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Değerli meslektaşlarımız, 

  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, başta İstanbul olmak 

üzere tüm Türkiye’ye başarılı bir şekilde hizmet vermenin 50. yılını sevinç ve gurur ile geride 

bırakıyoruz. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesine 50 yıl boyunca katkı sağlamış, birçok 

yeniliğe öncülük etmiş hastanemizde düzenleyecek olduğumuz Bakırköy Cerrahi Günleri’nde 

sizleri misafir etmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız. 

  Bilginin güç demek olduğu çağımızda, bilgiye ulaşmak çok kolay gibi gözükse de 

doğru ve gerçek bilgiye ulaşmak bir o kadar zor olmaktadır. Üç gün boyunca devam edecek 

olan toplantımızda genel cerrahi kliniklerinde sıklıkla karşımıza çıkan konulara önem vermeyi 

amaçladık. Hepsi kendi alanlarında söz sahibi konuşmacılarımızla beraber, Türkiye’deki ve 

Dünya’daki gelişmeleri konuşmak ve tartışmak için bir toplantı planladık. En doğru ve pratik 

şekli ile güncel konuları tartışmayı, içerik olarak da asistan düzeyinden ekspert düzeyine 

herkesin kendine bir şeyler katabileceği bir program oluşturmayı hedefledik. 

  28 Şubat 2019 Perşembe günü 12:30’da başlayacak olan toplantımız Cuma ve 

Cumartesi günü devam edecektir. Toplantımız boyunca öğle aralarında yemek, aralarda çay 

ve kahve servisi ikram edilecektir. Bilimsel aktivite ve interaktif bir toplantı kadar 

meslektaşlar arası sosyal iletişimin de en üst düzeyde olacağı bir platform olması öncelikli 

hedefimiz olacaktır. 

Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız… 

Bakırköy’de görüşmek üzere, 

Saygılarımızla, 

  

Bakırköy Cerrahi Günleri Düzenleme Kurulu 
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Düzenleme Kurulu 

 

Başkan 

 

Doç. Dr. Mehmet Karabulut 

Genel Sekreter 

 

Doç. Dr. Ahmet Cem Dural 

Op. Dr. Sina Ferahman 

Düzenleme Kurulu (İsme göre alfabetik sıra) 

 

Op. Dr. Ahmet Sürek 

Doç. Dr. Alper Şahbaz 

Doç. Dr. Ali Kocataş 

Doç. Dr. Cevher Akarsu 

Op. Dr. Deniz Güzey 

Doç. Dr. Ebru Şen 

Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker 

Doç. Dr. Mehmet Abdussamet Bozkurt 

Op. Dr. Osman Köneş 
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Bilimsel Kurul 
(İsme göre alfabetik sıra) 

 Prof. Dr.Ahmet Balık 

 Op. Dr.Ahmet Sürek 

 Doç. Dr. Ahmet Ziya Balta 

 Op. Dr.Ali Fuat Kaan Gök 

 Doç. Dr. Ali Kocataş 

 Op. Dr.Alpen Yahya Gümüşoğlu 

 Doç. Dr. Alper Şahbaz 

 Doç. Dr. Alper Şahbaz 

 Uzm. Dr. Ayşegül Gemici 

 Prof. Dr.Aziz Sümer 

 Prof. Dr.Bilgi Baca 

 Doç. Dr. Cem Dural 

 Prof. Dr.Cem İbiş 

 Op. Dr.Cengizhan Şan Özdemir 

 Doç. Dr. Cevher Akarsu 

 Op. Dr.Deniz Güzey 

 Doç. Dr. Deniz Tural 

 Doç. Dr. Didem Karaçetin 

 Doç. Dr. Ebru Şen 

 Prof. Dr.Erdal Birol Bostancı 

 Doç. Dr. Erdal Polat 

 Uzm. Dr. Evrim Kucur Tülübaş 

 Op. Dr.Eyüp Gemici 

 Prof. Dr.Fatih Aydoğan 

 Prof. Dr.Fatih Tunca 

 Prof. Dr.Fazlı Cem Gezen 

 Doç. Dr. Feyzullah Ersöz 

 Prof. Dr.Gökhan Çipe 

 Prof. Dr.Gökhan Tolga Adaş 

 Prof. Dr.Gürsel Soybir 

 Op. Dr. Hakan Seyit 

 Prof. Dr.Hakan Yanar 

 Op. Dr.Hakan Yiğitbaş 

 Prof. Dr.Halil Çoşkun 

 Op. Dr.Hamid Ahmet Kabuli 

 Prof. Dr.Hasan Altun 

 Doç. Dr. Hasan Bektaş 

 Prof. Dr.Hasan Karanlık 

 Op. Dr. Hüsnü Aydın 

 Prof. Dr.İlgin Özden 

 Doç. Dr. İsmail Cem Sormaz 

 Prof. Dr.Kemal Dolay 

 Prof. Dr.Kemal Memişoğlu 

 Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker 

 Doç. Dr. M. Abdussamet Bozkurt 

 Prof. Dr.M. Faik Özçelik 

 Doç. Dr. Mehmet Karabulut 

 Prof. Dr.Mehmet Uludağ 

 Prof. Dr.Mete Düren 

 Doç. Dr. Muharrem Battal 

 Prof. Dr.Musa Akoğlu 

 Prof. Dr.Mustafa Ateş 

 Doç. Dr. Mustafa Duman 

 Prof. Dr.Mustafa Öncel 

 Prof. Dr.Neslihan Cabıoğlu 

 Prof. Dr.Nuh Zafer Cantürk 

 Prof. Dr.Oğuzhan Karatepe 

 Prof. Dr.Oktar Asoğlu 

 Prof. Dr.Orhan Yalçın 

 Prof. Dr.Osman Baran Tortum 

 Doç. Dr. Serdar Altınay 

 Doç. Dr. Serkan Teksöz 

 Op. Dr.Sina Ferahman 

 Prof. Dr.Süphan Ertürk 

 Doç. Dr. Tahsin Dalgıç 

 Uzm. Dr.Tuba Çırakoğlu 

 Doç. Dr. Turgut Dönmez 

 Prof. Dr.Türker Bulut 

 Prof. Dr.Umut Barbaros 

 Prof. Dr.Vahit Özmen 

 Prof. Dr.Varol Çelik 

 Prof. Dr.Yaman Tekant 

 Prof. Dr.Yasemin Giles Şenyürek 

 Prof. Dr.Yavuz Selim Sarı 

 Doç. Dr. Yunus Emre Altuntaş 

 Prof. Dr.Yusuf Bükey 
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Kongre Programı 

28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE 

10: 00 – 13: 00 UTACD Marmara Bölgesi Aylık Toplantısı 
 

13: 00 – 13: 30 Öğle Arası 
  

13: 30 – 14: 00 Açılış Töreni  Konuşmacılar 
Dr. Kemal Memişoğlu 
Dr. Gökhan Tolga Adaş 
Dr. Mehmet Karabulut 

 

 

 

15: 30 – 16: 30 Acil Endoskopik Girişimler Oturumu  Oturum Başkanları 
Dr. Osman Baran Tortum 
Dr. Yavuz Selim Sarı 

Saat Konu Başlığı Konuşmacı 

15: 30 – 15: 50 Endoskopide Stent ve Klip Uygulamaları Dr. Ali Kocataş 

15: 50 – 16: 10 GİS Kanamada Endoskopik Tedaviler Dr. Hakan Seyit 

16: 10 – 16: 30 Acil ERCP ve EUS Uygulamaları Dr. Hasan Bektaş 
 

16: 30 – 18: 00 Sözlü Bildiri Oturumu 1 
A Blok -2 Ana Salon 

Oturum Başkanları 
Dr. Turgut Dönmez 
Dr. Hüsnü Aydın 

18: 00 – 18: 30 Akılcı İlaç kullanımı Dr. Sina Ferahman 
 

18: 30 – 19: 30 Açılış Kokteyli 
 

 

 

 

14: 00 – 15: 00 Acil Cerrahi Oturumu  Oturum Başkanları 
Dr. Mehmet Karabulut 
Dr. Fazlı Cem Gezen 

Saat Konu Başlığı Konuşmacı 

14: 00 – 14: 20  Akut Karında Minimal İnvaziv Cerrahi Dr. Ahmet Sürek 

14: 20 – 14: 40 Penetran Yaralanmada Güncel Yaklaşımlar Dr. Hakan Yiğitbaş 

14: 40 – 15: 00 Açık Yara Yönetimi Dr. Hakan Yanar 

15: 00 – 15: 30 Kahve Arası 
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01 MART 2019 CUMA 

08: 00 – 09: 30 Sözlü Bildiri Oturumu 2A 
A Blok Konferans Salonu 

Oturum Başkanları 
Dr. Cem Dural 
Dr. Eyüp Gemici 

 

08: 00 – 09: 30 Sözlü Bildiri Oturumu 2B 
A Blok 4. Kat Genel Cerrahi 
 Salonu 

Oturum Başkanları 
Dr. İsmail Cem Sormaz 
Dr. Hamit Ahmet Kabuli 

 

09: 30 – 10: 30 HPB Cerrahisi Oturumu 1 
(TEMEL) 

Oturum Başkanları 
Dr. Ahmet Balık 
Dr. Muharrem Battal 

Saat Konu Başlığı Konuşmacı 

09: 30 – 09: 50 Güvenli Kolesistektomi Dr. Yaman Tekant 

09: 50 – 10: 10 Zor Kolesistektomi Dr. Musa Akoğlu 

10: 10 – 10: 30 Koledok Yaralanmaları Dr. İlgin Özden 

10: 30 – 11: 00 Kahve Arası 
 

11: 00 – 12: 00 HPB Cerrahisi Oturumu 2 
(İLERİ) 

Oturum Başkanları 
Dr. Cem İbiş 
Dr. Mustafa Duman 

Saat Konu Başlığı Konuşmacı 

11: 00 – 11: 20 Nasıl Yapıyorum: Whipple Prosedürü Dr. Kıvanç Derya Peker 

11: 20 – 11: 40 Nasıl Yapıyorum: Laparoskopik Whipple 
Prosedürü 

Dr. Oğuzhan Karatepe 

11: 40 – 12: 00 Nasıl Yapıyorum: Laparoskopik Distal 
Pankreatektomi 

Dr. Erdal Birol Bostancı 

 

12: 00 – 12: 30 Öğle Arası 

12: 30 – 13: 00 Öğle arası - Uydu Sempozyum “Akalazya’da 
Peroral Endoskopik Miyotomi (POEM)” 

Dr. Tahsin Dalgıç 

 

13: 00 – 14: 00 HPB Cerrahisi Oturumu 3 
(NEKROTİZAN PANKREATİT) 

Oturum Başkanları 
Dr. Murat Gönenç 
Dr. Erdal Polat 

Saat Konu Başlığı Konuşmacı 

13: 00 – 13: 20 Nekrotizan Pankreatitte Step-Up Dr. Alpen Yahya Gümüşoğlu 

13: 20 – 13: 40 Nekrotizan Pankreatit Minimal İnvazif 
Yöntemler 

Dr. Ali Fuat Kaan Gök 

13: 40 – 14: 00 Nekrotizan Pankreatitte Ne Zaman Cerrahi? Dr. Kemal Dolay 
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14: 00 – 15: 00 GIS Cerrahisi Oturumu 1 
KABIZLIK 

Oturum Başkanları 
Dr. Türker Bulut 
Dr. Mustafa Ateş 

Saat Konu Başlığı Konuşmacı 

14: 00 – 14: 20 Tanıdan Ameliyata  Dr. M. Abdussamet Bozkurt 

14: 20 – 14: 40 Abdominal Operasyonlar Dr. Türker Bulut 

14: 40 – 15: 00 Perianal – Transanal Operasyonlar Dr. Mustafa Ateş 

15: 00 – 15: 30 Kahve Arası 
 

15: 30 – 16: 30 GIS Cerrahisi Oturumu 2 
BENİGN ANOREKTAL  

Oturum Başkanları 
Dr. Süphan Ertürk 
Dr. Ahmet Ziya Balta 

Saat Konu Başlığı Konuşmacı 

15: 30 – 15: 50 Hemoroidal Hastalıklar Dr. Mehmet Karabulut 

15: 50 – 16: 10 Anal Fistül Dr. Ahmet Ziya Balta 

16: 10 – 16: 30 Rektal Prolapsus Dr. Gökhan Çipe 
 

16: 30 – 17: 30 GIS Cerrahisi Oturumu 3 
KOLOREKTAL MALİGNİTELER 

Oturum Başkanları 
Dr. Faik Özçelik 
Dr. Oktar Asoğlu 

Saat Konu Başlığı Konuşmacı 

16: 30 – 16: 50 Komplet Mezokolik Eksizyon Dr. Mustafa Öncel 

16: 50 – 17: 10 Total Mezorektal Eksizyon Dr. Bilgi Baca 

17: 10 – 17: 30 Robotik Kolorektal Cerrahi Dr. Oktar Asoğlu 
 

02 MART 2019 CUMARTESİ 

08: 00 – 09: 30 Sözlü Bildiri Oturumu 3 
A Blok -2 Ana Salon 

Oturum Başkanları 
Dr. Alper Şahbaz 
Dr. Cengiz Han Şan Özdemir  

 

09: 30 – 10: 30 Endokrin Cerrahisi Oturumu 1 
ENDOKRİN CERRAHİDE GÜNCEL MİNİMAL 
İNVAZİV AMELİYATLAR 

Oturum Başkanları 
Dr. Mete Düren 
Dr. Orhan Yalçın 

Saat Konu Başlığı Konuşmacı 

09: 30 – 09: 50 Vestibüler Yaklaşımla Trans Oral Endoskopik 
Tiroidektomi  

Dr. Mehmet Uludağ 

09: 50 – 10: 10 Trans Oral Robotik Tiroidektomi Dr. Fatih Tunca 

10: 10 – 10: 30 Robotik Adrenalektomi Dr. Cevher Akarsu 

10: 30 – 11: 00 Kahve Arası 
 

11: 00 – 12: 00 Endokrin Cerrahisi Oturumu 2 
TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ 

Oturum Başkanları 
Dr. Yusuf Bükey 
Dr. Deniz Güzey 

Saat Konu Başlığı Konuşmacı 

11: 00 – 11: 20 Tiroid Cerrahisinde Karar Verme: Kime 
Lobektomi? Kime Total? Profilaktik 
Diseksiyon Yapılmalı mı? Yapılmamalı mı? 

