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Safra Taﬂlar›
Prof. Dr. A. Vedat Durgun

OLUﬁUM, DO⁄AL SEY‹R, TANI, TEDAV‹ SEÇENEKLER‹
Eriﬂkin yaﬂ gurubundaki insanlar›n ortalama %10’unda safra taﬂlar› bulunmaktad›r. Bu oran ‹sveç, Çekoslovakya ve ﬁili gibi baz› ülkelerde, Amerika
yerlileri gibi baz› etnik guruplarda %50’lere kadar ç›kmaktad›r. Do¤u Afrika
ve baz› üçüncü dünya ülkelerinde %2-3’tür. Ülkemizdeki s›kl›¤› ise bir araﬂt›rmaya göre %10.3’tür. Tedavi aç›s›ndan son y›llarda büyük ilerlemeler kaydedilmesine ra¤men safra taﬂ› oluﬂumunun önlenmesini hedefleyen çal›ﬂmalarda herhangi bir ilerleme sa¤lanamam›ﬂt›r.
Safra taﬂlar›, bünyelerindeki bask›n komponente göre kolesterol taﬂlar› ve
pigment taﬂlar› olarak iki guruba ayr›l›rlar. Bunlar da kendi aralar›nda saf kolesterol taﬂ›, mikst kolesterol taﬂ›, siyah pigment taﬂ› ve kahverengi pigment
taﬂ› olarak bölümlenirler. Amerika Birleﬂik Devletleri ve Bat› ülkelerinde en
çok görülen taﬂ kolesterol taﬂ›d›r. %75 oran›nda mikst kolesterol taﬂ› sözkonusudur. Saf kolesterol taﬂlar› oldukça azd›r (%10). Güneydo¤u Asya’da ise daha çok pigment taﬂ› hakimdir. Dünya geneli gözönüne al›nacak olursa yine en
çok pigment taﬂlar› görülmektedir. Ülkemizdeki taﬂ tipini belirlemeye yönelik
birkaç çal›ﬂmaya göre en çok kolesterol taﬂ› görülmektedir.
SAFRA TAﬁLARININ PATOGENEZ‹
Safra taﬂlar›n›n oluﬂumuna kat›lan major elementler kolesterol, safra pigmenti ve kalsiyumdur. Taﬂ›n bünyesinde eser miktarda bulunabilen di¤er unsurlar, demir, fosfor, karbonatlar, proteinler, karbonhidratlar, mukus ve hücre art›klar›d›r.
Kolesterol Taﬂlar›
Kolesterol taﬂ› oluﬂumu aç›s›ndan safrada yer alan üç esas komponent safra tuzlar›, lesitin ve kolesteroldür. Kolesterol, su ve benzeri ortamlarda erimez.
Kolesterolün safradaki eriyebilirli¤i ve sekresyonu, onun, safra tuzlar› ve lesitin ile olan iliﬂkilerine ba¤l›d›r.
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ﬁekil 1.

Kolesterol taﬂ› oluﬂumu aç›s›ndan safrada yer alan üç esas komponentin
oranlar› üçgen koordinatlar üzerinde belirtilmiﬂ ve kolesterolün tamamen
erimiﬂ oldu¤u miçeller zon gösterilmiﬂtir. ABC çizgisinin yukar›s›nda kalan
bölümde safra kolesterol ile süpersatüre haldedir. (Admirand WH, Small
DM. The physicochemical basis of cholesterol gallstone formation in man. J
Clin Invest, 47: 1043, 1968)

ﬁekil 1’de her bir komponentin oranlar› üçgen koordinatlar üzerinde belirtilmiﬂ ve kolesterolün tamamen erimiﬂ oldu¤u miçeller zon gösterilmiﬂtir.
ABC ile gösterilen çizginin yukar›s›nda kalan bölümde safra kolesterol ile süpersatüre haldedir.
