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Safra taﬂ› denilince akla büyük ölçüde safra kesesi taﬂlar› gelmektedir. Ancak bu olay› safra taﬂ› hastal›¤› tarz›nda alg›lamak daha do¤ru olur. Çünkü
primer patoloji safra kompozisyonunun fizyolojik koﬂullar d›ﬂ›na ç›karak litojenik safra halini almas›d›r. Bu litojenik safra da safra kanallar›n›n enükleasyona müsait bölgelerinde taﬂ oluﬂumuna yol açmaktad›r. Enükleasyon içinde en
uygun bölge do¤al olarak safra kesesidir. Her ne kadar safra kesesi kontraksiyonlar›n›n yeterli olmamas› (hipokinetik kese) da safra kesesinde taﬂ oluﬂmas› için neden kabul edilebilirse de, bu ancak litojenik safraya ilave bir faktör
olarak de¤erlendirilebilir. Safra taﬂlar› kolesterol ve pigment taﬂlar› olarak iki
ana gruba ayr›lmaktad›rlar. Büyük k›sm› kolesterol taﬂlar›d›r. Pigment taﬂlar›
çok daha azd›r: Hemoliz veya süre¤en safra yollar› infeksiyonu kökenlidir (oryantal kolanjit.)
Bu giriﬂi yapmam›n nedeni safra kesesi taﬂlar›n›n, safra kesesine özgü olmad›¤›n› ortaya koymak ve genel bir safra sistemi hastal›¤› oldu¤unu belirtmektir. Dolay›s›yla kolesistektomi safra taﬂ› hastal›¤›na hastalar›n en az
%20’sine tam çözüm getirememektedir, çünkü safra yollar›nda da problemler
vard›r. Bu problem genellikle kanalda taﬂ tarz›ndad›r. Ancak en az onun kadar s›k rastlanan bir baﬂka olay da papilla Vateri disfonksiyonudur. Papilla
Vateri üçlü bir sfinkter sistemi vas›tas›yla safra ve pankreatik salg›n›n duodenuma geçiﬂini regüle etmektedir. Bu üçlü sfinkter sisteminin bir parças› pankreatik sfinkter, bir di¤er parças› ana safra kanal› sfinkteri, nihayet üçüncüsü de
papilla Vateri’nin distalinde bulunan ortak sfinkterdir. Bu sfinkter sistemi ço¤unlukla kontraksiyon halindedir. Ancak episodik olarak kolesistokininpankreozimin hormonunun etkisiyle relakse olmakta ve bu iki sistemden safra ve pankreas salg›s›n›n ak›m›na izin vermektedir. Safra taﬂ› hastal›¤›nda
muhtemelen litojenik safradaki kolesterol kristalizasyonu bu sfinkter sisteminde disfonksiyona yol açmaktad›r ve bu kolestaz, bazen de tekrarlay›c› (rekürran) pankreatitle sonuçlanmaktad›r. Yak›n zamanlarda safrada kolesterol
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kristalizasyonu, safra taﬂ›ndan ayr› bir olay gibi de¤erlendirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r, ve hiç safra kesesi taﬂ› teﬂekkül etmeden tek baﬂ›na bu hadisenin önemli bir
morbidite nedeni olabilece¤i hatta tekrarlayan pankreatit ataklar› nedeniyle
Tip II diabetes mellitusa (DM) dahi yol açabilece¤i iddia edilmiﬂ, ve kan›t olarak da bu hastalarda Tip II DM’un normal popülasyona k›yasla daha s›k görülmesi gösterilmiﬂtir. Fakat burada ﬂu da dikkate al›nmal›d›r ki; safra kristalizasyonu olanlar›n bir k›sm›nda insülin rezistans› vard›r, ve hatta bu hastalar›n bir k›sm›nda obezite ve karaci¤er ya¤lanmas› gibi problemler vard›r. Dolay›s›yla bütün bu olaylar›n temelindeki patolojinin insülin rezistans› oldu¤u
da düﬂünülebilir.
Safra taﬂ› hadisesi ile ilgili endoskopik yollarla çözümlenmesi gereken hadiseleri, kolesistektomi öncesi ve sonras› olmak üzere, iki ana baﬂl›k alt›nda irdeleyebiliriz:
KOLES‹STEKTOM‹ ÖNCES‹
Safra kesesindeki taﬂlar için kolesistektomi karar› al›nan tüm hastalar için
aﬂa¤›daki tetkiklerin mutlaka yap›lmas› gerekir: serum bilirubin, ALT, AST,
GGT, alkali fosfataz, ana safra kanal› ve karaci¤er-içi safra kanallar›n›n incelenmesi için üst kar›n ultrasonografi. Yukar›ndaki karaci¤er testlerinin herhangi birisinde veya kar›n ultrasonografisinde anormallik saptanan hasta,
ameliyat öncesi hepatolog taraf›ndan konsülte edilmelidir. Bu tahlil veya görüntüleme anormallikleri bir parenkimal karaci¤er hastal›¤›n› veya safra yollar› ile ilgili taﬂ veya papilla disfonksiyonu (PD) gibi bir hadiseyi yans›tabilir.