Dr. Yasemin Giles Şenyürek 
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11: 20 – 11: 40 Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu 
Seçimi, Monitörizasyonda Karşılaşılan 
Sorunlar İçin Öneriler 

Dr. Serkan Teksöz 

11: 40 – 12: 00 Primer Hiperparatiroidi Cerrahisi: Güncel 
Uygulamalar 

Dr. Alper Şahbaz 

12: 00 – 13: 00 Öğle Arası 
 

13: 00 – 14: 00 Meme Cerrahisi Oturumu 1 
MEME KANSERİ 

Oturum Başkanları 
Dr. Varol Çelik 
Dr. Neslihan Cabıoğlu 

Saat Konu Başlığı Konuşmacı 

13: 00 – 13: 20 Meme kanserinde yüksek riskli lezyonlar ve 
Duktal Karsinoma in-situ 

Dr. Fatih Aydoğan  

13: 20 – 13: 40 2019'da Meme Kanseri Dr. Vahit Özmen 

13: 40 – 14: 00 Meme kanserinde Onkoplastik Cerrahi Dr. Ebru Şen 
 

14: 00 – 15: 00 Meme Cerrahisi Oturumu 2 – PANEL  Moderatör 
Dr. Hasan Karanlık 

Saat Konu Başlığı Panelistler 

14: 00 – 15: 00  Olgular eşliğinde tartışma 
 

Dr. Nuh Zafer Cantürk, Dr. Gürsel 
Soybir, Dr. Deniz Tural, Dr. Didem 
Karaçetin, Dr. Serdar Altınay, Dr. 
Ayşegül Gemici  

15: 00 – 15: 30 Kahve Arası 
 

15: 30 – 16: 30 Obezite Cerrahisi Oturumu 1 Oturum Başkanları 
Dr. Aziz Sümer 
Dr. Feyzullah Ersöz 

15: 30 – 15: 50 Psikiyatrist Gözüyle Obezite Cerrahisi Dr. Tuğba Erdoğan 

15: 50 – 16: 10 Obezite Cerrahisinde Anestezi Dr. Evrim Kucur Tülübaş 

16: 10 – 16: 30 Sleeve Gastrektomi - Mini Gastrik Bypass Dr. Umut Barbaros 
 

16: 30 – 17: 30 Obezite Cerrahisi Oturumu 2 Oturum Başkanları 
Dr. Halil Coşkun 
Dr. Feyzullah Ersöz 

16: 30 – 16: 50 Obezite Cerrahisinde Zor Olguların Yönetimi Dr. Aziz Sümer 

16: 50 – 17: 10 Obezitede Revizyon Cerrahisi Dr. Halil Coşkun 

17: 10 – 17: 30 Obezite Cerrahisinde Komplikasyon 
Yönetimi 

Dr. Hasan Altun 

 

17: 30 – 18: 00 Kapanış & En iyi bildiri ödül töreni  
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Sözlü Bildiri Oturumu 1 - A Blok -2 Ana Salon 

No Tarih Yer Saat Konu Başlığı 
Yazar 

Listesi 

SB101 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

17:00 - 17:06 Laparoskopik Cerrahide Trokar Yaralanmaları Ve Sonuçlarımız 
Abdullah Güneş, 

Çağrı Tiryaki 

SB102 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

17:06 - 17:12 Künt Travmaya Bağlı Üriner Sistem Yaralanmalarına Yaklaşım Adnan Özpek 

SB103 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

17:12 - 17:18 Fournier Gangreni: Mikrobiyolojik Profil Ve Tedavi. 97 Olgunun Gözden Geçirilmesi Aynur Atilla 

SB104 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 
Salonu 

17:18 - 17:24 Penetran Sol Torakoabdominal Travmalı Tüm Olgulara Tanısal Laparoskopi Yapılmalı Mı? Ahmet Sürek 

SB105 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

17:24 - 17:30 Rektal Kanama İle Acil Servise Başvuran Hastalarda Etyolojik İnceleme Sina Ferahman 

SB106 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

17:30 - 17:36 Rektus Kılıf Hematomu: Deneyimlerimizin Retrospektif Analizi 
Osman Köneş, 

Merve Karlı 

SB107 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

17:36 - 17:42 Billroth II Gastrektomili Hastalarda ERCP Sonuçları 

Erkan Çağlar, 

Deniz Atasoy, 

Engin Altınkaya, 

Serkan Doğan, 

Mukaddes Tozlu, 

Hakan Şentürk 

SB108 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

17:42 - 17:48 Kolorektal Lezyonların Lokolizasyonu Belirlemede Spot Boya İle İşaretleme 
Ekrem Çakar, 

Savaş Bayrak 

SB109 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

17:48 - 17:54 Üst Gastrointestinal Sistemde Yabancı Cisimlerin Endoskopik Tedavisi: Retrospektif Bir Çalışma Hakan Seyit 

SB110 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

17:54 - 18:00 Yüksek ASA Skorlu Hastalarda Lokal Anestezi İle İnguinal Herni Tamiri Deneyimimiz 
Serhat Meriç , 

Erkan Yavuz 

SB111 28.02.2019 
A Blok 
Seminer 

Salonu 

18:00 - 18:06 Güçlü Bir Antioksidan Olan Narın Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi 

İlkay Halıcıoğlu, 

Mehmet Emin 

Güneş, Mehmet 

Kulus, Halil Fırat 
Baytekin, Emre 

Gülbağcı, Nilgün 

Işıksaçan, Öznur 

İnan 

SB112 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

18:06 - 18:12 Travma Ve Cerrahi Öyküsü Olmadan Mesanede Yabancı Cisim: Nadir Bir Olgu (Video Sunumu) Mürsit Dincer 

SB113 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

18:12 - 18:18 
Laparoskopik Donör Nefrektomide Ameliyat Süresinin Donör Kreatinin Düzeyleri Üzerinde Etkisi Var 

mıdır? 
Abdulcabbar Kartal 

SB114 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

18:18 - 18:24 Major Abdominal Cerrahi Ameliyatlarında Epidural Kataterin Postop Ağrıya Etkisi; Retrospektif Analiz 
Evrim Kucur 

Tülübaş 

SB115 28.02.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

18:24 - 18:30 Mide Kaynaklı GİST Cerrahisindeki Tekniğimizin Evrimi Eyüp Gemici 
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Sözlü Bildiri Oturumu 2A -A Blok -2 Ana Salon 

No Tarih Yer 
Saat 

  
Konu Başlığı 

Yazar 

Listesi 

SB201 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:00 - 08:06 Komplike Olmayan Pilonidal Sinüs Hastalığı Tedavisinde 1470nm. Diyot Lazer Kullanımı 
Veysi Hakan 

Yardımcı 

SB202 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 
Salonu 

08:06 - 08:12 Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Klinikopatolojik Değerlendirme: 11 Yıllık Takip 
Fatmagül Kuşku 

Çabuk, Mehmet 
Kulus 

SB203 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:12 - 08:18 Dirençli Pruritus Ani Tedavisinde Yaklaşım Sinan Binboğa 

SB204 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:18 - 08:24 Onkolojik Cerrahide Abdominal Major Vasküler Rezeksiyon Ve Rekonstrüksiyonlar 
Özgül 

Düzgün,Ömer 

Faruk Özkan 

SB206 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:30 - 08:36 Pilonidal Sinüs Morfolojisinin Ameliyat Seçimi Üzerine Etkileri 
Alpen Yahya 

Gümüşoğlu,Süphan 

Ertürk 

SB207 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:36 - 08:42 
Gastrık Kanser Nedenıyle Opere Edılen Hastalarda ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) 

Protokolu Sonuçlarımız 
Murat Çikot 

SB208 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:42 - 08:48 Perifer İkinci Basamak Hastanede Yapılan Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinin Gerekliliği Akif Enes ARIKAN 

SB209 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:48 - 08:54 
Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasına Neden Olan Sekonder Aortaenterik Fistülde Duodenum 3 Ve 

4. Part Rezeksiyonu Sonrası İkinci Parta Yan Yan Duodenojejustomi Uygulanabilir 
Sezer Akbulut, 

Kıvanç Derya Peker 

SB210 01.03.2019 
A Blok 
Seminer 

Salonu 

08:54 - 09:00 
 Lokal İleri Sağ Kolon Tümörü Öntanısı İle Yapılan Kombine Sağ Hemikolektomi 

Pankreatikoduodenektomi Deneyimimiz 

Server Sezgin 

Uludağ, Emre 
Tunç,A.Kağan 

Zengin 

SB211 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:00 - 09:06  Sigmoid Kolon Kanserinde Çıkarılan Lenf Nodu Sayısı Üzerine Patologların Etkisi Nuri Okkabaz 

SB212 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:06 - 09:12 
 Rektum Kanser Cerrahisi Sonrası Gelişen Aşağı Anterior Rezeksiyon Sendromlu Hastalarda Anal 

Sfinkter Fonksiyonları  
Süleyman Demiryas 

SB213 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:12 - 09:18 
 Kolonoskopik Polipektomi Yapılan 5 mm Ve Üzeri Boyuttaki Poliplerin Histopatolojik Olarak 

İncelenmesi Ve Yüksek Riskli Poliplerin 2 Yıllık Takip Sonuçları 
Emre Günay 

SB214 01.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:18 - 09:24 Kolorektal Karsinomda Agresif Tümör Patolojisinin Pet/BT’de FDG Tutulumu İle İlişkisi Aynur Özen 
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Sözlü Bildiri Oturumu 2B - A Blok 4. Kat Genel Cerrahi Salonu 

No Tarih Yer Saat Konu Başlığı 
Yazar 

Listesi 

SB215 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

08:00 - 08:06 
Pankreatikoduodenektomi Sonrası Rekonstrüksiyonda Modifiye Blumgart Pankreatikojejunostomi 

Anastomoz Tekniği: 2 yıl içerisinde ardışık 61 vakanın sonuçları 

Cemal Seyhun, 

Alpen Yahya 

Gümüşoğlu, Hamit 

Ahmet Kabuli, 

Kıvanç Derya 

Peker 

SB216 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

08:06 - 08:12  Karaciğer Metastazlarında Etkili Bir Yöntem, Mikrowave Ablasyon Deneyimimiz Okan Murat Aktürk 

SB217 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

08:12 - 08:18  Altmışbeş Whipple Ameliyatında Yanlızca İki Pankreatik Fistül,Neden? Mikail Çakır 

SB218 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 
Salonu 

08:18 - 08:24 
Cerrahisi Yüksek Riskli Akut Kolesistit Tanılı Hastalarda Safra Kesesi Aspirasyonu ve Perkütan 

Kolesistostominin Etkinliğinin Karşılaştırılması 
Erkan Somuncu 

SB219 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

08:24 - 08:30 Laparoskopik koledok eksplorasyonu: Koledok taşlarının tedavisinde etkili bir yöntem 
Hacı Hasan 

Abuoğlu 

SB221 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

08:36 - 08:42 Transpapiller Kolesistostominin Alternatif kullanım Alanı: Kolesistit ve Kolanjit Birlikteliği 
Kamer Çorba, Ali 

Kocataş, Kıvanç 

Derya Peker 

SB222 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

08:42 - 08:48 Genel Cerrahide Kritik Hasta 
Yasemin Tekdöş 

Şeker 

SB223 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

08:48 - 08:54 Pankreasın Solid Psödopapiller Tümörü Sekiz Vakalık Seri 
Alpen Yahya 

Gümüşoğlu 

SB224 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

08:54 - 09:00 Karaciğerin Malignite Riski olan nadir görülen Biliyer Kistik Tümörlerin Sonuçları 
Hamit Ahmet 

Kabuli 

SB225 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

09:00 - 09:06 Perkütan Kolesistostomi: Riskli Hastalarda Acil Cerrahiden Elektif Cerrahiye  

Server Sezgin 

Uludağ, Berrin 

Papila Kundaktepe, 

Müge Yurdacan 

SB226 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

09:06 - 09:12  Ca 19-9 Düzeyi İle Mekanik İkter Etyolojisi Arasında Bir İlişki Var mıdır? Doğan Yıldırım 
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Sözlü Bildiri Oturumu 3 - A Blok -2 Ana Salon 

No Tarih Yer Saat Konu Başlığı Yazar Listesi 

SB301 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:00 - 08:06 
 Bethesda Kategori 3 (AUS/FLUS) Olarak Sınıflandırılan Tiroid Nodüllerinde Malignite İle İlişkili Olan 

Faktörler Nelerdir? 
Cemal Kaya 

SB303 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:12 - 08:18 
İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Bulgusu İki Kez Önemi Belirsiz Atipi Olan Ve Tiroidektomi Yapılan 

Hastalarda Histopatolojik Bulgular 
Sevda Sağlampınar 

Karyağar 

SB304 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:18 - 08:24 Tiroid cerrahisinde nöromonitörizasyon kullanımı: Özel hastane deneyimi 
Önder Karabay, 

Mustafa 

Hasbahçeci 

SB305 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:24 - 08:30 Adrenal İnsidentalomaya yaklaşım 
Osman Köneş, 

Umut Barbaros 

SB306 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:30 - 08:36 Paratiroid Cerrahisinde IOPTH Ölçümünün Yeri: Kohort Analiz Serhan Yılmaz 

SB307 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:36 - 08:42 
Toksik Multinodüler Guatr Tanısı İle Ameliyat Edilen Olgularda Saptanan İnsidental Papiller Karsinom: 