Safra tuzlar›, amfipatik moleküllerdir yani hem hidrofil hem de hidrofob
uçlara sahiptirler. Biyolojik deterjanlar gibi vazife görerek d›ﬂ k›sm› hidrofil, iç
k›sm› hidrofob miçeller oluﬂtururlar. Lesitin de suda erimeyen ve safrada miktar olarak ikinci s›rada yer alan bir komponenttir. Lesitin, safra tuzlar›n›n oluﬂturdu¤u miçellerin içine girerek miçelin büyümesini daha fazla kolesterolü taﬂ›yabilmesini sa¤lar. Böylece oluﬂan lesitin ve safra tuzu kar›ﬂ›m› miçeller kolesterolün eriyebilmesi ve sekresyonuna arac›l›k ederler.
Kolesterol, safrada esas olarak mikst miçeller (Kolesterol + Safra tuzu + Lesitin) ve veziküller (Kolesterol + Lesitin) halinde taﬂ›nmaktad›r. Safradaki kolesterolün büyük k›sm› (%70) veziküler formdad›r. Kolesterol sekresyonundaki nispi bir art›ﬂ, bu taﬂ›y›c›lar›n kapasitelerinin aﬂ›lmas›na ve kolesterol süpersatürasyonuna yol açar. Kolesterol taﬂ› oluﬂumu için süpersatüre safra varl›¤›
ﬂartt›r. Nonobez hastalardaki temel sekretuar defekt safra tuzu ve fosfolipid
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(lesitin) sekresyonunun azalm›ﬂ olmas›d›r. Bunun aksine obez hastalarda ise
fosfolipid ve safra tuzu sekresyonunda herhangi bir azalma olmad›¤› halde
kolesterol sekresyonu aﬂ›r› düzeylerdedir. Solid kolesterol monohidrat kristallerinin teﬂekkül etmesi ve bunlar›n biraraya gelip kümelenmeleri nükleasyon
olarak tan›mlan›r. Safra, kolesterol ile aﬂ›r› doymuﬂ hale geldi¤inde art›k nükleasyona haz›r demektir.Ço¤u normal insanda da safra taﬂ› bulunmad›¤› halde kolesterol süpersatürasyonu bulunabilmektedir. Öyleyse safra içerisinde
taﬂ oluﬂumunun ikinci basama¤› olan nükleasyonu tetikleyen ya da inhibe
eden faktörlerin de bulunmas› gerekir.
Safran›n, safra kesesinde konsantre hale gelmesi veziküllerin stabilizasyonunu bozar ve bunlar›n kolesterol ve lesitin içeri¤i miçellere taﬂ›n›r. Bu olay,
süpersatüre safran›n sadece, safra kesesinde konsantre edildikten sonra litojenik hale geldi¤ini düﬂündürmektedir. Hepatik safra, safra kesesi içerisinde
konsantre edilirken fosfolipidler ve kolesterolün veziküllerden miçellere net
transferi gerçekleﬂir. Fosfolipidlerin transferi kolesterole göre daha etkin biçimde olur. Bunun sonucunda geride kalan veziküller kolesterol ile iyiden iyiye doymuﬂ hale gelirler. Kolesterolden zengin bu veziküller kümelenerek büyük mültilamellar likid vezikülleri ve nihayet bunlar da kolesterol monohidrat kristallerini oluﬂtururlar. Nükleasyonu provoke eden çok say›da faktör
vard›r. En iyi bilinenler, müsin glikoproteinleri, fosfolipaz C, immünoglobulinler (IgM, IgA, IgG), fibronektin ve transferrin’dir. Apolipoprotein A-1, apolipoprotein A-2 ve 120-kDa glikoprotein ise nükleasyonu inhibe ederler.
Nükleasyon safra kesesinin iç yüzünü döﬂeyen müsin jel içerisinde oluﬂmaktad›r. Müsin, safra kesesi epitel hücrelerinden salg›lanan bir glikoprotein
kompleksi olup safra taﬂ› oluﬂumunda anahtar rol oynayan di¤er bir komponenttir. Müsin glikoproteinleri, kolesterol nükleasyonunu h›zland›r›rlar ve kolesterol kristallerinin birbirlerine ba¤lanarak büyümelerine imkan veren inorganik bir matriks vazifesi görürler.
Safra kesesinin normal depo fonksiyonu ve motilitesi baz› özel durumlarda sekteye u¤rayabilir. Safra kesesinin hipomotilitesi, taﬂ oluﬂumuna yatakl›k
eden önemli bir faktördür. Gebelik, TPN, kronik octreotide tedavisi, somatostatinoma, yüksek seviyeli spinal kordon yaralanmas›, obezite gibi durumlarda
safra kesesi boﬂal›m› gecikir ya da durur. Safra staz› meydana gelir.
