýþtýrýcý uygu-
landý ve kist kavitesine dren konularak iþlem sonlandýrýldý. 
Bulgu: Hastalarýn hiç birinde postoperatif dönemde drenlerden
safra drenajý gözlenmedi. Kavite enfeksiyonu geliþen bir hasta
hariç diðer hastalarda dren postoperatif 3. günde çekildi. Kavite
enfeksiyonu geliþen hastada ise dren 21.günde çekildi. Ortamla
6 aylýk takipte hatalarda bilier komplikasyon görülmedi. 
Tartýþma ve Sonuç: Teknik zorluðun olduðu ve santral yer-
leþimli ve safra yollarý ile iliþkili kistlerde fibrin yapýþtýrýcýnýn post-
operatif dönemde ERCP gereksinimini ortadan kaldýrabileceði
kanaatine varýldý. 

Anahtar Kelimeler: hiatid kist, fibrin yapýþtýrýcý 

P-58
SÝROTÝK HASTADA PARSÝYEL KOLESÝSTEKTOMÝ

Gürkan Tellioðlu1, V. Melih Kara1, Gamze Kýlýçoðlu2, Ýbrahim Berber1,
Ýzzet Titiz1

Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi
Kliniði1, 
Radyoloji Kliniði2, ÝSTANBUL

Giriþ: Child A ve B grubu sirotik hastalarda kolesistektomi güven-
le gerçekleþtirilebilir. Artan vaka serileriyle birlikte laparoskopik
kolesistektominin (LK) Child A ve B grubu hastalarda iyi sonuçlar-
la uygulanabildiði gösterilmiþtir. Child C grubu sirotik hastalar da
deneyim kýsýtlý ve mortalite, morbidite yüksektir.
Bulgu: Altmýþ iki yaþýnda kadýn hasta kriptojenik karaciðer

sirozu (Child A) nedeniyle takip edilmekteyken, semptomatik
kolelityaz nedeniyle gastroenteroloji polikliniðince sevken klini-
ðimize yatýrýldý. Safra kesesinde (SK) milimetrik multipl kalkülü
mevcut olan hastanýn safra yollarý ultrasonografi ve MR-kolan-
jiyografi ile normal olarak deðerlendirildi. Gastroskopide portal
hipertansif gastropati ve özefagus varisleri mevcuttu. Bilgisayarlý
tomografide portal ven etrafýnda varisler saptandý. Periumbilikal
bölge ultrasonografiyle deðerlendirildi port giriþine engel variköz
ven saptanmadý. Hasta gerekli kan ve kan ürünleri hazýrlanarak
elektif olarak ameliyata alýndý. Laparoskopik eksplorasyonda
batýnda assit mevcuttu. Omentum SK üzerine yapýþýktý. SK fun-
dusuna yapýþýk omentumun serbestlenmesi aþamasýnda,
omental varislerden baþlayan kanama nedeniyle klips konarak
kanama kontrol edildi ancak karaciðer safra kesesi fundus
bileþkesinden kanamanýn durmamasý üzerine açýða geçildi.
Parsiyel kolesistektomi (PK) yapýlarak, karaciðer (KC) biopsisi
yapýldý. KC SK yataðýnda býrakýlan SK mukozal yüzeyi koterize
edildi. Loja bir adet soft dren yerleþtirilerek ameliyat son-
landýrýldý. Postoperatif dönemde serum sodyum düzeyi 130
mEq/l seviyesinde tutularak, 2. gün dren çekildi. Diüretik tedavi
ile hasta 3. gün taburcu edildi. KC biopsisi inaktif mikronodüler
siroz olarak deðerlendirildi. 6 aylýk takipleri sorunsuz seyretti. 
Tartýþma ve Sonuç: Child klasifikasyonu portal hipertansiyonu
içermediði için sirotik hastalar kolesistektomi öncesi portal hiper-
tansiyon açýsýndan deðerlendirilmelidir. PK safra kesesi yataðý
ve hepatoduodenal ligaman etrafýndaki varislerin kanama komp-
likasyonunu önleyebilen alternatif bir cerrahi tekniktir. Sirotik
hastalarda deneyimli ellerde LK baþarý ile gerçekleþtirilebilir
ancak açýða geçme eþiði düþük tutulmalýdýr. 