290 Olgunun Analizi 

Seymur 

Abdullayev, Alper 

Şahbaz, Deniz 

Güzey, Cevher 

Akarsu, Ahmet 

Cem Dural 

SB308 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:42 - 08:48 Feokromasitoma Olguları: Robotik Ve Laparoskopik Cerrahinin Karşılaştırılması  

Mehmet Kulus 

Ahmet Cem Dural 

Alper Şahbaz 

Deniz Güzey 
Cevher Akarsu 

SB309 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:48 - 08:54 Tiroid Cerrahisininde Hipokalsemi Gelişimini Etkileyen Faktörler Hüsnü Aydın 

SB310 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

08:54 - 09:00  Klinikopatolojik Özellikleriyle Metaplastik Karsinom Olguları 

Selma Şengiz 

Erhan, Sevinç 

Hallaç Keser, 

Kenan Çetin 

SB311 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:00 - 09:06  Klinikopatolojik Özellikleri İle Memenin Paget Hastalığı 

Sevinç Hallaç 

Keser, Selma 

Şengiz Erhan, 

Kenan Çetin 

SB312 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:06 - 09:12 
Klinik T1-T2N0 Meme Kanserinde Aksiller Lenf Nodu Metastazı İle Primer Kitlenin US Özelliklerinin 

İlişkisi 

Ayşegül Akdoğan 

Gemici, Safiye 

Tokgöz Özal, Ercan 

İnci 

SB313 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:12 - 09:18 Metaplastik meme karsinomunun klinikopatolojik analizi 

Denı̇z Tazeoğlu, 

Cüneyt Akyüz, 

Orhan Yılmaz, 

Arzu Akan, Orhan 

Yalçın 

SB314 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:18 - 09:24 Nöroendokrin Meme Karsinomunun Klinikopatolojik Analizi 

Denı̇z Tazeoğlu, 

Cüneyt Akyüz, 

Orhan Yılmaz, 

Arzu Akan, Orhan 
Yalçın 

SB315 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:24 - 09:30 
 Morbid Obezite Ve Semptomatik Dalak Kisti Nedeniyle Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Ve 

Splenektomi Uygulanan Adölesan Hasta : Nadir Bir Olgu (Video Sunumu) 
Fadlı Doğan 

SB316 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:30 - 09:36 Omentopeksi ile Birlikte Uygulanan Sleeve Gastrektominin Sonuçları 
1.Dr. Burçin 

Batman, 2. Dr. 

Hasan Altun 

SB317 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:36 - 09:42 Onkoplastik meme koruyucu cerrahi sonuçlarımız :Erken Sonuçlarımız 

Cengiz Han Şan 

Özdemir, Sina 

Ferahman, Seymur 

Abdullayev, Ebru 

Şen, Mehmet Emin 
Güneş 

SB318 02.03.2019 
A Blok 

Seminer 

Salonu 

09:42 - 09:48 Meme kanserinde aksilla durumunu değerlendirmede aksiller ultrasonun yeri 

Dr. Aysegul 
Akdogan Gemici1, 

Doç. Dr. Ebru 

Sen2, Dr. Zafer 

Demir1, Dr. Sina 

Ferahman2, Doç. 

Dr. Serdar 

Altınay3, Doç. Dr. 

Ercan İnci 
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Hemşirelik Sözlü Bildiri Oturumu – A Blok 4. Kat Seminer Salonu 

No Tarih Yer Saat Konu Başlığı 
Yazar 

Listesi 

HSB01 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

09:12 - 09:18 Whipple Ameliyatları Sonrası Hemşirelik Bakımı 
Ayşegül Küçük, 

Birgül Ödül 

Özkaya 

HSB02 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 
Salonu 

09:18 - 09:24 4 Yıllık Süreçte Cerrahi Kliniğimizde El hijyeni Uyumu  

Leyla Günay1, 

Birgül Ödül 

Özkaya2 ,Merve 
Karlı2, Zuhal 

Yeşilbağ1  

HSB03 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

09:24 - 09:30 Morbid Obezlerde Bariyatrik Cerrahi Sonrası Hemşirelik Bakımının Önemi 
Mizgin Tekin, 

Birgül Özkaya, 

Ümmühan Sevim 

HSB04 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

09:30 - 09:36 Stoma Yerinin İşaretlenmesinin Hastanın Yaşam Kalitesine Etkisi 
Birgül Ödül 

Özkaya, Ayşegül 

Küçük 

HSB05 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

09:36 - 09:42 Ameliyathanede ‘Güvenli Cerrahi’ 
Sevcen Evmez, 

Tükezban Atilla 

HSB06 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

09:42 - 09:48 Hasta Merkezli Hemşirelik Sürecinde Ameliyathane Hemşireliğine Genel Bir Bakış 
Birgül Ödül 

Özkaya, Ayşegül 

Küçük 

HSB07 01.03.2019 
A Blok 4. Kat 

Seminer 

Salonu 

09:48 - 09:54 ERCP Komplikasyonlarının Önlenmesinde Deneyimin Önemi 

Çile Tutuk, Kerim 

Çetin, Gülcihan 

Bayraktar, Cevher 

Akarsu, Hakan 

Seyit, Osman 

Köneş, Mehmet 
Karabulut 
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Sözel Bildiri Sunum Özetleri 

 

Sözel Bildiri Oturumu 1 

28/02/2019 

ANA SALON 

16: 30 – 18: 00 

SB101 - Laparoskopik Cerrahide Trokar 

Yaralanmaları Ve Sonuçlarımız 

Abdullah Güneş, Çağrı Tiryaki 

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Genel Cerrahi Kliniği 

Amaç: Laparoskopide trokar yaralanmaları seyrek 

görülen fakat önemli komplikasyonlardır. 

Çalışmamızda laparoskopik cerrahide trokar 

yaralanmalarının tanısı ve tedavi yaklaşımını 

irdelemeyi amaçladık.  

Yöntem: Son 5 yılda Laparoskopik cerrahi sırasında 

trokar yaralanması nedeniyle ameliyat olan hasta 

dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 

demografik özellikleri, perop yaralanan organ, tanı 

zamanı, hastanede kalış süreleri değerlendirildi,.  

Bulgular: Son 5 yılda yapılan 9550 laparoskopik 

işlemde 8 trokar yaralanması tespit edildi. 

Bunlardan 4 tanesi genel cerrahi uzmanı tarafından 

meydana gelen trokar yaralanmalarıydı. Diğer 4 

tanesi ise jinekolojik operasyonlar sırasında olan ve 

ameliyata genel cerrahi uzmanının yaralanma 

sonrası dahil olduğu vakalardı. Hastaların ortalama 

yaşı 48, 3 dü. Genel cerrahi uzmanı tarafından 

meydana gelen trokar yaralnmalarında 3 vaka 

Laparoskopik kolesistektomi ve 1 vaka Obezite 

cerrahisi sırasında gerçekleşti. 3 vakada yaralanan 

organ ince bağırsaktı ve 1 vakada transvers kolon 

yaralanması oldu. Jinekolojik operasyonlarda 3 

vakada ince bağırsak yaralanması olurken tek bir 

vakada vena kava yaralanması oldu. Hastaların 

ortalama yatış süreleri 11. 75 gündü.  

Sonuç: Laparoskopik işlemlerde trokar yaralanması 

her nekadar seyrek görülsede hastanede kalış 

süresini uzatan önemli bir komplikasyondur. Perop 

tanı konması morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır.  

 

SB102 - Künt Travmaya Bağlı Üriner Sistem 

Yaralanmalarına Yaklaşım 

Adnan Özpek 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Suam 

Amaç: Multitravmalı hastaların takip ve tedavi 

edildiği Genel Cerrahi kliniklerinde üriner sistem 

yaralanmaları sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu 

çalışmada künt travmaya bağlı üriner sistem 

yaralanması bulunan hastaların bulgularını 

değerlendirmeyi amaçladık.  

Materyal-Metod: Ocak 2009 ile Ocak 2019 tarihleri 

arasında kliniğimizde yatırarak takip ve tedavi 

ettiğimiz künt travmaya bağlı üriner sistem 

yaralanması bulunan hastalar prospektif veri 

tabanında retrospektif olarak incelendi. Hastalar; 

yaş, cinsiyet, yaralanma mekanizması, ek 

yaralanma bölgeleri, yaralanan organlar, yaralanma 

derecesi, Yaralanma Şiddet Skoru (ISS), uygulanan 

tedavi yöntemi ve mortalite yönünden 

değerlendirildi.  

Bulgular: Künt travmaya bağlı yaralanma nedeniyle 

yatırarak takip ve tedavi ettiğimiz toplam 703 

hastanın 70(%10)’inde üriner sistem yaralanması 

mevcuttu. Hastaların 59 (%84. 3)’u erkek, 11(%15. 

7)’i kadın, yaş ortalaması 34. 8(4-77 yıl) idi. 

Hastaların 23(%32. 9)’ü düşme, 20(%28. 6)’si araç 

içi trafik kazası, 12(%17. 1)’si araç dışı trafik 

kazası, 8(%11. 4)’i motosiklet kazası ve 7(%10)’si 

ezilme-sıkışma sonucunda yaralanmıştı. Bunların 

62(%88. 6)’sinde böbrek, 5(%7. 1)’inde posterior 

üretra ve 3(%4. 3)’ünde mesane yaralanması 

bulunduğu tespit edildi. Otuz sekiz(%54. 3) hastada 

torakal, 34(%48. 6) hastada pelvis ve ekstremite, 

9(%12. 9) hastada kranyal ve 9(%12. 9) hastada 

maksillofasyal ek bölge yaralanmaları mevcuttu. 

Ortalama ISS 23. 9(4-50) olarak hesaplandı. 

Hastaların 29(%41. 4)’unda dalak, 14(%20)’ünde 

karaciğer, 3(%4. 3)’ünde pankreas, 1(%1. 4)’inde 

diyafram ve 1(%1. 4)’inde jejunum ek organ 

yaralanması bulunmaktaydı. Böbrek 

yaralanmalarının 38(%54. 3)’i I, 10(%14. 3)’u II, 

4(%5. 7)’ü III, 8(%11. 4)’i IV ve 2(%2. 9)’si V. 

derece yaralanmaydı. Hastaların 51(%72. 9)’ine 

nonoperatif, 19(%27. 1)’una operatif tedavi 

uygulandı. Üç hastaya nefrektomi, 1 hastaya 

nefrorafi ve renal ven onarımı, 5 hastaya sistofix, 3 

hastaya ise mesane onarımı yapıldı. Toplam 5(%7. 

1) hastada mortalite gelişti.  

Tartışma ve Sonuç: Künt multitravmalı hastalarda, 

böbrek başta olmak üzere üriner sistem 
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yaralanmaları seyrek olmayan sıklıkta 

görülmektedir. Böbrek yaralanmalarının çok büyük 

kısmı nefrektomisiz tedavi edilebilmektedir. 

Posterior üretra ve mesane yaralanmalarının da 

gözden kaçırılmaması gerekir.  

SB103 - Fournier Gangreni: Mikrobiyolojik 

Profil ve Tedavi. 97 Olgunun Gözden 

Geçirilmesi 

Aynur Atilla 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

 

Giriş: Fournier gangreni, perineal, perianal veya 

genital bölgeleri etkileyen, seyrek görülen bir 

nekrotizan fasiittir. Hastalık erkeklerde daha yüksek 

bir insidansa sahiptir ve gelişme için risk faktörleri 

arasında diyabet, HIV, alkolizm ve bağışıklık 

sistemini azaltan diğer durumlar bulunmaktadır. 

Tedavideki asıl nokta, geniş doku debridmanı ile 

birlikte geniş spektrumlu antibiyoterapinin 

uygulanmasıdır. Tedaviye rağmen mortalite belirli 

oranlarda yüksek seyretmektedir.  

Metod: 2008-2018 yılları arasında Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde Fournier 

gangreni tanısı ile izlenen, Enfeksiyon Hastalıkları 

ve Klinik Mikrobiyoloji kliniği tarafından konsulte 

edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya Fournier gangreni tanısı almış 

97 hasta dahil edildi. Hastaların %74’ü erkek, yaş 

ortalaması 56±13,9 yıl, medyan 57 (21-90 yıl). 

Hastaların acil servise kabulünde kan beyaz küre 

medyan 12300/mm³ (60-99000/mm3), ortalama 

hemoglobin 10,7±2,2 g/dL idi, %56’sında risk 

faktörü (travma, diabetes mellitus, ameliyat, vb) 

vardı. Tümüne acil cerrahi debridman yapıldı. 

Hastaların %26’sı yoğun bakım ünitesinde takip 

edildi. Yatış süreleri medyan 20 gün (1-199 gün), 

mortalite oranı %22 idi. 

Hastaların (n: 75) %77’sinde cerrahi sırasında derin 

doku kültürü, %40’ında kan kültürü alındı. Doku 

kültüründe en sık izole edilen mikroorganizma 

Esherichia coli %43, ikinci sıklıkta Enteroccocus 

spp %18 idi. Kan ve doku kültür sonuçları Şekil’de 

verilmiştir. E. coli’ de genişlemiş spektrumlu beta-

laktamaz (ESBL) oranı %28, siprofloksasilin 

direnci %40, Enterokoklarda ise ampisilin direnci 

%45 bulundu. Hastalara ampirik tedavide en sık 

(%62) geniş spektrumlu antibiyotik 

kombinasyonları piperasilin-tazobaktam, 

karbapenem-glikopeptid kombinasyonu, daha sonra 

seftriakson-metronidazol, siprofloksasilin-

metronidazol kombinasyonları kullanıldı. Ampirik 

tedavi ile mortalite arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Tedavi sırasında 

hastaların %10’una kültür sonucu ile deeskalasyon 

uygulandı.  

Sonuçlar: Mortal seyredebilmesi nedeniyle, 

özellikle erken debridman ve geniş spektrumlu 

ampirik antibiyoterapi Fournier gangreninin 

tedavisinde kritik önemdedir. 

 

SB104 - Penetran Sol Torakoabdominal 

Travmalı Tüm Olgulara Tanısal 

Laparoskopi Yapılmalı Mı? 