Safra kesesinin inkomplet boﬂal›m› (ki bu normalde de böyledir) kümelenme için ideal bir ortam oluﬂturur. Bu nedenle taﬂlar›n büyük bir k›sm› safra kesesinde teﬂekkül eder.
Kalsiyum metabolizmas›, pH ve nörohormonal faktörler gibi çok say›da
di¤er faktörün de kolesterol taﬂ› oluﬂumuna katk›s› olabilir. Özetlemek gerekirse, kolesterol taﬂ›, safran›n kolesterol ile aﬂ›r› doymuﬂ hale gelmesi, safra kesesi staz› ve nihayet kolesterol kristallerinin belirmesiyle özellenen bir süreçte
oluﬂmaktad›r (ﬁekil 2).
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ﬁekil 2.

Kolesterol taﬂ› oluﬂumuyla sonuçlanan olaylar zinciri

Pigment Taﬂlar›
Safran›n bileﬂimindeki de¤iﬂikliklere paralel olarak nonkonjuge bilirubinin
satüre hale gelmesi, kalsiyum bilirubinat ve insolubl tuzlar halinde çökmesi
sözkonusudur. Kalsiyum bilirubinat, pigment taﬂlar›ndaki bask›n komponenttir.
Siyah pigment taﬂlar›, daha fazla miktarda inorganik komponentler ve
müsin içerirler. Tipik olarak katran gibidirler. 2-6 mm çap›nda, kaya sertli¤inde, parlak taﬂlard›r ve safra kesesinde oluﬂurlar. Ço¤unlukla radyopakt›rlar.
Hemolitik hastal›klar, siroz, uzun süreli total parenteral nütrisyon, ileal rezeksiyon ve yaﬂl› hastalarda görülürler. Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar, karaci¤erin, kendisine gelen nonkonjuge bilirubinin tamam›n› bilirubin mono ve diglukuronide çevirmedi¤ini, az bir k›s›m nonkonjuge bilirubinin safraya at›ld›¤›n› göstermiﬂtir. Aﬂ›r› hemoliz ya da karaci¤er fonksiyonunun zarar gördü¤ü
siroz gibi durumlarda konjugasyondan kaçan bilirubin fraksiyonu artar. Safraya bu ﬂekilde aﬂ›r› miktarda geçen nonkonjuge bilirubin polimerize olma
ve/veya serbest iyonize kalsiyumla birlikte çökelti oluﬂturmaya yatk›nd›r.
Kahverengi pigment taﬂlar› daha ziyade staz ve infeksiyon ile iliﬂkilidirler.
Safra yollar›nda oluﬂurlar. Uzakdo¤uda en çok görülen taﬂ tipidir. 5-30 mm
çap›nda, yumuﬂak, t›pk› topra¤› and›ran ﬂekilsiz taﬂlard›r. Radyolüsen özelliktedirler. Bakteriler (özellikle E. coli), beta glukuronidaz enzimi ile safradaki
konjuge bilirubini nonkonjuge hale çevirirler. Bu da safrada erimedi¤i için kalsiyumla birleﬂerek kalsiyum bilirubinat halinde çökelti oluﬂturur. Bu dönüﬂüm esnas›nda, mukus glikoproteini, hücre art›klar› ve ölü bakteriler de olu-
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ﬂuma kat›l›rlar. Karaci¤er parazitleri, safra yolu darl›klar› ve safra yolu infeksiyonlar› haz›rlay›c› nedenlerdir. Kahverengi pigment taﬂlar›n›n oluﬂumunda
infeksiyonun kritik rol oynad›¤›n› destekleyen en iyi bulgu, bu taﬂlar›n matriksinden bakterilerin izole edilebilmesidir.
Moynihan’›n, bir zamanlar, bütün safra taﬂlar› için sarfetti¤i "safra taﬂ›,
içindeki organizman›n an›s›na dikilmiﬂ bir mezar taﬂ›d›r" ﬂeklindeki aforizmas›, kahverengi pigment taﬂlar›yla birebir örtüﬂmektedir. Kolesterol taﬂlar› ve
siyah pigment taﬂlar› ise bakteri içermezler.
