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Akut kolesistit
Tanım: Sağ üst kadranda ağrı, ateş, bulantı ve kusma 

ile kendini gösteren safra kesesinin yaşamı tehdit eden 

inflamasyonudur.

Etiyoloji: 

 Taşlı kolesistit (%90)

50 yaş altı erkeklerle  karşılaştırmada  kadınlarda 3 kat   

daha yaygın

 Taşsız kolesistit (%5-10)
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Safra kesesi  taşı prevalansı: %10 

 Bunların %1-3’ü semptomatik.

Semptomatik olguların %20’sinde akut kolesistit gelişir.

Mortalite:  %1-10 

Mortalite hızı: 

Tanı  zamanıyla ilişkili. 

Ne kadar geç tanı konursa mortalite o kadar yüksektir. 



Taşsız Akut kolesistit

 Uzun süre TPN ile beslenenler

 Yoğun bakım hastaları

 Yanık

 Travma 

 Diğerleri

 Kontrolsüz DM 

 Konjestif kalp yetmezliği

 Damar hastalıkları

 İmmün yetmezlik durumları

 İlaçlar ( OKS, tiyazid diüretikler)

 Yaşlı erkek hastalar

J Hepatobiliary Pancreat Surg 2007; 14: 15-26



Akut kolesistit komplikasyonları

Gangren

Perforasyon

Safra peritoniti

Kolesistoenterik fistül

Perikolesistik abse

 İleus



Akut kolesistit tedavisi

Cerrahi

Klasik

Laparoskopik kolesistektomi: İlk 48 saatte

Safra kesesi drenajı:Komorbit durumları nedeniyle 

opere edilemeyecek hastalarda uygulanır.

 Kolesistostomi

 Sistik kanala stent uygulaması

 Aspirasyon

JAMA Surg 2015; 150: 129-136 

Medicine (Baltimore) 2015; 94



Kolesistektomi zamanı: 

 Genellikle hastanın klinik durumuna bağlıdır.

Erken/acil  kolesistostomi: 

Hastaların %20’sinde gereklidir.

 İlk 24 saatte uygulanır.  

o Hastanede kalış süresi kısa.

o İşlemeleme bağlı kanamayı azaltır. 



Cerrahi dışı safra kesesi drenaj 

yöntemleri

Perkutan

Endoskopik

 Nazobiliyer kateter ile transpapiller safra kesesi 

(ENGBD)

 Transpapiller safra kesesine plastik stent

uygulaması 

Endoskopik ultronografi eşliğinde

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54



Perkutan Kolesistostomi
 Minimal invaziv, güvenli bir yöntem.

 USG veya BT altında yapılır.

Komplikasyonları

Kanama

Drenin yerinden çıkması

Safra kaçağı/peritonit (%12)

Kontrendike durumlar

 Masif asit

 Koagulopati varlığı

 Görüş alanında  barsakların olması

 Intrahepatik safra kesesi  

 Uyumsuz hasta 

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54



Perkutan Stent

yerleştrilmesi

Perkutan

aspirasyon işlemi 



Endoskopik transpapiller safra kesesi 

drenajı

 ERCP yöntemiyle yapılır. 

 Papillanın kanulasyonu

 Guide sistik kanala gönderilir.

 Plastik stent yerleştirilir.

 Endikasyon

 Taşsız kolesistit vakalarıyla sınırlı

 Teknik başarı

 Düşük

 Kolanjiyoğram sırasında sistik kanal görüntülenemez

 Guide gönderimi başarısız olabilir. 

Gastrointest Endosc 2008; 68: 455-460

43 hastalık bir çalışmada

Teknik başarı: %83.7

Klinik yanıt: %97

72 saatte iyileşme: %91.7

Yan etki: yok
Amilaz yüksekliği: %7



Endoskopik transpapiller
safra kesesi drenajı



Perkutan

kolesistostomi

(n:38)

Endoskopik

transpapiller drenaj 

(n:57)

Teknik başarı %93 %89

Tekrarlayan kolesistit %11 %2

Yan etki %4 %8

Stentin kalma süresi 1 ay 3 ay

Gastrointest Endosc 2018; 87: AB586-AB587



EUS eşliğinde yapılan safra kesesi 

drenaj yöntemleri
 Aspirasyon

 Nazobiliyer dren takılması (5 Fr)

 Stent

 Plastik (2007)

 Double picktail ( 7 Frveya 8.5 Fr)

 Metalik

 SEMS (Self-expandable metal stent (10 mm çapında ve 4-7 cm ) (2011)

 Lumen apposing metal stent (LAMS) (2012)

Stentin boyu mide/ barsak ile kese arasındaki mesafeye göre 

ayarlanır. 