Ahmet Sürek 

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

Amaç: Bu çalışmamızda, hastanemiz acil servisine 

penetran sol torakoabdominal travma ile gelen 

olgulardaki tanısal laparoskopi sonuçlarımızın 

irdelenmesi ve bu sonuçlar ışığında bu olgulara 

tanısal laparoskopi gerekliliğini araştırmak 

amaçlanmıştır.  

Araç ve Gereç: 2010-2019 yılları arasında Bakırköy 

Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

genel cerrahi kliniğinde penetran sol 

torakoabdominal travma nedeniyle tanısal 

laporoskopi yapılmış 182 olgunun dosyası 

retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaşları, 

cinsiyetleri, ameliyat öncesi çekilen batın/toraks 

bilgisayarlı tomografileri(BT), operasyon süreleri, 

hastanede kalış süreleri ve yapılan operasyonları 

incelendi.  

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 31, 2 (max: 71, 

min: 14), erkek kadın oranı 15. 5: 1 (n: 171: n: 11) 

olarak bulundu. Ortalama operasyon süresi 92 

dakika(max: 270 dk, min: 30 dk), hastanede kalış 

süreleri ise ortalama 3. 8 gün(max: 21, min: 1) 

olduğu görüldü. Ameliyata alınan 182 olgunun 96’ 

sında(%52. 7) diafragma rüptürü olduğu izlendi. 

Diafragma rüptürü saptanan olgularda 92 hastaya 

laparoskopik 4 hastaya ise açık diafragma tamiri 

uygulandı. 86 olguda ise laparoskopide özellik 

saptanmadı. Geriye dönük tomografi bulgularına 

bakıldığında diafragma rüptürü tespit edilen 96 

olgunun sadece 18’inde(%18. 7) diafragma rüptür 

şüphesi olduğu izlendi. 78 olguda tomografi 

sonuçları negatif olmasına rağmen laparoskopide 

diafragma rüptürü tespit edilmiştir.  

Sonuç: Çalışmamızda penetran sol torakoabdominal 

travmada diyafram yaralanma oranının yüksek 

olduğu görülmektedir. Tomografinin sol 

torakoabdominal yaralanmalarda sensivitesinin 

literartürde %17-87. 2 arasında olduğu 

bildirilmiştir, bizim çalışmamızda da %18. 7 olarak 

tespit edilmiştir. Bu sebeple gelişen teknoloji ve 

radyolojik yöntemlere rağmen, özellikle penetran 
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sol torakoabdominal travmalarda tomografi negatif 

olsa bile Tanısal Laparoskopinin yapılması 

gerektiğini savunmaktayız.  

Anahtar Kelimeler: torakoabdominal, DKAY, 

tanısal, Tomografi, Laparoskopi 

 

SB105 - Rektal Kanama İle Acil Servise 

Başvuran Hastalarda Etyolojik İnceleme 

Sina Ferahman 

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Genel Cerrahi 

Amaç: Alt Gastrointestinal sistem kanaması ile 

hastanemiz acil birimine başvuran hastalar tarandı. 

Bu hastalara yapılan kolonoskopiler incelenerek, 

GİS kanamaya sebep olan etyolojiler bulunmaya 

çalışıldı.  

Gereç-Yöntem: Araştırmamız retrospektif 

çalışmadır. 2015-2019 yılları arasındaki hastalar 

dosyalarından taranarak çalışmaya dahil edildi. 

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi acil servisine rektal kanama ile başvurup, 

Genel cerrahi kliniği endoskopi ünitesinde 

kolonoskopi yapılan 262 hasta bulundu. Bu 

hastaların yaşları, cinsiyetleri, kanama etyolojileri 

ve yapılan kolonoskopik müdahaleler bilgisayar 

sistemine geçirilerek kaydedildi. Sonuçlar literatür 

ile karşılaştırıldı.  

Bulgular: Hastaların 128’i (%49) kadın, 134’u 

(%51) erkek idi. Yaş ortalaması 61, 5(18-93) idi. 

Yapılan acil kolonoskopiler incelendiğinde, 110 

hastada alt gastrointestinal sistem kanama 

bulgusuna rastlanmadı. 39 hastada divertiküler 

kanama, 21 hastada inflamatuar barsak hastalığı, 27 

hastada hemoroidal kanama, 13 hastada rektum 

kanseri, 9 hastada kolon kanseri, 10 hastada kolit, 

12 hastada anjiodisplazi, 9 hastada anal fissür, 2 

hastada iskemik kolit, 6 hastada kanamalı polip, 2 

hastada rektumda dieulafoy lezyon izlendi. 

Anjiodisplazisi olan 8 hastaya enjeksiyon tedavisi, 

kanamalı polibi olan 5 hastaya polipektomi yapıldı. 

Grade 3 internal hemoroidi olan 5 hastaya band 

ligasyon uygulandı. Dieulafoy lezyonu olan 2 

hastaya klip konularak kolonoskopik müdahaleler 

yapıldı.  

Sonuç: Çalışmamızda acil servise alt gis kanama ile 

gelen hastalar incelendiğinde, oranların literatür ile 

uyumlu olduğu görüldü. Divertiküler hastalığın tüm 

yaş grubu hastalar içinde en sık görülen rektal 

kanama nedeni olduğu görülmüştür. 60 yaş 

üzerindeki hastalarda malignite ikinci en sık 

nedendir. 60 yaş altı hastalarda ise inflamatuar 

barsak hastalığı sık görülen bir alt GIS kanama 

nedenidir.  

SB106 - Rektus Kılıf Hematomu: 

Deneyimlerimizin Retrospektif Analizi 

Osman Köneş, Merve Karlı 

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 

Amaç: Günümüzde oral antikoagülan kullanımı 

giderek artmaktadır. Bu ilaçların bazı hastalıklarda 

kullanımı elzem olmasına rağmen, istenmeyen 

birçok yan etkileri olabilir. Bunların içerisinde 

kanamalar önemli yer tutmaktadır. Rektus kılıf 

hematomu (RKH) da bu ilaçların nadir görülen yan 

etkilerindendir. Bu çalışmada, RKH’nin tanı, takip 

ve tedavisindeki tecrübelerimizi sunmayı 

amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 2017-

ŞUBAT 2019 tarihleri arasında acil servise 

başvuran ve RKH tanısı alarak genel cerrahi 

kliniğimize yatırılarak tedavi edilen 19 hastanın 

kayıtları yaş, cinsiyet, oral antikoagülan kullanımı, 

serviste yatış süresi, INR değerleri ve kan ürünü 

replasman ihtiyacı göz önüne alınarak retrospektif 

olarak incelendi.  

Bulgular: Olguların hepsinin acil servise başvuru 

nedeni karın ağrısı ve/veya karında ele gelen kitle 

idi. Toplam 19 olgunun 15 i (%78 ) kadın, 4 ü 

(%22) erkek; ortalama yaş 61( 29-93). 16 olgu 

(%84) antikoagülan ve/veya antiagregan tedavisi 

almaktaydı, 3 olgunun (%16) anamnezinde oral 

antikoagülan tedavi kullanımı yoktu. 

Antikoagülan/antiagregan tedavinin endikasyonları 

arasında; 12 hastada (%75) kardiyovasküler 

sebepler, 3 hastada (%19) serebrovasküler 

hastalıklar ve 1 hasta(%6) geçirilmiş ortopedik 

cerrahi (kalça protez operasyonu) idi. Acil servise 

başvuru anındaki INR değerleri ortalama 2, 22 idi 

(1, 01-6, 73). Tüm hastalara USG yapıldı. 14 (%74) 

hastaya USG sonrası BT çekildi. Toplam 8 hastaya 

(%42) TDP ve/veya eritrosit replasmanı (toplamda 

28 ünite ES, 36 ünite TDP) yapılarak hemoglobin 

ve INR değerleri düzenlendi. Diğer hastalar kan 

ürünü replasmanı yapılmaksızın takip edildi. 

Hastaların tamamı ortalama 4, 7 gün (dağılım 2-12 

gün) yatış süresi sonrası konservatif tedavi ile 

sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Mortalite 

görülmedi.  

Sonuç: Akut karın ağrısı ile başvuran ve 

antikoagülan tedavisi almakta olan ileri yaş 

hastalarında rektus kılıf hematomu akla gelmelidir. 

Erken tanı konservatif tedaviye olanak sağlayarak 

gereksiz cerrahi girişimleri önler ve mortaliteyi 

önemli ölçüde düşürür.  

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan tedavi, rektus 

kılıf hematomu, replasman, konservatif tedavi 
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SB107 - Billroth II Gastrektomili Hastalarda 

ERCP Sonuçları 

Erkan Çağlar, Deniz Atasoy, Engin Altınkaya, 

Serkan Doğan, Mukaddes Tozlu, Hakan Şentürk 

İstinye Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Medical Park 

Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Billroth II gastrektomili hastalarda değişmiş 

anatomi nedeniyle ERCP işlemi zor olabilir. Bu 

çalışmamızda Billroth II gastrektomili hastalarda 

konvansiyonel yandan görüşlü duodenoskop ile 

yapılan ERCP işlemlerinin sonuçlarını inceledik.  

Materyal ve Metod: İki ayrı tersiyer ERCP 

merkezinde 2014-2018 yılları arasında Billroth II 

gastrektomili hastaların ERCP işlem kayıtları 

retrospektif olarak incelendi. ERCP işlemleri iki 

ayrı endoskopist tarafından gerçekleştirildi. 

Endoskopistlerden birinin deneyimi 5 yıldan fazla 

diğerinin ise 5 yıldan az idi. İşlemlere yandan 

görüşlü duodenoskop ile başlanmış ancak 

duodenoskop ile ilk denemenin başarısız olduğu 

durumlarda gastroskop veya pediatrik kolonoskop 

ile ikinci deneme 3-5 gün sonra yapıldı. Klinik 

başarı, taşın ekstrakte edilmesi, benign ve malign 

striktürlere stent yerleştirilmesi ile kolanjitli 

hastanın klinik ve laboratuvar bulgularının 

düzelmesi şeklinde tanımlandı.  

Bulgular: Toplam 75 hasta çalışmaya dâhil edildi. 

Duodenal entübasyonda başarı oranı %88 (n=66) 

idi. Sadece yandan görüşlü duodenoskop ile 62, 

gastroskop veya pediatrik kolonoskop kullanılarak 

4 hastada papillaya ulaşıldı. Deneyimi 5 yıldan az 

endoskopistin duodenal entübasyon oranı %81 iken, 

5 yıldan fazla endoskopistte bu oran %89 idi. 

Yandan görüşlü duodenoskop ile 61 (%92, 4) 

hastada kanülasyonda başarılı olunurken, 

duodenoskop ile 60 (%91), pediatrik kolonoskop ile 

1 hastada kanülasyon başarılı oldu. Total klinik 

başarı oranı %80, 3 (49/61) olarak hesaplandı. 

ERCP sonrası komplikasyonlar arasında 

perforasyon (n=3, %4, 1’i (%1, 3) afferent loop 

perforasyonu), kanama (n=3, %4), pankreatit (n=3, 

%4), kolanjit (n=3, %4), ve kardiyovasküler olay 

(n=2, %2, 7) görüldü. Perforasyon ortaya çıkan 

hastalardan ikisi ameliyat edildi. Ölüm saptanmadı.  

Sonuç: Billroth II gastrektomili hastalarda yandan 

görüşlü duodenoskop ile ERCP işlemi etkin ve 

güvenilir bir yöntemdir. Deneyimle birlikte alterne 

anatomilerdeki ERCP işlemlerinde başarı 

oranlarının arttığı görüldü. Deneyimi az 

endoskopistlerin alterne anatomili hastalardaki 

ERCP zorlukları hakkında bilgilendirilmesi ve 

eğitilmesi daha iyi sonuçlar sağlayabilir.  

 

SB108 - Kolorektal Lezyonların 

Lokolizasyonu Belirlemede Spot Boya İle 

İşaretleme 

Ekrem Çakar, Savaş Bayrak 

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi 

Amaç: Kolonoskopi de spot boya uygulaması ile 

lezyonların sonraki işlemde bulunabilmesi, cerrahi 

rezeksiyon gerekebilecek endoskopik bulgulara 

sahip lezyonların operasyon esnasında cerrah 

tarafından kolaylıkla tesbit edilebilmesi sağlanır. 

Ancak işlemin standartizasyonu farklılıklar 

göstermektedir. Bu çalışmada endoskopist ve cerrah 

için çok değerli bir endoskopik yöntemin; ideal 

işaretlemenin teknik detaylarını göstermeyi 

amaçladık.  

Gereç – Yöntem: Ocak 2014-Aralık 2018 yılları 

arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Cerrahi Endoskopi biriminde 96 kolorektal tümörlü 

hastaya laparoskopik ve açık cerrahi rezeksiyon 

öncesi spot boya ile işaretleme yapıldı. Yaklaşık 5 

cc boya tümörün alt distal ucuna dairesel olarak 

multipl enjeksiyonlar şeklinde 4 mm veya daha kısa 

uzunlukta 25 gauge skleroterapi iğnesi ile yapıldı. 

Ameliyat esnasında ve sonrasında piyes patolojiye 

gittiğinde boyanan tümörlü bölge incelendi.  

Bulgular: İşaretleme yapılan 96 hastanın sadece 3 

(% 3. 12) tanesinde mukoza boyanmış serozal 

boyanma olmamıştı. 6 hastada (%6, 25) ise 

peritoneal yüzeyde karın duvarında noktasal tarzda 

boya saçılmaları olmasına rağmen tümör yeri tam 

boyanmıştı. Sonuçta 93 hastada (% 96. 8) etkili ve 

tam boyanma sağlanmıştı.  