SAFRA TAﬁI OLUﬁUMU ‹Ç‹N R‹SK FAKTÖRLER‹
Bir toplumda safra taﬂ› s›kl›¤›n› belirleyici en önemli iki faktör yaﬂ ve cinsiyettir. Di¤er risk faktörleri heredite, obezite, hormonlar, yandaﬂ hastal›k ve
faktörler olarak s›ralanabilir.
Yaﬂ
Safra taﬂ› görülme s›kl›¤› yaﬂla birlikte artar.
Cinsiyet
Kad›nlarda erkeklere göre 2-3 misli fazlad›r.
Heredite
Kolesterol taﬂlar›n›n patogenezinde genetik faktörlerin de rol oynad›¤›, baz› Amerikan yerlilerinde gösterilmiﬂtir. Pima kabilesi kad›nlar›n›n ço¤unda,
safra tuzu sentezinde yetersizlik sözkonusudur. Bu da safra tuzu havuzunun
küçülmesine yol açar. Bu kad›nlar›n %75’inde 30 yaﬂ›ndan sonra safra taﬂ›
oluﬂmaktad›r. Buna karﬂ›n Do¤u Afrika’daki Masai bölgesinde safra taﬂ›
s›kl›¤› son derece düﬂüktür.
Safra taﬂl› hastalar›n birinci derece akrabalar›nda safra taﬂ› varl›¤›, safra taﬂ› olmayanlara göre iki misli fazla bulunmuﬂtur.
Obezite
Safra taﬂ› oluﬂumu aç›s›ndan ba¤›ms›z bir risk faktörüdür. Obez bireylerde kolesterolün sentezi ve safra ile at›l›m› artm›ﬂt›r. Kese boﬂal›m›nda ise gecikme sözkonusudur. Safra kesesi motilite bozuklu¤u göstermektedir. Normal
kilosunun üzerindeki insanlar›n ço¤unda kolesterolün hipersekresyonu sözkonusudur. Bu da obez bireylerde safra taﬂ› prevalans›n›n normal kilolulara
göre iki kat fazla oluﬂunu izah eder.
Obez hastalar›n %25’inde, h›zl› kilo kayb› s›ras›nda 4 ay içinde kolesterol
taﬂlar› oluﬂmaktad›r. Ya¤ dokusundan kolesterol mobilizasyonunun artmas›
nedeniyle safra tuzu sekresyonu azalmaktad›r.
Hormonlar
Kad›nlarda safra taﬂlar›, erkeklere göre iki-üç misli fazla oluﬂmaktad›r. Ge-
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belik, do¤um kontrol haplar› ve menopozu izleyen hormon replasman tedavisi safra taﬂ› oluﬂumuna yol açabilir. Östrojen, hepatik kolesterol sentezini art›r›p safra tuzu sentezini azaltarak süpersatüre safra oluﬂumuna yol açmaktad›r. Gebelikte safra kesesinin rezidüel hacmi (kese boﬂal›m› sonundaki hacim),
normalin iki kat›na ç›kar. Bu durum, do¤urgan kad›nlardaki artm›ﬂ kolesterol
taﬂ› s›kl›¤›n› izah eder.
Menstrüel siklusun bir döneminde ve baz› oral kontraseptiflerin kullan›m›nda serum progesteron seviyesi yükselir. Safra kesesi boﬂal›m›n›n yetersiz
oluﬂu ve rezidüel volümün artmas› bununla iliﬂkilidir.
Keza kolesterol taﬂlar›na, prostat ca. nedeniyle östrojen tedavisi gören erkeklerde de s›k rastlanmaktad›r.
Yandaﬂ Hastal›klar ve Faktörler
‹leal hastal›k ya da ileal rezeksiyon, kolesterol taﬂ› aç›s›ndan risk faktörü
olarak bilinirler. Bunun nedeni safra tuzlar› emiliminin azalmas› (yani enterohepatik sirkülasyonun sekteye u¤ramas›) ve safra tuzu havuzunun küçülmesidir.