Anahtar Kelimeler: Sirotik, kolesistektomi, parsiyel, portal
hipertansiyon 

P-59
VERTÝKAL MATRÝS DÝKÝÞLERLE UYARLANMIÞ UÇ UCA
DUNKÝNG PANKREATÝKOJEJUNOSTOMÝ ANASTOMOZU

Nurkan Törer, Tarýk Z. Nursal, Ali Ezer, Turgut Noyan, 
Hamdi Karakayalý, Mehmet Haberal

Baþkent Üniversitesi, Týp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý, ADANA

Giriþ: Cerrahi alanýndaki tüm geliþmelere raðmen pankreatikoje-
junostomi anastomozunda kaçak ihtimali hala çok yüksektir (%30-
50). Bu çalýþmada uç uca dunking pankreatikojejunostomi tekniðinin
vertikal matris dikiþlerle uyarlanmýþ bir çeþidi tarif edilmiþtir.
Metod: Jejunum ucu transmezokolik olarak pankreas güdüðüne
yaklaþtýrýldý. Pankreas, splenik ven'den 2-3 cm serbestleþtirildi.
Yuvarlak, düz iðne ile 2/0 ipek dikiþ kullanýldý. Jejunum'un ön
yüzü, mezenterik kenarýna yakýn, kesit kenarýndan 3 cm
proksimalden dýþtan içe geçildi. Daha sonra pankreas kesit
kenarýnýn ön yüzünden, kaudal tarafýndan tam kat (ön yüzden
arka yüze) geçildi. Ayný dikiþ jejunumun lümen içi tarafýndan,
lümen dýþýna, jejunum posterioruna doðru geçildi. Daha sonra
jejunum kesit yüzüne birkaç mm yaklaþarak, bu kez dýþtan içe
geçildi. Sonra pankreas güdüðünde, kesit yüzünden 3-4 mm
içeriden ve arkadan öne doðru tam kat olarak geçildi. Son olarak
dikiþ, jejunum iç lümeninden öne dýþarý çýkýldý. Ayný tarzda 3
veya 4 dikiþ birbirine parelel olarak kondu (Þekil 1). Bu arada
bazý teknik ayrýntýlara özen gösterilmelidir. Dikiþler geçilirken
pankreatik kanalýn yaralanmamasýna dikkat edilmelidir. Matris
dikiþleri baðlanmadan önce, arka tarafýnýn ikinci sýra dikiþlerini
geçmek daha kolay olmaktadýr. Sonrasýnda matris dikiþler
baðlanarak pankreas jejunuma gömülmektedir. Arka taraf ikinci
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sýra dikiþlerin düðümleri baðlandýktan sonra ön taraf ikinci sýra
dikiþleri 3/0 ipek dikiþlerle konulmaktadýr. 
Tartýþma ve Sonuç: Merkezimizde bu teknik ile haziran 2005 ile
aðustos 2006 arasýnda ayný cerrah tarafýndan 5 ardýþýk hasta
ameliyat edilmiþtir. Hiçbir hastada anastomoz kaçaðý veya ciddi
komplikasyon geliþmemiþtir. Ortanca hastanede kalýþ süresi 8
gün (8-14 gün), ortanca aðýzdan gýda alma süresi 7 gün (6-9
gün) ve ortanca dren çekilme süresi 8 (7-15 gün) idi. Bu yön-
temde pankreas güdüðünden tam kat dikiþ geçilmesi kýrýlgan
pankreas dokusundaki dikiþ yýrtýlmalarýný önlenmekte ve
düðümlerin kuvvet uyguladýðý alanlara jejunum duvarý ile yastýk-
lama saðlanmaktadýr. Ayrýca jejunum mukozasý ile pankreas
kapsülü arasýnda su geçirmez bir yapýþma saðlanmaktadýr. Ýlk
bulgular ýþýðýnda, uygulamasý kolay ve güvenli görünen bu
anastomoz yönteminin akýlda tutulmasýnda fayda olduðu
düþünülmektedir. 