Sonuç: Spot boya yapılırken ideal olarak iğneyi 

kolon duvarını delip geçmeden submukoza içerisine 

enjeksiyona izin verecek açıda yönlendirilerek 

mukozaya girilmelidir. Önce %0. 9NaCl solüsyonu 

ile submukozal kabarcık oluşturulmasının ardından 

işaretlemek için kullanılan boya kabarcık içerisine 

verilmelidir. Bu yöntem ile boyanın derin 

enjeksiyonundan ve kolon duvarını boylu boyunca 

işaretlemekten kaçınılabilir. Enjeksiyon esnasında 

kabarcık oluştuğu izlenemez ise iğne yavaşça geri 

çekilmelidir. Eğer kabarcık oluşmadan enjeksiyona 

devam edilirse iğnenin ucu kolon duvarını tam kat 

geçeceği için karbon partikülleri peritoneal kavite 

içerisine kaçar. Lezyon etrafına dairesel, multiple 

injeksiyonlar yapmalı ve böylece gözden kaçma 

riski azaltılmalıdır. Her enjeksiyon mukozada 

yeterli mavi kabarcık oluşturacak hacimde 

olmalıdır. Enjeksiyon miktarı 0, 1 ila 0, 5 ml 

arasında değişebilir. Kalıcı bir işaretleme yöntemi 

olması nedeni ile birçok yönden avantajlıdır. 

Ertelenen cerrahi işlemde tekrar dövme 

gerekmemesi, tekrarlayan endoskopilerde daha 

önceki polipektomi alanlarının bulunması ve kolon 

malign/premalign lezyonlarının uzun süreli takibi 
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için deneysel çalışmalarda kullanılabilmesi ve 

peroperatif tümör lokalizasyonu bu avantajlardan 

birkaçıdır.  

 

SB109 - Üst Gastrointestinal Sistemde 

Yabancı Cisimlerin Endoskopik Tedavisi: 

Retrospektif Bir Çalışma 

Hakan Seyit 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH 

Giriş: Kanama sonrası en sık görülen ikinci 

endoskopik acil durum yabancı cisimlerin 

yutulması ve gıda takılmasına bağlı yutma 

güçlüğüdür. Yutulan yabancı cisimlerin % 80-

90'dan fazlası, gastrointestinal kanaldan 

kendiliğinden komplikasyonsuz geçer. Ancak, 

vakaların % 10-% 20'sinde endoskopik girişim 

gerekir.  

Amaç: Kliniğimizde yabancı cisim yutulması 

nedeniyle takip edilen hastaların yönetimini ve 

sonuçlarını bildirmektir.  

Metod: Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH’sine Şubat 

2011 - Aralık 2018 tarihleri arasında yabancı cisim 

yutulması şüphesiyle başvuran hastaların dosyası 

retrospektif olarak derlendi. Hastaların veritabanı; 

yaş, cinsiyet, yabancı cisim türü ve anatomik 

konumu, tedavi ve komplikasyonları, başarı oranı 

ve mortalite sonuçları ile incelendi.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 362 hastanın 

102’sinde (%28. 1) yabancı cisim saptandı. 

Hastaların %52. 7’si kadın (n=191) olup, yaş 

ortalaması 41 yıl (2-92) idi. Yabancı cisimlerin 

%51. 9 ‘u gıda ve ambalaj ürünleri olmak üzere 

%67’si özefagus yerleşimli idi. Endoskopik olarak 

başarılı tedavi oranı %90. 1 idi. İşlem sırasında 5 

hastada perforasyon saptandı ve eş zamanlı 

konservatif olarak tedavi edildi. Serimizde mortalite 

izlenmedi.  

Sonuç: Sonuç olarak, endoskopik prosedür yüksek 

başarı oranı ve düşük komplikasyon oranı ile 

yabancı cisimlerin üst gastrointestinal sistemden 

çıkarılması için güvenli ve etkili yöntem olarak 

kabul edilebilir.  

Anahtar Kelime: Endoskopik yönetim, Yabancı 

cisim, Yutma güçlüğü 

 

SB110 - Yüksek ASA Skorlu Hastalarda 

Lokal Anestezi İle İnguinal Herni Tamiri 

Deneyimimiz 

Serhat Meriç, Erkan Yavuz 

Bağcılar SUAM 

Amaç: İnguinal hernilerin sıklığı ve komorbid 

hastalık oranı yaş ile artmaktadır. Planlanan elektif 

cerrahinin genel / rejiyonel anestezi altında 

yapılması durumunda yüksek ASA skorları 

nedeniyle yoğun bakım ünitesinde takip 

gerekmektedir. Ülkemiz şartlarında yoğun bakım 

ünitelerinin sınırlı kapasitesi nedeniyle uygun 

koşullar sağlanamamakta ve ameliyatlar 

gecikmektedir. Çalışmamızda yüksek ASA skorlu 

hastalarda lokal anestezi ile inguinal herni tamirinin 

güvenilirliğini araştırmayı amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: S. B. Ü. Bağcılar SUAM genel 

cerrahi kliniğinde Mayıs 2017 ve Aralık 2018 

arasında inguinal herni tanısı ile elektif olarak 

ameliyat edilen hastaların verileri retrospektif 

olarak değerlendirildi. Komorbid hastalıklar 

nedeniyle yüksek ASA skoruna sahip olan, genel ya 

da rejiyonel anestezi uygulanması durumunda 

yoğun bakım takibi gerektiren tek taraflı 37 

inguinal herni ve 7 redükte edilebilen skrotal herni 

olmak üzere 44 hasta çalışmaya dahil edildi. Nüks 

ya da redükte edilemeyen skrotal herniler çalışma 

dışı bırakıldı. Tüm hastalara ilioinguinal-

hipogastrik sinir bloğu ve lokal infiltrasyon altında 

Lichtenstein yöntemi ile tek taraflı fıtık tamiri 

yapıldı. Hastaların demografik özellikleri, ek 

hastalıkları, ASA skorları, hastanede kalış süreleri 

ve komplikasyonlar kaydedildi.  

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 69. 8±14. 1, 

kadın/erkek oranı 5/39 olarak saptandı. 35 hastanın 

ASA III, 9 hastanın ise ASA IV olduğu görüldü. 

Hastanede kalış süresi ortalaması 17. 4±6. 8 saat 

olarak tespit edildi. Eşlik eden hastalıklar; 32 

hastada hipertansiyon, 19 hastada koroner arter 

hastalığı ve konjestif kalp yetmezliği, 22 hastada 

KOAH, 15 hastada DM, 7 hastada KBY 

(hemodiyaliz ihtiyacı olan), 7 hastada ritm 

bozukluğu nedeniyle kalp pili, 6 hastada geçirilmiş 

SVO olarak bulundu. Komplikasyon olarak 3 

hastada ameliyat sonrası ciltaltı hematom tespit 

edildi. Genel anesteziye geçiş ve yatışı anında 

ikinci kez ameliyat ihtiyacı hiçbir hastada olmadı. 

Takip süresi yetersiz olmakla birlikte nüks tespit 

edilmedi.  

Sonuç: Yüksek ASA skorlu her yaş grubundan 

hastada lokal anestezi altında inguinal herni tamiri, 

redükte edilebilen skrotal herniler de dahil olmak 

üzere, düşük komplikasyon oranları ile yoğun 

bakım takibi gereksinimi olmadan güvenli şekilde 

uygulanabilir.  
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Anahtar Kelimeler: Lokal anestezi, inguinal herni, 

yandaş hastalık, komorbidite 

 

SB111 - Güçlü Bir Antioksidan Olan Narın 

Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi 

İlkay Halıcıoğlu, Mehmet Emin Güneş, Mehmet 

Kulus, Halil Fırat Baytekin, Emre Gülbağcı, Nilgün 

Işıksaçan, Öznur İnan 

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada güçlü bir antioksidan 

olduğu bilinen narın yara iyileşmesi üzerine olumlu 

etkilerini göstermeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 38 adet rattus 

norvaticus cinsi sıçan kullanıldı. Kontrol\sham, 

sepsis, sepsin öncesi nar ve sepsis sonrası nar 

olmak üzere 4 grup oluşturuldu. CLP (çekal 

ligasyon ve perforasyon) işleminin 7. gününde 

hayvanlar sakrifiye edilerek kan ve yara dokusu 

örnekleri alındı. Histopatolojik ve biyokimyasal 

parametreler çalışıldı.  

Sonuç: Granulasyon dokusunun sepsis öncesi nar 

grubunda en az olduğu tespit edildi. Ayrıca bu 

grupta ALT değeri anlamlı derecede düşük tespit 

edildi.  

Tartışma: Sepsis öncesi nar grubunda granulasyon 

dokusunun belirgin daha az olması iyileşme 

sürecinin hızlandığı ve nar ekstresinin yara 

iyileşmesi üzerine olumlu etki gösterdiği şeklinde 

yorumlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: CLP, Nar ekstresi, Sepsis, Yara 

iyileşmesi 

 

SB112 - Travma Ve Cerrahi Öyküsü 

Olmadan Mesanede Yabancı Cisim: Nadir 

Bir Olgu (Video Sunumu) 

Mürsit Dincer 

Fırat Üniversitesi 

Giriş: Mesane içi yabancı cisim literatürde nadiren 

bildirilmiştir. Etyolojide genellikle travma ve 

iatrojenik nedenler suçlanır. Komşu organ ve 

dokulardan migrasyon ve hastaların kendi 

kendilerine yerleştirmesi gibi nedenler yabancı 

cisim olgularında daha nadir olarak görülen 

sebeplerdir.  

AMAÇ: Travma öyküsü olmayan mental retarde 

bireyde transüretral yolla mesaneye giren kurşun 

kalem olgusunun sistoskopi ve operasyon 

videolarıyla sunumu amaçlandı.  

Olgu: Yirmi sekiz yaşında bilinen mental 

retardasyon öyküsü olan kadın hasta polikliniğe 

karın ağrısı, bulantı ve idrar yaparken ağrı 

yakınmalarıyla başvurdu. Fizik muayene ve rutin 

tetkikleri yapıldı. Tomografi görüntülerinde mesane 

sağ süperior kesiminden başlayarak mesane 

boyunca sol laterale pelvik yan duvar kaslarına 

uzanan yaklaşık 15 cm uzunluğunda yabancı cisim 

saptandı (Resim 1). Preoperatif hazırlıkları takiben 

Üroloji Kliniği ile eş zamanlı operasyona alınan 

hastaya tanısal laparoskopi, sistoskopi uygulandı 

(Video 1). Sistoskopide mesane içerisinde kurşun 

kalem izlendi (Resim 2). Umblikus inferiorundan 

kesi yapılarak veres iğnesi yardımıyla 

pnömoperitoneum oluşturulduktan sonra yapılan 

insizyondan kamera ile eksplorasyon yapıldı. Karın 

içerisinde yabancı cisim olmadığı görüldü. 

Preperitonda yabancı cisime ait kabarıklık izlendi. 

Bunun üzerine kalemin uç kısmının denk geldiği 

karın ön duvarına kesi yapıldı ve yabancı cisim 

çıkarıldı (Video 2). Postoperatif takiplerinde 

herhangi bir sorun olmayan hasta taburcu edildi.  

Tartışma ve Sonuç: Mesane içi yabancı cisimlerle 

nadiren de olsa karşılaşılabilinir. Mesane içi 

yabancı cisim tanısında detaylı bir anamnez ile 

yabancı cisimden şüphelenmek büyük önem taşır. 

Tanı sonrası endoskopik tedavi öncelikle 

düşünülmelidir. Endoskopik olarak çıkarılamayan 

olgularda laparoskopi veya laparotomi gerekebilir. 

Travma öyküsü olmadan mesane içi yabancı cisim 

çıkarılan olgularda cerrahi sonrası psikiyatrik 

muayene ve tedavi önemsenmelidir.  

 

SB113 - Laparoskopik Donör Nefrektomide 

Ameliyat Süresinin Donör Kreatinin 

Düzeyleri Üzerinde Etkisi Var mıdır? 

Abdulcabbar Kartal 

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Genel 

Cerrahi Anabilim Dalı 

Amaç: Böbrek naklinde donör ameliyatları artan 

oranlarda laparoskopik olarak yapılmaya 

başlanmıştır. Bu çalışmada, laparoskopik donör 

nefrektomi olgularındaki ameliyat sürelerinin 

postoperatif donör kreatinin artışı üzerinde nasıl bir 

etkisi olduğu anlaşılmaya çalışıldı.  

Materyal ve Metod: 2017- 2018 yılları arasında 

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi 

ve Organ Nakli Kliniği’nde yapılan laparoskopik 

donör nefrektomi olgularının kayıtları geriye dönük 

olarak incelendi. Hastaların ameliyat süreleri, 

preoperatif, postoperatif 1. gün ve postoperatif 7. 

gün kreatinin değerleri ölçüldü. Hastalar ameliyat 

süreleri 120 dakikadan az olanlar (Grup 1) ve 

ameliyat süreleri 120 dakikadan fazla olanlar (Grup 

1) diye iki gruba ayrıldı. Çalışma verileri için 
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tanımlayıcı istatistiksel metodlar (ortalama, standart 

sapma, medyan, min-max. ), Repeated Measures 

testi, Friedman testi ve Wilcoxon Signed Ranks 

testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık en az p<0. 05 

düzeyinde değerlendirildi.  

Sonuçlar: Çalışma %51. 8’i (n=44) kadın, %48. 2’si 

(n=41) erkek olmak üzere toplam 85 olgu ile 

yapılmıştır. Ortalama ameliyat süreleri 167. 25 ± 

34. 71 (85-235) dakikadır. Ameliyat öncesi 

kreatinin değerleri 0, 4-1, 18 (0, 79), ameliyat 

sonrası 1. gün kreatinin değerleri 0, 5-1, 69 (1, 11), 

7. gün kreatinin değerleri 0, 45-1, 97 (1, 11) mg/dl 

olarak ölçüldü. Donörlere ait preoperatife göre, 

postoperatif 1. gün ve postoperatif 7. gün kreatinin 

ölçümlerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p=0. 001; p0. 05). Operasyon süresi ile 

donörlerin (Grup 1 ve grup2) postoperatif 1. gün ve 

postoperatif 7. gün kreatinin ölçümleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p>0. 05).  