Uzun süreli TPN uygulamas› s›ras›nda da safra kesesi staz› nedeniyle safra taﬂ› oluﬂma riski vard›r. Barsaklardan g›da geçmedi¤i için enterohepatik sirkülasyonda safra asitleri dura¤anlaﬂ›r. Bu stagnasyon kolestaz ile sonuçlan›r.
Zira safra asitlerinin hepatik transportu, safra ak›m›n› forse eden major faktörlerden biridir. TPN s›ras›nda barsak kökenli nöral ve hormonal mesajlardan
yoksun kalan safra kesesinde staz hakimdir. Bu nedenlerle TPN s›ras›nda safra çamuru (kolesterol kristalleri, kalsiyum bilirubinat granülleri ve müsin jel
matriksinden müteﬂekkil ﬂekilsiz materyel) ve taﬂ formasyonu s›kl›kla gözlenir (bunu önlemek için TPN süresince kolesistokinin’in analogu olan cerulein’in parenteral olarak verilmesi önerilmiﬂtir).
Diyabetik hastalarda otonomik disfonksiyon nedeniyle safra kesesi atonisi
s›kt›r. Bu ise safra taﬂ› oluﬂumunu kolaylaﬂt›rabilir.
Tip II b ya da Tip IV hiperlipoproteinemi olgular› da safra taﬂ› oluﬂma riski taﬂ›rlar.
Hipolipidemik bir ilaç olan clofibrat gibi ilaçlar safra tuzu sentezini azaltarak safra taﬂ› oluﬂumu için predispozisyon oluﬂturabilirler.
Safra taﬂl› hastalarda safra kesesi içerisinde pankreatik enzimlerin saptanmas›, taﬂ oluﬂumunda pankreatikobiliyer reflünün rolünü gündeme getirmiﬂtir. Tripsin kolloidal dengeyi bozmakta, pankreatik fosfolipaz A, lesitini toksik
lizolesitine çevirmektedir.
Safrada kalsiyum art›ﬂ›, bilinmeyen bir mekanizma ile kolesterol kristalizasyonuna ve taﬂ oluﬂumuna götürmektedir.
Ve nihayet vagotomi de taﬂ oluﬂumu için uzun y›llar bir risk faktörü olarak kabul edilmiﬂ ancak do¤rulu¤u kan›tlanmam›ﬂt›r.
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Tablo 1. Safra taﬂlar›n›n ak›beti: Olas› semptom ve komplikasyonlar
Safra kesesinde

Safra yollar›nda

Sessiz (asemptomatik) taﬂlar
Kronik kolesistit
Akut kolesistit
Gangren
Perforasyon
Mukosel
Ampiyem
Karsinom

T›kanma sar›l›¤›
Kolanjit
Akut pankreatit
Barsakta
‹ntestinal obstrüksiyon

SAFRA TAﬁLARININ DO⁄AL SEYR‹
Asemptomatik Safra Taﬂlar›
Safra taﬂl› hastalar›n büyük bir k›sm›nda (%70-80), hayat boyu sessiz kalan
asemptomatik safra taﬂlar› mevcuttur. Sessiz safra taﬂl› olgular›n her y›l %12’sinde biliyer semptomlar ortaya ç›kar. Ampiyem ve safra kesesi perforasyonu gibi komplikasyonlar ise olgular›n ancak %0.1’inde görülür. Birçok araﬂt›rmadan ç›kan sonuç, bu taﬂlar›n, semptomlar geliﬂinceye kadar izlenmesi yönündedir. Ancak bu hastalardan baz›lar› semptomlar veya komplikasyonlar›n
geliﬂmesi aç›s›ndan artm›ﬂ bir risk içerisindedirler. Profilaktik kolesistektomi
yap›lmas›n› gerektiren bu hastalar; 1- Çocuklardaki safra taﬂlar› (günün birinde mutlaka semptomatik hale gelecektir), 2- Orak hücreli anemi (hemolitik
krizler s›ras›nda tan› karmaﬂas›na yol açabilece¤i için), 3- Nonfonksiyone safra kesesi (yayg›n hastal›¤a iﬂarettir ve semptomatik hale dönüﬂme riski yüksektir), 4- Taﬂ›n 2,5 cm.’den büyük olmas› (semptomatik hale dönüﬂme ve
komplikasyona yol açma riski yüksektir), 5- Safra kesesi duvar›nda kalsifikasyon varl›¤› (porselen SK) (bu hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda safra kesesi kanseri sözkonusudur). 6- Genetik yatk›nl›k nedeniyle erken yaﬂta safra taﬂ› geliﬂen
ve safra kesesi kanseri aç›s›ndan yüksek risk taﬂ›yan ﬂah›slar (kolesterol litojenik genleri taﬂ›yan ﬁili Yerlileri, Amerikan Pima Yerlileri vb.).