Sıvı koyu yapışkan/ küçük taşlar varsa stentin içine nazobiliyer dren 

konulur.

Gastrointest Endosc 2007 66: 582–586.

World J Gastrointest Endosc 2012 2: 203–209.

Gastrointest Endosc 2012 75: 870–876.



EUS eşliğinde safra kesesi 

drenaj endikasyonları

Altta yatan komorbid hastalığın olması

Hastanın cerrahi için performansının düşük olması 

American Society of Anesthesiologists Physical Status 

Classification System score of IV or V

 İleri evre malignite varlığı 

Trans-papiller girişimin  başarısız olması 



EUS eşliğinde safra kesesi 
drenajı

Avantajı:

Papillanın kanule olmaması sorunu yok.

ERCP ye bağlı pankreatit riski yok.

 Transmural bir yaklaşımdır. 

 İnflame safra kesesi ile barsak veya mide duvarı 

komşuluğunun mesafe önemli. 

 Transgastrik

 Transduodenal yolla





EUS eşliğinde safra kesesi drenaj tekniği

• Step 1. Uygun lokalizasyon

 Lineer skop kullanılır.

 Kese preplorik antrum veya bulbustan görüntülenir.

 Floroskopi ile probun pozisyonuna bakılır.

 Ponksiyon noktası

• Transgastrik: Kese gövdesi

• Transduodenal : Kese boynu

 Doppler ile damarsal yapılar ekarte edilir.

• Step 2: Uygun bölgeye ponksiyon

 19 Gy iğne kullanılır. 

 Stile çıkartılır aspirasyonu takiben kolesistoğrafi yapılır.

 0.035 or 0.025 -inch guidewire yerleştirilir. 

 19 Gy iğne çıkartılır. Diges Endosc. 2014; 26: 525–31



EUS eşliğinde safra kesesi drenajı tekniği

• Step 3: Dilatasyon
 6 Fr veya 7 Fr buji (Soehendra) ile fistül traktı dilate edilir. 

 Eğer dilatasyona direnç varsa iğne papillatom veya kistotom ile  
minimal kesi yapılır. 

 Takiben dilatasyon yapılır. 

 İşlem sırasında, cihazın pozisyonu değişmemelidir

• Step 4: Drenaj stent yerleştirilmesi
 Nazobiliyer dren 

 Plastik 

 Metalik

 SEMS (Self-expandable metal stent

 Lumen apposing metal stent

Diges Endosc. 2014; 26: 525–31



EUS eşliğinde safra kesesi drenaj işlemi 

sırasında dikkat edilmesi gereken  durumlar. 

 Skobun pozisyonu

 Bulbustan yapılan girişimde:

 Skobun angulasyonu ve iğne papillatomun tanjansiyel pozisyonu  sonucu

 Kanama/pnömoperitoneum

 Ponksiyon yapılacak bölgenin seçimi 

 Boyun bölgesi karaciğer içindeki kese  yatağına sabitlenmiştir. 

 Nazobiliyer dren konulacaksa ponksiyon gövdeye  yapılmalıdır. 

 Antrum yaklaşımlarda stent migrasyonu gözlenebilir. 

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54



Stenti nereye yerleştirelim.

 Transgastrik ( antrum) vs Transduodenal ( Bulbus): Fark 

yok.

 Ancak:

Endoskopistler transduodenal yolu daha sık tercih 

etmekte. 

Reroperitoneal olması nedeniyle peristaltizm daha az

Stent migrasyon oranı az.

Stentin içinden gıda geçişi daha az.

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54



Safra kesesine konulan stentler

ne kadar kalacak?

En önemli endikasyon: Cerrahiye köprüdür.

Hasta verrahiyi tolare edemeyecekse tıkanana 
veya işlev görmeyene kadar. 

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54



EUS eşliğinde konulan stentler

ne kadar kalacak? 

Itoi, et al.: www.eusjournal.com on Monday, March 18, 2019, IP: 161.9.153.18]



EUS eşliğinde safra kesesi drenaj 

işlemine bağlı komplikasyonlar (~%12.5) 

 Periton içine safra kaçağı/ safra peritoniti

 Fistül alanının dilatasyonu sonrası stent hemen konulmalıdır. 

 NBD ile sık aspirasyon ve irigasyon kaçağı azaltır. 

 CSEMS safra kaçağını azaltır

 Pnömoperitoneum.

Neddle knife ile yapılan fistül alanının çapının büyük olması .

 Minimal dilatasyon önemlidir (6 Fr)

 Karbondioksit kullanılmalıdır. 