Sonuç: Laparoskopik donör nefrektomi yapılan 

olgularımızda ameliyat süresinin postoperatif 

kreatinin artışı üzerinde bir etkisinin olmadığı 

görülmüştür. Tüm olgularda ameliyat süresinden 

bağımsız olarak postoperatif kreatinin düzeylerinde 

artış mevcuttur.  

 

 

SB114 - Major Abdominal Cerrahi 

Ameliyatlarında Epidural Kataterin Postop 

Ağrıya Etkisi; Retrospektif Analiz 

Evrim Kucur Tülübaş 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH 

Giriş: Major abdominal batın cerrahileri(MABC); 

preoperatif hazırlık aşaması ve postoperatif takip 

açısından ciddi yaklaşım gerektirir MABC önemli 

morbidite ve mortalite sebebidir. Postoperatif ağrı 

yönetimi komplikasyonları azaltmak, hasta 

konforunu artırmak ve maliyet analizi açısından 

önemlidir. Kliniğimizde çoğunlukla tümör cerrahisi 

nedeniyle MABC geçiren hastalarda epidural 

kataterin postoperatif ağrı üzerine etkisini 

araştırmayı amaçladık.  

Materyal Metod: Çalışmaya 2017-2018 yılları 

arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH’sinde 18-

64 yaş arasında, ASA 2ve ASA 3 grubunda elektif 

MABC geçiren hastalar tarandı. Hastalar epidural 

katater takılan (Grup 1)ve takılmayan (Grup 0) 

olmak üzere iki gruba ayrıldı. Demografik verileri, 

cerrahi prosedürleri, postoperatif 1. ve 6. saat VAS 

skorları, yoğun bakım ünitesinde takipleri ve 

hastanede yatış süresi değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmamızda toplam 78 hastanın verileri 

retrospektif olarak incelendi. Hastaların 35(%40. 

2)’i kadın olup yaş ortalaması 56 yıl idi. Grup 1’de 

41, Grup 0’da 37 hasta mevcuttu. En sık cerrahi 

prosedür kolon CA (n=47) nedeniyle yapıldı. 

Ortalama hastanede yatış süresi 8. 1 gün olup 

postoperatif dönemede 12 hasta(%15. 3) yoğun 

bakım ünitesinde (YBÜ)takip edildi. Gruplar 1. ve 

6. saat ortalama VAS skorları, hastanede yatış günü 

ve YBÜ ihtiyacı yüzdesine göre incelendiğinde; 

sırasıyla Grup 0 ‘da 5. 3, 4. 5, 8 gün, %12. 8 ve 

Grup 1’de 5, 4. 2, 6. 9 gün, %2. 5 olarak saptandı.  

Sonuç: Düşük komplikasyon oranları nedeniyle, 

epidural katater ile major abdominal cerrahi 

operasyonlarında postoperatif analjezi yönetimi için 

etkili bir uygulamadır. Hem postoperatif yoğun 

bakıma gidişi ve hastanede yatış süresini azaltır 

hemde hasta memnuniyetini artırır.  

 

SB115 - Mide Kaynaklı GİST Cerrahisindeki 

Tekniğimizin Evrimi 

Eyüp Gemici 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH 

Amaç: Primer gastrointestinal stromal tümör 

(GİST) için cerrahi prensip, lenfadenektomi 

olmaksızın sağlam sınırlarda rezeksiyonun 

yapılmasıdır.    Ayrıca tümör kapsülünün yırtılıp 

ekilmesinin önüne geçmek bir diğer prensiptir.  Bu 

doğrultuda yapılacak cerrahi müdahale GİST 

tedavisinin köşe taşını oluşturur. Zaman içerisinde 

olmazsa olmaz konuma erişen minimal invaziv 

yaklaşımlar uygulanan cerrahi prosedürün de 

şeklini değiştirmiştir. Çalışmamızda; son 10 yıl 

içerisinde kliniğimizin mide kaynaklı GİST 

cerrahisindeki yaklaşımını değerlendirmeyi 

amaçladık.  

Gereç-Yöntem: Hastanemiz genel cerrahi 

kliniğinde 2008-2018 tarihleri arasında primer 

GİST tanısı ile yatırılıp cerrahi uygulanan olgular 

çalışmaya dâhil edildi. 10 yıllık süre ilk 5 yıl ve 

sonraki 5 yıl diye ikiye bölünerek kıyaslama 

yapıldı. Olguların verileri retrospektif dosya 

taraması şeklinde derlendi. Olguların demografik 

verileri, uygulanan ameliyat tekniği, ameliyat 

bulguları ile ameliyat sonrası patoloji sonuçları 

değerlendirildi.    

Bulgular: On yedisi kadın (%48), on sekizi erkek 

 (%52) toplam 35 olgu vardı. Yaş ortalaması 60, 

3(min: 30-maks: 83) idi. İlk 5 yıl 15 olgu ameliyat 

edildi. Bunların 5’ine (%33) laparoskopik kısmi 

rezeksiyon geri kalan 10 olguya (%67)  ise açık 

teknikle rezeksiyon yapıldı. Ortalama ameliyat 

süresi 108 dakika idi.  İkinci 5 yılda ise toplamda 

20 olgunun 18’ine (%90) 
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laparoskopik kısmi rezeksiyon geri kalan 2 olguya 

(%10)  ise açık teknikle rezeksiyon yapıldı. 

Ortalama ameliyat süresi 56 dakika idi. Tüm 

olgularda cerrahi sınırlar tümörden serbest olarak 

değerlendirildi.  

Tartışma-Sonuç: Ameliyat sonrası komplikasyon 

insidansının düşük olması, konforu ve 

uyumu artırması nedeniyle minimal invaziv 

girişimler, tüm cerrahi alanlarda olanaklar dahilinde 

ilk akla gelen metod olmuştur. Üstelik rezeke edilen 

doku miktarını sınırda tutarak organ kaybını 

önlemektedir. Ayrıca patoloji spesmeninin 

incelemesinde de olumsuz bir fark 

yaratmamaktadır.   Kliğimizde de artan tecrübeyle 

ve imkânlara daha kolay ulaşılmasıyla, GİST 

cerrahisindeki tekniğimiz açık yaklaşımdan 

laparoskopik minimal invaziv uygulamalara 

evrilmiştir. 

Sözel Bildiri Oturumu 2A 

01/03/2019 

Ana Salon 

08: 00 – 09: 30 

 

SB201 - Komplike Olmayan Pilonidal Sinüs 

Hastalığı Tedavisinde 1470nm. Diyot Lazer 

Kullanımı 

Veysi Hakan Yardımcı 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Acıbadem Bakırköy 

Hastanesi 

Amaç: Günümüzde pilonidal sinüs hastalığının 

ideal tedavisinde; düşük tekrarlama oranı, minimal 

kesi, çabuk günlük aktiviteye dönebilme aranılan 

altın standartdır. Bu çalışmanın amacı; erken evre 

pilonidal sinüs hastalarında literatürde yeni bir 

tedavi seçeneği olan “1470nm. diyot lazer ile sinüs 

trakt ablasyonu ve pit eksizyonu 

kombinasyonunun” klinik sonuçlarını bildirmektir.  

Gereç Yöntem: Bu çalışmaya Genel Cerrahi 

Kliniğimizde Ekim 2016 - Ekim 2018 tarihleri 

arasında; komplike olmayan erken evre pilonidal 

sinüs tanısı alan hastalar dahil edildi. Pit eksizyonu 

+ Lazer ablasyon tekniği (PE+LAT) uygulanan 30 

(25 erkek, 5 kadın) hastanın; yaş, ameliyat süresi, 

postoperatif erken ve geç komplikasyonları, 

hastanede kalış süresi, postoperatif ağrı düzeyi, 

hastaların kozmetik memnuniyetleri, normal hayata 

dönüş süreleri ve nüks sıklıkları araştırılıp 

retrospektif olarak değerlendirildi.  

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 27. 9±8. 9 (15-

49), %83, 3’ü erkek, %16, 7’si kadındır. Ortalama 

ameliyat süresi 15. 1 ±2. 0 (12-20) dk idi. 

Postoperatif görsel analog skala (VAS) ile ağrı 

skorları 2. 1±0. 8 (1-4) idi. Günlük normal 

aktiviteye dönme süresi 2. 6±1. 1 (1-5) gün olarak 

bulundu. Likert ölçeği ile bulunan memnuniyet 

skorları 4. 8±0. 5(3-5) gibi yüksek değerlere ulaştı. 

Hastalar için ortalama takip süresi yaklaşık 16 (2-

26) ay oldu. Bu süreçte yalnız bir hastada nüks 

gözlendi.  

Sonuç: Pit eksizyonu + lazer ablasyon tekniği 

(PE+LAT) hastaların kısa süreçte günlük 

aktivitelerine dönebileceği, ameliyat süresi kısa 

olan, daha az ağrılı, kozmetik sonuçları ise hastaları 

son derece memnun eden bir ameliyat yöntemidir. 

Pilonidal sinüs hastalığında tedavi seçeneği çok 

olmasına karşın, seçilmesi gereken ideal tedavi 

yöntemi hastalığın klinik evresi ile ilişkili olmalıdır. 

Bu noktada erken evre pilonidal hastalıkta; pit 
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eksizyonu ile birlikte kombine uygulanan 1470nm 

diyot lazer sinüs trakt ablasyonu, diğer minimal 

invazif teknikler ve konvansiyonel teknikler 

içerisinde yeni bir teknik ve daha iyi bir alternatif 

olarak gözükmektedir.  

 

SB202 - Gastrointestinal Stromal 

Tümörlerde Klinikopatolojik 

Değerlendirme: 11 Yıllık Takip 

Fatmagül Kuşku Çabuk, Mehmet Kulus 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

Giriş: Gastrointestinal stromal tümör (GİST) 

sindirim sisteminin en sık mezenkimal tümörüdür. 

Tümör tanısında ve tedavisinde kat edilen önemli 

aşamalara rağmen, biyolojik davranışı öngörmede 

hala güçlükler yaşanmaktadır. Çalışmamızda 

hastanemizde GİST tanısı alan hastaların histolojik 

ve klinik özelliklerin ortaya konmasını 

amaçlanmıştır.  

Materyal Metot: 2008-2018 yılları arasında 

hastanemizde rezeksiyon uygulanan GİST tanısı 

alan toplam 78 hasta çalışmaya dahil edildi. 

Hastalara ait klinik ve patolojik veriler hastanenin 

veri sisteminden elde edildi. Patoloji raporlarında 

yer alan tümör çapı ve 5 mm2 alanındaki mitoz 

sayısına göre risk analizi yapıldı.  

Bulgular: Hastaların 45’i erkek (%57, 7), 33’ü 

kadındı (%42, 3). Yaş ortalama 56, 3 (min: 6, max: 

87, Sdt: 15, 5) saptandı. Tümörde lokalizasyon yeri 

en sık mide (44) olup bunu takiben 25 hastada ince 

barsak, 3 hastada kalın barsak ve 6 hastada 

omentum-periton lokalizasyonluydu. 3 hastada 

endoskopik olarak rezeksiyon yapılmış olup, en sık 

mide wedge şeklinde rezeksiyon yapılmıştı. Tümör 

çapı ortalama 9, 6 cm (min: 1, max: 45 Sdt: 8, 1). 

Histolojik parametrelerde tümörlerin 36’sı en sık 

iğsi paternde, nekroz tümörlerin 41’inde ve ülser 

19’unda mevcuttu. Mitoz ortalama 11, 3 (min: 0, 

max: 120, Std: 20, 1) idi. Tümörlerin 32 tanesi 

yüksek riskli gruptaydı. Tanı esnasında 5 hastada 

metastaz mevcuttu. Bunlardan 2’si lenf noduna, 2’si 

batın ön duvarına, 1’i karaciğere metastaz olup, 5 

hastada tanı esnasında omentumda satellite nodüller 

mevcuttur.  

Sonuç: Hastanemizde GİST tanısı alan 78 hasta 

incelemeye alınmış olup klinikopatolojik bulgular 

incelenmiştir. Sonuçlarımız literatür verileri ile 

uygundur.  

 

SB203 - Dirençli Pruritus Ani Tedavisinde 

Yaklaşım 

Sinan Binboğa 

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi 

Amaç: Perianal kaşıntı, hemoroidden sonra en sık 

görülen ikinci anorektal şikayettir ve birçok nedeni 

vardır. Anorektal bölgede meydana gelen kaşıntıya 

verilen şiddetli kaşıma isteğinin sonlandırılması ve 

ne çok fazla nede az olacak şekilde temizliğin 

yapılması, pruritis ani tedavisinde köşetaşıdır. 

Çalışmamızda; dirençli pruritus ani tedavisinde 

psikojenik pruritus’in önemini değerlendirmeyi 

amaçladık.  

Gereç-Yöntem: Hastanemiz genel cerrahi 

kliniğinde Ağustos 2018- Ocak 2019 tarihleri 

arasında pruritus ani şikayeti ile poliklinikte 

ayaktan tedavi edilen 19 olgu çalışmaya dâhil 

edildi. Olguların verileri retrospektif dosya taraması 

şeklinde derlendi. Olguların demografik verileri, 

muayene bulguları, uygulanan tedavi protokolü ve 

tedavi sonuçları değerlendirildi.  

Bulgular: On beş kadın (%79), dört erkek (%21) 

toplam 19 olgu vardı. Yaş ortalaması 41, 3(min: 30-

maks: 57) idi. Sekonder pruritus ani tespit edilen 

13(%68) olguda anorektal hastalık [anal fissür 

8(%69), hemoroidal hastalık 3(%31), anal fistül 

1(%) ve rektal kondilom 1(%)] saptanmış ve 

tedavilerinden yarar görmüşlerdir. İdiyopatik 

pruritus ani tespit edilen 4’ünde (%32) hijyen 

şartlarının düzeltilmesi, alerjenden uzaklaşma, diet 

ve topikal kortikosteroidli pomad verilerek tedavi 

sağlanmıştır. Tedavilere cevapsız 2 hasta psikiyatri 

kontrolü altında psikojenik pruritus ani olarak 

değerlendirilip 12 haftalık mirtazapin tedavisinden 

sonra kaşıntı semptomlarında düzelme tespit 

edilmiştir.  