P-60
LAPAROSKOPÝK KOLESÝSTEKTOMÝDE SAFRA KESESÝ
BOÞALTILMASININ KESE DELÝNMESÝNÝ AZALTMADA
ETKÝSÝ-ÖN DEÐERLENDÝRME

Ali Ezer, Tarýk Zafer Nursal, Alper Parlakgümüþ, Turgut Noyan,
Hamdi Karakayalý, Mehmet Haberal

Baþkent Üniversitesi, Týp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý, ADANA

Giriþ: Safra kesesinin diseksiyon öncesi boþaltýlmasýnýn kesenin
delinmesinde, karýn içine taþ dökülmesinde, kanamada, ameliyat
süresinde etkin bir rolünün olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasýdýr.
Metod: Aðustos 2005-Þubat 2007 tarihleri arasýnda sempto-
matik kolesistolitiazisli 141 hasta çalýþmaya dahil edildi.
Ameliyatlar her biri önceden en az 100 laparoskopik kolesistek-
tomi yapmýþ 8 cerrah tarafýndan gerçekleþtirildi. Hastalar iki
grup halinde randomize edildi. Altmýþ dokuz (%48.9) hastanýn
safra kesesi diseksiyondan önce boþaltýldý, 72 (%51.1) hastanýn
ki ise boþaltýlmadý. Safra kesesi çýkarýldýktan sonra kese yataðý
200 ml fizyolojik serum ile yýkandý. Yýkama sývýsýndan 10 ml alý-
narak bilirubin ve hemoglobin düzeylerine bakýldý. Ameliyat
sýrasý ve sonrasý hasta bilgileri kaydedildi. 
Bulgu: Hastalarýn 34'ü (%24.1) erkek, 107'si (%75.9) kadýn idi.
Hastalarýn demografik özellikleri arasýnda (yaþ, cinsiyet, vücut

kitle indeksi, karýn içi yapýþýklýk, geçirilmiþ karýn ameliyatý) istatis-
tiksel olarak anlamlý fark bulunmamýþtýr. Kontrol grubunda disek-
siyon sýrasýnda 21 (%29.2) hastanýn kesesi delinirken, aspiras-
yon grubunda 13 (%18.8) hastada delinme olmuþtur (p=0.152).
Kese delinmesi 5 hastada traksiyon sýrasýnda, 29 hastada ise di-
seksiyon sýrasýnda oluþtu. Kontrol grubunda 12 hastada kese
yataðýndan kanama olurken, diðer grupta 17 hastada kanama
oluþtu (p=0.242). Birinci haftada her iki grupta 2'þer hastada yara
enfeksiyonu saptandý (p=0.975). Her iki grupta diseksiyon süresi,
yýkama sývýsýnda bilirubin ve hemoglobin deðerleri arasýnda
anlamlý fark saptanmadý. Ameliyat sýrasýnda harcanan gaz miktarý
ve ameliyat süresi arasýnda gruplarda benzerlik mevcuttu.
Tartýþma ve Sonuç: Deneyimli cerrahlar tarafýndan yapýlan
planlý safra kesesi ameliyatlarýnda diseksiyon öncesi safra
kesesinin aspirasyonu üstünlük saðlamamaktadýr.

P-61
CHOLECYSTOCOLONIC FISTULA ORIGINATING BETWEEN
REMNANT GALLBLADDER AND TRANSVERSE COLON: A
CASE REPORT

Hidehiko Otsuji, Masaya Shiomi, Keisuke Mizuno, Yuichiro Tojima,
Satoshi Kamiya, Teiichi Sugiura, Koji Shibata, Hiroki Miyachi, Naoya
Yamaguchi, and Junichi Kamiya

Department of Surgery, Kamo Hospital, Toyota, Aichi, JAPAN

We report a case of cholecystocolonic fistula originating
between remnant gallbladder and transverse colon. A 62-year-
old male complaining fever, jaundice, and epigastralgia present-
ed at local doctor and was diagnosed as having cholangitis.
Computed tomography and magnetic resonance cholangiopan-
creatography showed choledocholithiasis with pneumobilia. He
had undergone gastrectomy for gastric ulcer 40 years ago and
cholecystectomy for cholecystolithiasis 37 years ago. For further
examination and treatment, he was referred to our hospital.
Cholangiography through percutaneous transhepatic cholangio-
scope showed remnant gallbladder and fistula with intestinal
tract. Barium enema examination revealed this intestinal tract as
transverse colon. With the diagnosis of fistula between remnant
gallbladder and transverse colon, division and closure of the fis-
tula was performed. His postoperative course was uneventful.
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