Safra taﬂl› olgular›n %20-30’luk bir bölümünde ise yaﬂamlar›n›n bir döneminden itibaren semptom ve komplikasyonlar ortaya ç›kmaya baﬂlar. Bu cümleden olmak üzere klinikte karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlar›n baﬂl›calar›, akut kolesistit, kronik kolesistit, koledok taﬂ›, kolanjit ve akut pankreatit’tir (Tablo 1).
TANISAL DE⁄ERLEND‹RME
Anamnez ve Fizik Muayene
Safra sistemi hastal›klar›nda do¤ru tan›ya varabilmek için ayr›nt›l› bir
anamnez ve fizik muayene ﬂartt›r. Kar›n a¤r›s›, kusma, sar›l›k, ateﬂ, kaﬂ›nt› ve
di¤er belirtiler, tek tek soruﬂturulur. Hastan›n yak›nmalar› do¤rultusunda
dikkatli bir ﬂekilde sistemik muayene ve kar›n muayenesi yap›l›r. Klinik bul-
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gular›n safra taﬂ› hastal›¤›n› düﬂündürmesi halinde tan›ya yönelik olarak laboratuar incelemeleri ve görüntüleme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› gerekir.
Laboratuar Testleri
Safra sistemi hastal›klar›n›n tan› ve tedavisinde yard›mc› olan çok say›da
laboratuar testi mevcuttur. Özellikle yap›lmas› gerekenler kan say›m›, ALT,
AST, GGT, ALP, bilirubinler, amilaz ve idrar tetkikidir.
Görüntüleme Çal›ﬂmalar›
Klinik olarak safra taﬂ› düﬂünülen olgularda tan›ya gidilirken görüntüleme
çal›ﬂmalar›n›n yarar› büyüktür. Bunlardan baz›lar› ayn› zamanda terapötik giriﬂimlere de imkan tan›rlar.
Direkt kar›n grafisi: Safra taﬂlar›n›n %10-15’i kalsiyum içeri¤i nedeniyle
düz grafide görülebilirler. Safra yollar›nda hava varl›¤› (pnömobili, aerobili),
bilioenterik fistülü düﬂündürür. Fistül ya safra taﬂ› ileusundaki gibi spontan
oluﬂmuﬂtur ya da koledokoduodenostomi gibi bir cerrahi giriﬂimin sonucudur. Keza evvelce geçirilmiﬂ bir endoskopik sfinkterotomi de aerobili nedeni
olabilir. Kese lümeninde ve kese cidar›nda gaz imajlar›n›n görülmesi akut amfizematöz kolesistit belirtisidir. Safra kesesinin bütünüyle ya da k›smen görülebilir durumda olmas› porselen safra kesesine iﬂaret eder. Ay›r›c› tan›da düﬂünülmesi gereken organ perforasyonu ya da intestinal obstrüksiyon gibi durumlarda da düz kar›n grafisinden yararlan›l›r.
Ultrasonografi (US): Günümüzde, safra sistemi hastal›¤› düﬂünülen olgularda en yayg›n ﬂekilde ve ilk tercih olarak kullan›lan noninvazif bir inceleme
yöntemidir. Kesede ve safra yollar›nda taﬂ varl›¤›, safra yollar›n›n geniﬂli¤i,
kese duvar›n›n kal›nl›¤›, perikolesistik s›v› mevcudiyeti, US ile gösterilebilir.