Tartışma-Sonuç: Tüm çabalara rağmen nedeni 

belirlenemiyen pruritus ani idiyopatik olarak 

değerlendirilmeli ve durumun yönetiminde alerjen 

kaynaklardan uzaklaşmaya, uygun diet 

programlarına ve perianal hijyeni iyileştirmeye 

odaklanılmalıdır. Sonuç olarak, kaynak tespiti 

yapılamıyan dirençli pruritus aninin tedavisinde 

psikojenik pruritus olabileceğinin ön görülmesi ve 

tedavide bir sonraki adım olarak uygulanması 

gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: idiyopatik pruritus ani, 

psikojenik pruritus, antidepresan 
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SB204 - Onkolojik Cerrahide Abdominal 

Major Vasküler Rezeksiyon Ve 

Rekonstrüksiyonlar 

Özgül Düzgün, Ömer Faruk Özkan 

Ümraniye eğitim ve araştırma hastanesi 

Amaç: Abdominal cerrahide major onkolojik 

rezeksiyonlar sırasında saptanan tümörlere bağlı 

büyük vasküler rezeksiyon ve rekonstrüksiyonlar 

gereken ve primer intarabdominal vasküler tümörler 

nedeniyle opere edilen olgularımızın sunulması 

amaçlandı.  

Materyal Metod: 2017 ocak-2018 aralık tarihleri 

arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 

kliniğinde prospektif olarak toplanan verilerden 

major vasküler cerrahi girişim yapılan hastalar 

seçildi. Hastaların demografik verileri, ek 

hastalıkları, yapılan operasyon, morbidite, mortalite 

ve sürvileri değerlendirildi.  

Sonuç: Data toplama sistemimize kayıtlı verileri 

prospektif olarak kaydedilen 280 olgudan 6 olguda 

major vasküler girişim saptandı. Olguların 3’ ünde 

primer vena cava ve aort kaynaklı tümör iken diğer 

3 olguda gastrointestinal sistemin tümörlerine bağlı 

büyük damar tutulumu mevcuttu. Bu olguların 1. si 

suprarenal kavadan hepatik venlerin cavaya açıldığı 

noktaya kadar tutuluma neden olmuş patolojisi cava 

leyomyosarkomu idi. Bu olguya retrohepatik cava 

rezeksiyonuyla beraber atriocaval şant yapılarak 

retrohepatik kava rezeksiyonu yapıldı. 2. olguda ise 

iliak bifurkasyonun hemen üzerinden başlayıp sağ 

renal arter ve veni içine alan patolojisi cava 

leyomyosarkomu olarak rapor edilen hastada cava 

üzerinden infrarenal cava grefti yerleştirildi. Renal 

ven yine greftle cava greftine anastomoze edildi. 3. 

olguda aortu invaze eden desmoid fibromatozis idi. 

Bu olgudada aort üzerinden kitle parsiyel aort 

rezeksiyonu yapılarak rezeke edildi. 

Gastrointestinal kaynaklı diğer olgulardan ilkine 

smv rezeksiyonu diğer olgularımıza ise smv ve sma 

yı içine alan geniş rezeksiyonlar yapıldı ve greft 

üzerinden portomezenterik greftlerle akım sağlandı. 

Olguların hiçbirinde ilk 30 günde mortaliye 

görülmedi. 1 olgumuzda geç dönemde gelişen 

fulminan karaciğer yetmezliğine bağlı 2. aydan 

sonra mortalite görüldü.  

Tartışma: Abdominal cerrahi sırasında major 

vasküler cerrahi girişimlerin multidisipliner 

yaklaşım ve iyi bir hasta hazırlığı ile deneyimli 

merkezlerde güvenle yapılabileceğini 

düşünmekteyiz.  

 

SB206 - Pilonidal Sinüs Morfolojisinin 

Ameliyat Seçimi Üzerine Etkileri 

Alpen Yahya Gümüşoğlu, Süphan Ertürk 

Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırmas 

Hastanesi 

Amaç: Biz bu çalışmamızda, cerrahi tedavi 

uygulanan pilonidal sinüs tanılı hastalarımızın 

histo-patolojik verilerinden yola çıkarak, 

kliniğimizde seçilen cerrahi tekniğin 

belirlenmesinde göz önüne alınan morfolojik 

parametreleri retrospektif olarak ortaya çıkarmayı 

ve ileride uygulanacak olan cerrahi girişimlerin 

seçiminde kullanılabilir algoritmaların 

oluşturulması için bir temel oluşturabilmeyi 

amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, İ. Ü. Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 

2007 ile 2011 yılları arasında pilonidal sinüs tanısı 

ile farklı cerrahlar tarafından opere edilen 594 

hastanın histopatoloji raporları retrospektif olarak 

incelendi. Piyesin boyutu, orifis sayısı ve çapı, 

eksizyon materyalinin boyutu, cerrahi sınır ( fistül 

ağzının en yakın cerrahi sınıra olan mesafesi) 

parametreleri elde edildi. Histo-patolojik verilerin 

yanı sıra, hastaların yaş ve cinsiyetlerinin 

operasyon seçimine etkisi de araştırıldı. Bulgular: 

Limberg flebi ile onarım, % 68, 7 lik oran ile en 

çok tercih edilen yöntem olarak belirlendi. Limberg 

grubunda fleb alanı ve cerrahi sınır diğer üç 

ameliyat grubundan anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur. (p<0, 05) Marsupiyalizasyon 

yönteminin, Limberg, Karydakis ve primer tamir 

ameliyatlarına göre, her geçen yıl kendi içinde 

anlamlı düzeyde daha fazla tercih edildiği 

gözlenmiştir (p < 0, 05). Tüm yöntemler 

incelendiğinde Karydakis ve primer tamir 

uygulanan kadınların erkek hastalara göre oranı, 

diğer iki yöntemdeki orandan anlamlı fazla 

bulunmuştur(p<0, 001) 

Sonuç: Patolojik verilerden yola çıkarak yaptığımız 

inceleme sonucunda cerrahların pilonidal sinüs 

tedavi yöntemi tercihinde hastanın cinsiyetine, 

hastalığın derecesine, iyileşme sürecine, 

uyguladıkları cerrahi yönteme alışkanlıklarına ve 

rezeksiyon materyalinin genişliğine göre karar 

verdikleri görülmektedir.  

 

SB207 - Gastrık Kanser Nedenıyle Opere 

Edılen Hastalarda ERAS (Enhanced 

Recovery After Surgery) Protokolu 

Sonuçlarımız 

Murat Çikot 

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi  
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Amaç: ERAS protokolunun mide kanseri nedeniyle 

opere edilen hastalarda morbidite, mortalite ve 

maliyet üzerine etkilerini araştırmak.  

Materyal-Metot: Mayıs 2016 - Aralık 2018 tarihleri 

arasında, mide kanseri nedeniyle opere edilen, 

ERAS protokolu uygulanan ve uygulanmayan 80 

hastanın hastane veri tabanından bilgilerine 

ulaşılarak bilgileri dökümante edildi.  

Sonuçlar: ERAS protokolu uygulanan 40, 

uygulanmayan 40 hastanın; ASA skoru, operasyon 

tipi, operasyon süresi, tumor evresi, yatış süresi, 

tekrar yatış oranı, anastamoz kaçağı, cerrahi alan 

enfeksiyonu (yüzeyel/derin), akciğer 

komplikasyonları, maliyet tablosu dökümante 

edildi. ERAS protokolu uygulanan hastalarda 

morbidite oranı % 15, mortalite oranı % 2. 5, 

ortalama maliyet 9. 830 TL olarak bulundu. ERAS 

protokolu uygulanmayan hastalarda morbidite oranı 

% 25, mortalite oranı % 2. 5, ortalama maliyet 11. 

600 TL olarak bulundu.  

Tartışma: Gelişmiş cerrahi sonrası bakım 

protokolü; yüksek ASA skoru olan, ileri evre mide 

kanserlerinde dahi güvenle uygulanabilir bir 

protokoldür. ERAS protokolunun morbidite ve 

mortalite üzerine anlamlı bir etkisi olmasada 

maliyet üzerine anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.  

 

SB208 - Perifer İkinci Basamak Hastanede 

Yapılan Üst Gastrointestinal Sistem 

Endoskopisinin Gerekliliği 

Akif Enes ARIKAN 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 

Genel Cerrahi anabilim Dalı 

Giriş: H. pylori gelişmiş ülkelerde %0, 5-1 oranında 

görülürken ülkemizde bu oran %10 civarındandır 

ve sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu 

bölgelerde %80 seviyesine ulaşmaktadır. H. pylori 

ile ilişkili semptomlar arasında dispepsi, epigastrik 

bölgede ağrı, midede yanma, ağıza acı su gelmesi 

sayılabilir. Bu çalışmada perifer yerleşimli ikinci 

basamak bir sağlık tesisinde bu şikayetlerle yapılan 

üst gastrointestinal sistem endoksopilerinde 

(ÜGİSE) saptanan bulguların irdelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Araç ve gereçler: Erzurum Horasan Devlet 

Hastanesi’nde 2017 Nisan–2018 Mart tarihleri 

arasında Epigastrik ağrı, yanma, retrosternal yanma, 

ağıza acı su gelmesi, dispepsi, kusma ve yutma 

güçlüğü nedeniyle yapılan ÜGİSE raporları ve 

biyopsi materyallerinin sonuçları geriye doğru 

taranarak veriler elde edildi.  

Bulgular: Retrospektif taramada H. pylori ilişkili 

semptomlar nedeniyle ÜGİSE yapılan 149 hastanın 

raporuna ulaşılabildi. Bu hastalardan 25’inin 

patoloji raporuna ulaşılamadığı için çalışma dışı 

bırakıldı. Tüm endoskopi işlemi aynı cerrah, 

patolojik incelemler aynı patoloji ekibi tarafından 

yapılmıştı. Çalışmaya dahil edilen 124 hastanın 

ortalama yaşı 43, 9±14, 7(18-78) yıl idi. Hastaların 

33’ü(%26, 6) erkek, 91’i(%73, 4) kadındı. 

Semptomlar ve bu semptomları belirten hasta 

sayıları şu şekildeydi: Epigastrik yanma, ağrı: 85, 

Retrosternal yanma: 26, Dispepsi: 23, Yutma 

güçlüğü: 18, Kusma: 4. Hastaların 7si bu belirtilere 

ek genel malignite şüphesi uyandıran(kilo kaybı, 

halsizlik, anemi gibi)bulgulara sahipti. Hastaların 

ÜGİSE raporlarında saptanan tanılar şu şekildeydi: 

Gastrit: 102, Alkalen Reflü Gastrit: 22, GÖRH: 72, 

Duodenit: 13, Hiyatal yetmezlik: 40, Mide ülseri: 6, 

Malignite şüphesi: 3 (özofagus). Hastaların 

patolojik tanıları şu şekildeydi: Akut gastrit: 5, 

Kronik Gastrit: 46, Akut kronik gastrit: 67, Reaktif 

Gastrit: 6. Hastaların 37’sinde(%29, 8) H. pylori 

izlenmemişken 5’inde(%0, 4) şiddetli, 

30’unda(%24, 2) orta, 52’sinde(%41, 9) hafif 

derecede H. pylori saptanmıştı. H. pylori saptanan 

hastaların hepsine 3lü(Amoxcilin+klavunat, 

Klarythromycin, Lansaprozol) tedavi başlandı ve 2 

hafta sonra poliklinik kontrolünde 3ü(şiddetli H. 

pylori saptananlar) haricinde semptomlarda tam 

veya tama yakın iyileşme saptanırken 3hastada 4’lü 

tedavi (3’lü tedavi+metronidazol) ile semptomlarda 

tam iyileşme saptandı.  

Sonuç: Özellikle sosyo ekonomik düzeyi düşük 

perifer bölgelerde malignite şüphesi olmayan 

hastalarda yüksek H. pylori varlığı nedeniyle üst 

gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmaksızın 

H. pyloriye yönelik tedavi başlanması etkili ve 

yeterli yaklaşım olabilir.  

 

SB209 - Üst Gastrointestinal Sistem 

Kanamasına Neden Olan Sekonder 

Aortaenterik Fistülde Duodenum 3 Ve 4. 

Part Rezeksiyonu Sonrası İkinci Parta Yan 

Yan Duodenojejustomi Uygulanabilir 

Sezer Akbulut, Kıvanç Derya Peker 

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 

Giriş: İkincil aortoenterik fistül (SAEF) hemen 

hemen her türlü aortik rekonstrüksiyonu takiben 

ortaya çıkabilir, ancak en sık SAEF cerrahi olarak 

yerleştirilmiş aort greft nedeniyledir. Bu durumda 

gastrointestinal kanama olarak semptom verir ve 

klinik bulgu hafif sızdırır tarzda kanamadan ani 

hemorajik şoka kadar değişebilir. In general, 

treatment of aortoenteric fistula (AEF; primary or 
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secondary) entails vascular control, debridement of 

infected and necrotic tissue (intestine and aorta), 

restoration of gastrointestinal continuity (if 

possible), and revascularization (local repair, in situ 

reconstruction, extraanatomic reconstruction) Biz 

bu bildirimizde aortik grefte bağlı sekonder 

aortaneterik fistül gelişmiş ve duodenum 2. Kıtaya 

yan-yan duodenojejunostomy anastomozu 

uyguladığımız 6 hastanın sonuçları ile bu 

anastomozun bu komplikasyonda 

uygulanabiliriliğini tartışmayı amaçladık.  

Materyal Metod: 1 Ocak 2017- 1 Aralık 2018 

tarihleri arasında aortik grefte bağlı sekonder 

aortaenterik fistül nedeni ile cerrahi uyguladığımız, 

defektin büyüklüğü ve fistül çevresinde yoğun abse 

olması nedeni ile rezeksiyon yapmak zorunda 

kaldığımız, gastrointestinal devamlılık için 

duodenum 2. Kıtaya yan yan duodenojejunostomi 

anastomozu uyguladığımız 6 hastanın sonuçları 

retrosektif olarak değerlendirildi.  