Asl›nda safra taﬂ› hastal›¤› olanlarda parenkimal karaci¤er hastal›¤› s›kl›¤› da
oldukça fazlad›r ve siroz olan hastalar›n ço¤unda safra taﬂ› problemi vard›r.
Ço¤u siroz olgusunun da klinik olarak sessiz seyretti¤i unutulmamal›d›r. Bu
olay bilinmeden genel anestezi verilmesi ve laparotomi yap›lmas›, hastaya geri dönüﬂümsüz hasarlar getirebilir. Hatta safra taﬂlar› ile safra yollar›nda,
pankreasta ve papilla Vateri’de karsinom bulunabilir ve bunlar operasyonda
dahi fark edilemeyebilir. Sonuçta kolesistektomi geçirmesi gerekti¤i düﬂünülen hasta karaci¤er-safra yollar› ve pankreas aç›s›ndan ciddi bir ön incelemeden geçmelidir.
Safra yollar› ile anormallik kuﬂkulan›lan hastada kolesistektomi öncesi Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatografi (ERKP), deneyimli ellerde, hem
tan› koydurucu, hem de tedavi edici bir yöntemdir. Her ne kadar safra sistemi
ile anormallikler için Manyetik Rezonans Kolanjio-Pankreatografi (MRKP)
non-invazif ve tan› koydurucu özelli¤i ERKP’ye yak›n bir yöntemse de, bu
prosedür maliyeti artt›rmaktad›r ve küçük taﬂlar görülmeyebilmektedir. Maliyet problem olmad›¤› taktirde ERKP öncesi yap›labilir. ERKP’de ana safra kanal›ndaki patolojinin tan›s› konulduktan sonra tedavisi ve laparoskopik kolesistektomiye yol aç›lmas› söz konusudur. Safra kanal›nda taﬂ saptananlarda
endoskopik sfinkterotomi denilen bir yöntemle papilla Vateri’deki sfinkter ke-
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sici elektrik ak›m› ile ortadan kald›r›lmakta ve daha sonra basket veya balon
ekstraktör denilen aletlarle taﬂlar barsa¤a indirilmekte ve orada b›rk›lmaktad›rlar. Bu yöntemle barsa¤a indirilebilen boyuttaki bir taﬂ›n intestinal lümeni
t›kamas› söz konusu de¤ildir. Çap› 1.2 cm’yi aﬂan taﬂlar›n sfinkterotomi sonras› çekilerek safra kanal›ndan ç›kart›lmas› güçtür, ve bu taﬂlar›n kanal içinde
lithotripsi denilen bir aletle parçalanarak ç›kart›lmalar› söz konusudur. E¤er
tek problem PD ise sfinkterotomi yeterli olmaktad›r. Ancak PD tan›s› konulan
hastalar›n az bir k›sm›nda da olsa zeminde papilla vateri karsinomu olabilir,
ve endoskopik görünüm dikkat çekmeyici olsa dahi, bu hastalara, iﬂlemden iki
hafta sonra papilla vateri’den biyopsi yap›lmas›nda yarar vard›r. Endoskopik
yöntemlerle hastan›n safra kanallar›n›n patensi sa¤land›ktan sonra laparoskopik kolesistektomi yap›labilir.