Taﬂlar, ultrasonik dalgay› yans›t›rlar ve ürettikleri akustik gölge ile farkedilirler (ﬁekil 3). US’nin, safra taﬂlar› için hem özgüllü¤ü hem de özgünlü¤ü %
95’tir. Ultrasonografinin safra taﬂlar› tan›s›ndaki etkinli¤ini azaltan baz› durumlar da vard›r. Küçük taﬂlar akustik gölge oluﬂturmazlar. Küçük bir taﬂ›n
duktus sistikusta impaksiyonu, safra kesesinin tamamen taﬂla dolu olmas›,
skleroatrofik kese varl›¤› gibi durumlarda US ile tan› konmas› güçleﬂir. Safra
taﬂlar›n›n tan›s› yönünden US’de yanl›ﬂ negatiflik oran› %5’tir.
Oral kolesistografi: Safra kesesi yak›nmalar› olan ancak US’de patoloji
saptanmayan hastalarda uygulanabilir. Bir de, cerrahi d›ﬂ› tedavi uygulanacak
hastalar›n belirlenmesi ve de¤erlendirilmesinde kullan›l›r. Kesenin fonksiyon
durumu, sistik kanal›n aç›k olup olmad›¤› ve taﬂlar›n say› ve büyüklükleri belirlenir. Bu test, halojen bileﬂiklerin karaci¤erden safraya at›lmas› ve safra kesesinde su ve eriyiklerin absorbsiyonundan sonra ilac›n yo¤unlaﬂarak keseyi
görünür hale getirmesi esas›na dayan›r. ‹ncelemenin yap›laca¤› günün öncesindeki gece oral kontrast ilaç al›n›r. Bu ilaç barsaklardan emilerek karaci¤ere
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ﬁekil 3.

Safra taﬂ›n›n ultrasonografideki görüntüsü

ulaﬂ›r. Ertesi gün sa¤ üst kadran grafileri al›n›r. Kese hiç görünmüyorsa dolmayan keseden söz edilir. Bu durumda, genellikle duktus sistikusun t›kal› oldu¤u düﬂünülür. Ya da hasta ilac› almam›ﬂ olabilir. Kusma, ishal, malabsorbsiyon gibi nedenlerle ilaç emilmemiﬂ olabilir. Hepatik disfonksiyon nedeniyle
(ör.sar›l›kl› hastada) kontrast madde safraya ulaﬂamayabilir. Çok nadir de olsa safra kesesi agenezisi söz konusu olabilir. Kese görünür hale gelmiﬂ ve dolum defektleri (negatif imajlar) içeriyorsa safra taﬂlar› belgelenmiﬂ olur
Bilgisayarl› tomografi (BT): T›kanma sar›l›¤›n›n de¤erlendirilmesinde,
safra sistemini ilgilendiren tümör, kist ya da abse gibi lezyonlar›n ayd›nlat›lmas›nda baﬂvurulan bir yöntemdir. Kolelityaz tan›s› için önerilmez zira özgüllü¤ü düﬂüktür. Mamafih direkt grafide oldu¤u gibi kalsiyum içeren safra taﬂlar› BT ile de tan›nabilmektedir.
Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP): Yandan görüﬂlü
bir endoskop yard›m›yla Vater papillas› belirlenip kanüle edilir. Buradan
kontrast madde verilerek safra yollar› ve pankreas kanal› görüntülenir. Özellikle t›kanma sar›l›¤› olgular›nda uygulan›r. Tan› amaçl› doku örne¤i al›nabilir. Sfinkterotomi, taﬂ ekstraksiyonu, t›kal› segmente stent yerleﬂtirilmesi gibi
manipülasyonlarla tedavi amaçl› da kullan›lmaktad›r.
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Perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTC): US ya da BT eﬂli¤inde, Chiba i¤nesi ile, cilt ve kar›n duvar› geçilerek karaci¤er parankimine ulaﬂ›l›r ve
kontrast madde direkt olarak intrahepatik safra duktuslar› içine enjekte edilir.
Safra duktuslar›n›n geniﬂlemiﬂ olmas› iﬂlemi kolaylaﬂt›r›r. Eﬂzamanl› olarak
safra kanal›na drenaj kateteri yerleﬂtirilebilmesi, yöntemin terapötik yönünü
oluﬂturur
Manyetik rezonans kolanjiyografi: Safra yollar›n›n görüntülenmesini sa¤layan yeni bir yöntemdir. Noninvaziv oluﬂu ve radyasyon içermemesi nedeniyle tercih edilebilir.