 Kanama

 Transduodenal tanjansiyel kesiye bağlı 

 Stentin migrasyonu

 Küçük çapta plastik stent

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54



EUS eşliğinde safra kesesi drenaj  

işlemine bağlı komplikasyonlar

Ponksiyon Nazobiliyer

dren

Plastik 

stent

SEMS LAMS

Teknik başarı +++ +++ ++ +++ +++

Safra kaçağı - ++ ++ - -

Peritonit + +++ +++ + +

Kanama - + + + +

Stent migrasyonu - ++ ++ -

Pnömomediastinum - + + + +

Ağrı + + + + +



EUS eşliğinde safra kesesi 

aspirasyonu

 Basit bir yöntemdir.

 Nazobiliyer kateter/stent gerektirmez. 

 İlk denemede eğer kateter/ stent yerleştirme başarısız  ise 

 Ciddi komplikasyonu yok. 

 Ponksiyon yerinden safra kaçağı minimal. 

 Yaygın olarak kullanılmaz. 

• Ancak drenaj tüpü yerleştirilemeyecek  acil kolesitektomi

yapılamayacak yüksek riskli hastalarda uygulanabilir.

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54



EUS-guided transmural nazobiliyer

drenaj 
• Endikasyonu:

• Kesenin içeriğinin  koyu olduğu durumlarda kullanır.

• 5F nazobiliyer kateter kullanılır. 

• Avantajı: 
• Kese içeriği tekrar tekrar yıkanır.

• PTGBD göre kateterin yer değiştirmesi daha az. 

• Kolanjiyoğram yapılabilir.

 Sistik kanal drenajı

 Dışarıya kaçak olup olmadığı değerlendirilebilir.

• Dezavantajı:
• Safra kaçağı



EUS eşliğinde safra kesesine  

nazobiliyer dren konması 

Teknik başarı: %95.2

Klinik başarı: % 73.7

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54



EUS-guided safra kesesi drenajı

(Plastik stent)

Teknik ve klinik başarı: %100

Komplikasyon :              % 5.4

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54



EUS eşliğinde safra kesesi drenajı

(Plastik stent)



EUS eşliğinde safra kesesine metal 

stent yerleştirilmesi 

 Metal stentler kese ile fistül traktı arasındaki boşluğu kapatır.
 Safra kaçağı riskini azaltırlar.

 Migrasyon olabilir.

 Lümen opzit stentler
 Safra kaçağı riskini azaltırlar.

 Migrasyon yok. 

 Metal stentlerin çapı plastik stentlerden büyüktür. 
 Koyu veya nekrotik materyalin drenajı kolaydır. 

 Stentin dış kısmı tam açılmadıysa yeniden yapılandırılabilir.
 Endoskopist in  stentin pozisyonunu ayarlamasına ve böylece gereksiz 

ponksiyonlardan  kaçınmasına izin verebilir.

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54



EUS eşliğinde safra kesesine 
Self-expanding metal stent yerleştirilmesi 



EUS eşliğinde safra kesesine 
Self-expanding metal stent yerleştirilmesi 

Teknik başarı:%97.5
Klinik başarı: %98.5
Komplikasyon: %10.4

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54



EUS eşliğinde safra kesesine  

LAMS  yerleştirilmesinin avantajı

 Migrasyon ihtimali  az. 

 Slikon yapısı nedeniyle safra kaçağı ve içine doku girme ihtimali   

az.

 Büyük çaplılarda stent tıkanması azdır.

 Taşların çıkartılmasına izin verir

 Kolesistoğrafi yapılabilir.

 İşleme bağlı ağrı oranı düşüktür.

 Uzun süre kalabilirler 

 3 yıl açıklık %86

 21 hasta 12 aydan fazla takip edilmiş.

 Her hangi bir sorun gözlenmemiş.

 2 hastada tekrar endoskopi gerekmiş  ( 1  sten içine doku dolmuş, 1 fistül kapanmış )

Gastrointest Endosc 2017; 85: AB61

Endoscopy 2014; 46: 656-661 [



Electrocautery enhanced LAMS.

Tek basamakta uygulanır

Skopi gerekmez.

İlave ensurman gerekmez.

Guidewire, dilatasyon gerekmez.

İşlem kısa sürede tamamlanır.

J Hepatobiliary Pancreat Sci 2015; 22: 35-43







EUS eşliğinde safra kesesi drenajı

(LAMS  yerleştirilmesi)

World J Gastrointest Pharmacol Ther 2018 December 5; 9(6): 47-54

•Efektif

•Güvenli

•Perkutan kolesistostomiye alternatif.

•Teknik başarı: %93.8

•Klinik başarı: %92.4

•Over all yan etki: %18.3

•Stentle ilgili yan etki: %8.16



Gastrointest Interv 2013; 2:30–35