KOLES‹STEKTOM‹ SONRASI
Laparoskopik veya aç›k koleistektomi geçiren hastalar›n bir k›sm›nda, ne
yaz›k ki operasyon hastal›¤›n bitti¤i anlam›na gelmemekte, hatta bazen bizzat
bu iﬂlemlerin komplikasyonlar› ortaya ç›kmaktad›r. Neyse ki bu olaylar›n
önemli bir k›sm› ERKP ile çözümlenebilmektedir. ‹lk s›ralarda taﬂ ve PD gelmektedir. Tipik klinik, hastan›n, kolesistektomi sonras›, daha önceden de var
olan a¤r›lar›n›n ortadan kalkmamas›, hatta artmas›, ve bazen ikter geliﬂmesidir. Safra kesesi geniﬂ bir rezervuar oldu¤undan, PD bulunan bir hastada kolesistektomi öncesi olmayan problemlerin bu operasyon sonras›nda ortaya
ç›kmas› sürpriz de¤ildir. Laparoskopik kolesistektomi esnas›nda s›k olmasa
da ana safra kanal› yaralanmalar› oluﬂabilmektdir. Bu yaralanmalar sonunda
operasyon sonras› safra kanal›ndan peritoneal boﬂlu¤a safra kaça¤› oluﬂmaktad›r. Bazen de safra kanal›ndaki yaralanmalar sonucu striktürler ve buna
ba¤l› kolestaz oluﬂmaktad›r. Bütün bu problemlerde, vakit geçirilmeden
ERKP yap›lmas› gerekir. Kolesistektomi öncesi dönemde oldu¤u gibi burada
da maliyet problemi ön planda de¤ilse ERKP öncesi MRKP yap›labilir. ERKP
esnas›nda safra kanlallar›nda taﬂ bulunmas› veya papilla disfonksiyonu düﬂünülmesi halinde yap›lacak iﬂlemler kolesistektomi öncesi dönemde yap›lanlardan farkl› de¤ildir. Safra yollar›nda yaralanma ve peritoneal boﬂlu¤a kaçak
saptanmas› halinde kaça¤›n küçük olmas› halinde sfinkterotomi yeterlidir,
çünkü papilla Vateri’deki bas›nc›n kald›r›lmas›yla safra kaçak yolunu de¤il,
duodenum yolunu seçmektedir. Ancak kaçak ciddi boyutlardaysa tek baﬂ›na
ES yeterli de¤ildir, ve kaçak bölgesini transvers geçecek ﬂekilde geçici plastik
stent yerleﬂtirilmesi gerekmektedir. Di¤er komplikasyon striktürde ise balon
dilatasyonu ve tekrarlanan stentlemelerle kalibrasyon yap›lmaktad›r, ve ço¤unlukla da baﬂar›l› olmaktad›r.
Aç›k kolesistektomiler sonras›nda da benzer komplikasyonlar görülmektedir, bunlarda patolojinin saptanmas› LK’ye göre daha kolayd›r, çünkü operasyon sonras› ana safra kanal›na yerleﬂtirilen T-tüpten kolanjiografi yap›labil-
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mektedir. Kolesistektomi sonras› komplikasyonlar›n erken safhada saptanmas› ve tedavinin süratle baﬂlat›lmas›, komplikasyonlar›n önlenmesi aç›s›ndan
son derece önemlidir. Muhtemel komplikasyonlar: Peritonit, sepsis, ve abse
oluﬂumudur. Erken dönemde endoskopik tedavisi yap›lanlarda bu tür komplikasyonlar seyrekken, geciken vakalarda ise s›kt›r ve s›k olmasa da endoskopik tedavinin baﬂar›l› olmas›na karﬂ›n hasta bu septik komplikasyonlar nedeniyle kaybedilebilmektedir. ‹lginç olan nokta, kolesistektomi sonras› ciddi
komplikasyonlar›n bile baﬂlang›çta çok bariz olmayan bir klinikle ortaya ç›kabilmeleridir. Örne¤in safra kaça¤› olan bir hastada peritonel hassasiyet saptanmayabilmekte, ana safra kanal› t›kanan ve ikter geliﬂen bir hastada da erken safhada ultrasonografide karaci¤er-içi safra yollar› geniﬂlemesi görülmeyebilmektedir. Bu nedenle postoperatif dönemde komplikasyonlardan en
ufak bir kuﬂku duyulmas› halinde bile bu hastalar konuda tecrübeli bir hekim
taraf›ndan konsülte edilmelidirler.
SONUÇ
Safra kesesi taﬂlar›, safra kesesine özgü bir olay gibi de¤erlendirilmemeli,
safra taﬂ› hastal›¤›n›n bir parças› olarak de¤erlendirilmelidir. Hatta safra taﬂ›
hastal›¤› kavram› içine taﬂ-yap›c› (litojenik) safra ve safra kristalizasyonu kavramlar› da dahil edilmelidir. Bu nedenle kolesistektomi her zaman safra taﬂlar› için nihai çözüm olmamaktad›r. Bunun yan›nda bazen kolesistektominin
kendisi de morbidite nedeni olabilmektedir. Yine safra taﬂlar›, kronik karaci¤er hastal›¤› ve özellikle sirozu olanlarda genel popülasyona göre daha s›kt›r
ve sirozu olanlarda kolesistektominin morbidite ve mortalitesi yüksektir. Bütün bu nedenlerden dolay› kolesistektomi geçirecek olan hasta bu operasyon
öncesinde karaci¤er, safra yollar› ve pankreas aç›s›ndan dikkatli bir incelemeden geçmelidir. Kolesistektomi sonras›nda ise komplikasyonlardan en küçük
bir kuﬂku duyulmas› halinde süratle ilgili hekim ile konsültasyon yap›lmal›d›r.
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