‹ntravenöz kolanjiyografi: ‹yotlu kontrast maddenin iv. injeksiyonu sonras›nda karaci¤erden safra ile at›l›m› esas›na dayan›r. Koledok ve safra kesesi,
injeksiyondan hemen sonra görünür hale gelir. Safra yollar› göründü¤ü halde
kese görülmüyorsa sistik kanal›n t›kal› oldu¤u anlaﬂ›l›r. Bu yöntemin sar›l›kl›
hastada yarar› yoktur. Ayr›ca fatal bile sonlanabilen anafilaktik reaksiyon riski taﬂ›r. Bu nedenlerle rutin kullan›mdan ç›km›ﬂt›r.
SAFRA KESES‹ TAﬁLARINDA TEDAV‹ SEÇENEKLER‹
Cerrahi Tedavi
Safra kesesi taﬂlar›n›n güncel tedavisinde laparoskopik kolesistektomi seçkin iﬂlem olarak genel kabul görmektedir. Bunun yan›nda aç›k kolesistektomi
de zaman zaman müracaat edilen bir yöntem olarak tedavi yelpazesindeki yerini korumaktad›r.
Cerrahi D›ﬂ› Tedaviler
Standart tedaviler de¤ildirler. Cerrahi giriﬂimi tolere edemeyecek riskli
hastalarda ya da ameliyat olmak istemeyen hastalar gibi baz› özel durumlarda alternatif olarak düﬂünülebilirler.
Oral Dissolüsyon Tedavisi
Kenodeoksikolat ve ursodeoksikolat safra taﬂ› hastal›¤› için kullan›lan litolitik ajanlard›r.
Kenodeoksikolat safra tuzu havuzunu geniﬂletir, kolesterol sentezinde
anahtar enzim olan hidroksimetil glutaril koenzim A redüktaz› suprese ederek kolesterol oran›n› düﬂürür.
Ursodeoksikolat safra tuzu havuzunu geniﬂletir, kolesterolün intestinal
emilimini azalt›r.
Her iki ilaç ta safra kesesinin fonksiyone olmas› ve saf kolesterol taﬂ› olmas› koﬂuluyla s›n›rl› bir hasta gurubunda uygulanabilirler. Safra kesesi fonksiyone de¤ilse safra tuzlar›, safra taﬂ›na nüfuz edemez. En az iki y›l kullan›m›
gerekir. Diyare ve hepatotoksisite gibi yan etkileri vard›r. Tedavi kesildikten
sonra hastalar›n yar›s›nda yeniden taﬂ oluﬂur.
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Kontakt Dissolüsyon Tedavisi
US eﬂli¤inde, perkütan transhepatik yaklaﬂ›mla SK içine bir kateter yerleﬂtirilir. Buradan içeriye monoktanoin ya da metil tert butil eter (MTBE) gibi organik çözücüler instillasyonla sevkedilir. Burada da yine taﬂ›n kalsiyum içermemesi zorunlulu¤u vard›r.
ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
Böbrek taﬂlar›ndaki baﬂar›s› nedeniyle gündeme gelmiﬂtir. 20 mm ya da
daha küçük çapl› tek taﬂ› olan hastalarda uygulanabilir. Büyük ve mültipl taﬂ
varl›¤›nda baﬂar› oran› düﬂer. Ajuvan oral dissolusyon tedavisini gerektirir.
Komplikasyon ve nüks oran› yüksektir.
SAFRA KANALI TAﬁLARINDA TEDAV‹ SEÇENEKLER‹
Endoskopi
Safra kanal› taﬂlar›n›n tedavisinde ilk tercih olarak baﬂvurulan bir yöntemdir.Papillotomiyi takiben taﬂ ekstraksiyonu uygulan›r. ESWL ve mekanik litotripsi gibi yandaﬂ giriﬂimlerle desteklendi¤inde baﬂar› oran› son derece yüksektir.
Giriﬂimsel Radyoloji
Perkütan yaklaﬂ›mla ya da mevcut bir trakt (ör. T tüpü tatbikinden arta kalan trakt) yard›m›yla taﬂ ç›kar›m›n› amaçlayan manipülasyonlar yap›labilmektedir.
Cerrahi Tedavi
Aç›k ya da laparoskopik olarak da safra kanal› taﬂlar› ç›kar›labilir.
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