Sonuçlar: Tüm olgularda duodenum 3 ve 4. kıta 

erozyonu, özellikle kronik ve subakut olgularda 

trietz ligamanı çevresinde abse ve nekroz olması 

nedeni ile duodenum 3 ve 4. kıta rezeksiyonu 

yapıldı. İntestinal devamlılık 2. kıtaya yan yan 

duodenojejunostomi anastomozu ile sağlandı.  

Sonuç: Duodenum 2. kıtaya side to side 

duodenojejunostomi etkin bir yöntemdir.  

 

SB210 - Lokal İleri Sağ Kolon Tümörü 

Öntanısı İle Yapılan Kombine Sağ 

Hemikolektomi Pankreatikoduodenektomi 

Deneyimimiz 

Server Sezgin Uludağ, Emre Tunç, A. Kağan 

Zengin 

İ. Ü. Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Geriye dönük olarak vakalar tarandığında 2000-

2018 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 

Genel Cerrahi Anabilimdalı’nda sağ hemikolektomi 

ve kombine whipple prosedürü yapılan 7 tane olgu 

ile karşılaşılmıştır. Yaşları 42 ile 82 arasında 

değişen hastaların tamamı erkek olup, ameliyat 

piyesleri incelendiğinde bir tanesinin patolojik 

tanısı kavernöz hemanjiyom, birinin patolojik tanısı 

pankreatit ve diğerinin malign mezotelyoma 

gelmesi üzerine bu 3 hasta çalışmanın dışında 

bırakılmıştır. Bu hastalarda preop kolonoskopileri 

kolon tümörü lehine makroskopik görüntü yok idi. 

Kalan 4 hasta patolojik tanı, evreleme mortalite, 

morbidite, operasyonel zaman, intraoperatif kanama 

açısından incelenmiş, hastalıksız sağ kalım süreleri 

ve hastanede kalış süreleri sunulmuştur. 

Olgularımızdan birinde ameliyat öncesi yapılan 

kolonoskopisinde sağ kolon tümörü olarak 

düşünülmüş ancak alınan biyopsisinde malignite 

düşündürecek bulgu saptanmamıştır. Ancak 

radyolojik olarak lokal ileri sağ kolon tümörü 

öntanısı ile hasta operasyona alınmış. Hastaya 

whipple + sağ hemikolektomi + SMV 

rekonstruksiyonu operasyonu yapılmış olup 

hastanın patolojik sonucu pankreas duktal 

karsinomu olarak değerlendirilmiştir. Bunun 

dışındaki 3 hasta sağ kolon adenokarsinomu tanısı 

almış ve patolojik incelenmesinde tümörlerin 

duodenum ve/veya pankreas invazyonu mevcuttu. 4 

Lokal ileri tümör olgumuz literatür destekli 

yorumlarla, tablolarla değerlendirilmiştir.  

İlgili literatür incelendiğinde tek başına dahi yüksek 

mortalite ve morbidite oranına sahip olan whipple 

prosedürünün sağ hemikolektomi operasyonu ile 

aynı seansta yapılmasının mortalite ve morbidite 

oranını arttırmakla beraber lokal ileri evre kolon 

tümörü vakalarında sağ kalım avantajı oluşturduğu 

görülmüştür. Lokal ileri tümörlerde, uygun 

merkezlerde R0 rezeksiyon amaçlı çoklu organ 

rezeksiyonları önerilmektedir.  

Deneyimli merkezlerde tecrübeli cerrahi ekip ve 

preop-postoperatif multidisipliner değerlendirme 

gerektiren bu karmaşık vakaların daha iyi 

irdelenmesi amacıyla geniş serilerin incelendiği 

yeni yayınlar ve çalışmalar ihtiyaç olduğu 

görülmüştür.  

 

SB211 - Sigmoid Kolon Kanserinde 

Çıkarılan Lenf Nodu Sayısı Üzerine 

Patologların Etkisi 

Nuri Okkabaz 

Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: Kolorektal kanser cerrahisi sonrası evreleme 

ve tedavi belirlemede çıkarılan lenf nodu sayısı 

önemlidir. Bu sayıyı birçok faktör etkileyebildiği 

gibi patoloğun da etkisi olmaktadır. Bu çalışmada 

kolorektal cerrahi sonrası çıkarılan lenf nodu sayısı 

üzerine patoloğun etkisi araştırılmıştır.  

Materyal-metod: Tek cerrah tarafından 

rektosigmoid ve sigmoid kolon kanseri nedeniyle 

laparoskopik anterior rezeksiyon uygulanan hastalar 

prospektif veritabanından retrospektif olarak 

derlendi. 2009-2012 yıllarında bir merkezde 

uygulanan operasyonlar (Grup A) ve 2013-2017 

yılları arasında diğer bir merkezde uygulanan 

operasyonlar (Grup B) olarak gruplara ayrıldı. 

Öğrenme eğrisinin etkisini dışlamak için Grup 

A’dan ilk 25 hasta analiz dışı bırakıldı. Gruplar 

arasında demografik veriler, operasyon verileri ile 

patolojik ve sağkalım verileri karşılaştırıldı.  
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Bulgular: Her iki grupta 50 hasta bulunmakta olup 

cinsiyet (erkek: %56 karşın %48, p=0. 423) ve yaş 

(63. 7±10. 8 karşın 60. 1±11. 4, p=0. 113) 

dağılımları benzerdi. Açığa geçiş oranları da [1(%5) 

karşın 2(%10), p=0. 204] benzer bulundu. Patolojik 

incelemede grup B tümörlerin daha ileri pT 

evresine [pT4: 3(%6) karşın 16(%32), p=0. 004], 

fakat daha az agresif diferansiasyona [iyi diff.: 

2(%6) karşın 42(%84), p<0. 001] sahip olduğu 

görüldü. Metastatik lenf nodu sayısı benzer bulunsa 

da çıkarılan lenf nodu sayısı grup B’de grup A’dan 

anlamlı olarak daha fazlaydı [grup A: 15 (1-44) 

karşın grup B: 29 (15-95), p<0. 001]. Genel 

sağkalım analizinde gruplar arasında lenf nodu 

negatif, lenf nodu pozitif ve genel olarak anlamlı 

farklılık bulunmadı.  

Sonuç: Tek cerrah tarafından, öğrenme eğrisi 

dışlanmış, elektif laparoskopik anterior rezeksiyon 

vakaların alındığı bu homojenize çalışmada gruplar 

arasındaki lenf nodu sayısı farkının farklı 

kurumlardaki patologların teknik ve tecrübe 

farklılıklarına bağlı olduğu düşünülmüştür. 

Çıkarılan lenf nodu sayısı farkının sağkalıma 

yansıması görülmemiştir.  

 

SB212 - Rektum Kanser Cerrahisi Sonrası 

Gelişen Aşağı Anterior Rezeksiyon 

Sendromlu Hastalarda Anal Sfinkter 

Fonksiyonları  

Süleyman Demiryas 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Amaç: Rektum kanseri tedavisinde sfinkter 

koruyucu cerrahi olarak, total mezorektal 

eksizyonlu(TME) ya da eksizyonsuz uygulanan 

aşağı anterior rezeksiyonu(LAR) günümüzde sık 

tercih edilir. Postoperatif gelişen dışkılama 

bozuklukları LAR sendromu(LARS) olarak 

tanımlanmaktadır. Literatürde LAR’ı takiben %25-

80 LARS gelişmektedir.  

Gereç-Yöntem: 2011-2018 tarihleri arasında rektum 

adenokansinomu için LAR uygulanması sonrası 

LARS gelişmiş, 31 hastanın demografik verileri, 

klinik yakınmaları, Wexner fekal inkontinens 

skorları(WS), anorektal manometri(ANM) 

sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.  

Bulgular: Median takip süresi 15 aydı. Neoadjuvant 

kemoradyoterapi 18 hasta almıştı. TME’li LAR 11, 

TME’siz LAR 20 hastaya yapılmıştı. Hastaların 

anastomozları staplerle yapılmıştı ve tuşe 

mesafesindeydiler. Laparoskopik LAR 8, açık LAR 

23 hastaya yapılmıştı. 20 hastaya diversiyon 

ileostomisi yapıldı. Serimizde 17 erkek, 14 kadın 

mevcuttu. Yaş 58, 84±16, 13 yıl, BMI 24, 93±5, 03 

kg/m2, WS 12, 13±5, 79. ARM sonucunda anal 

sfinkter dinlenim basıncı 34, 19±19, 44mmHg, 

sıkma basıncı 90, 10±43, 72mmHg. Rektal 

duyarlılık incelemesinde ilk duyum 45, 00±24, 

11mL, ilk dışkılama ihtiyacı 75, 00±39, 77mL, 

maksimal tolere edilen volüm 100, 36±50, 00mL. 

BMI 25 üzerinde olan hastalarda LARS 

semptomları ve manometrik bulgular daha iyiydi. 

Erkeklerde LARS semptomları daha şiddetli olsada 

bu ARM ile doğrulanamadı. Diversiyonun 

yapılması LARS semptomlarında değişiklik 

yapmadı. Diversiyon olmayan grupta ilk duyum 

daha yüksekti. Açık-laparoskopik cerrahi 

karşılaştırılmasında LARS semptomlarında farklılık 

saptanmasada açık cerrahide ilk dışkılama ihtiyacı 

yüksekti. LAR operasyonunun TME’li ya da 

TME’siz olması, LARS semptomlarında ve 

ARM’de değişiklik yapmadı. Neoadjuvan tedavi 

LARS semptomlarında değişiklik yapmazken 

ARM’de sıkma eylemi ve rektal duyarlılık 

değerlerini azalttı.  

Sonuç: Kullanılan cerrahi teknik, neoadjuvant 

kemoradyoterapi, pelvik sepsis LARS gelişimine 

katkıda bulunabilir. Neoadjuvan tedavi alan 

hastalarda cerrahi sırasında otonom sinirlerin 

korunması ve diversiyonla gelişebilecek pelvik 

sepsisin önüne geçilmesi LARS engellenmesinde 

önemli olabilir.  

 

SB213 - Kolonoskopik Polipektomi Yapılan 5 

mm Ve Üzeri Boyuttaki Poliplerin 

Histopatolojik Olarak İncelenmesi Ve 

Yüksek Riskli Poliplerin 2 Yıllık Takip 

Sonuçları 

Emre Günay 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune 

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi 

Kliniği, İstanbul 

Giriş ve Amaç: Kolonoskopi sırasında kolorektal 

adenomların çıkarılmasının, kolorektal kanser ve 

ilerlemiş adenom gelişme riskini azalttığı 

gösterilmiştir. Kolorektal kanser gelişme riskini 

daha da azaltmak için, kolorektal adenomun 

saptanması ve çıkarılmasından sonra kolonoskopik 

takip yapılması önerilir. Geçmişte kolorektal 

adenom saptanan hastalara yıllık kolonoskopik 

takip yapmak yaygındı. Buradaki amaç, yeni 

gelişen metakron adenomların ve indeks 

kolonoskopi sırasında gözden kaçan senkron 

adenomların saptanması idi. Bununla birlikte, 

kolorektal adenomu olan çoğu hastaya 

kolonoskopik takip uygulamanın anlamsız olduğu, 

çünkü bu hastaların sadece % 6'sında kolorektal 

kanser geliştiği ortaya konmuştur. Bu durum, ideal 

olarak takibin, kolorektal kanser gelişmesi 
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muhtemel olan hastaları hedef alması gerektiğini 

ortaya koymaktadır. Çalışmamızın amacı, 

kolonoskopik polipektomi yöntemi ile cerrahi sınır 

temiz olarak eksize edilen yüksek riskli poliplerin 

takip sonuçlarının değerlendirilmesidir.  

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2015-31Aralık 2016 

tarihleri arasında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 

İstanbul, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Endoskopi 

Ünitesi’nde kolonoskopik polipektomi yapılan 228 

hasta çalışma kapsamına alındı. Bazı hastalarda 

birden fazla polip mevcuttu. Dolayısıyla incelenen 

polip sayısı, hasta sayısından daha fazla olup 291 

idi ve bu poliplerin 117’si 5 mm ve üzeri 

boyuttaydı. Poliplerin histopatolojik alt tiplerinden 

(tübüler, villöz, tübülovillöz) bağımsız olarak high 

grade displazili adenomatöz polip ve intramukozal 

adenoCa saptananları yüksek riskli polip 

kategorisinde değerlendirildi ve bu hastalara 2 yıllık 

takip programı uygulandı. Bu program 6. ay, 1. yıl 

ve 2. yıl kolonoskopi şeklinde düzenlendi. Polipler 

saplı ve sesil olmalarına göre ayırt edilmedi. Çünkü 

cerrahi sınır temiz olmayıp tekrar kolonoskopi ile 

rezidüel dokunun çıkarıldığı veya cerrahiye giden 

hastalar çalışma kapsamı dışı bırakıldı. Polipektomi 

ile çıkarılan bütün poliplere işlem öncesinde 

1/10000 oranında submukozal adrenalin 

enjeksiyonu yapıldı. Submukozal adrenalin 

enleksiyonu yapılmasındaki amaç hem post-

polipektomi kanama riskini azaltmak hem de temiz 

cerrahi sınır sağlama ihtimalini artırmaktı. 

Polipektomi işleminde endoskopik snare kullanıldı.  

Sonuç: 228 hastanın 91’i kadın, 137’si erkek olup 

ortalama yaş 61 olarak hesaplandı. 291 polibin 

117’si (%40, 2) 5 mm ve üzeri boyuttaydı. 117 

polibin 32’sinde adenomatöz high grade displazi 

(%27, 3), 6’sında (%5, 1) intramukozal adenoCa, 

saptandı. Yani toplam 38 (%32, 5) polip yüksek 

riskli kategorisinde değerlendirilerek bu hastalar 

takip programına alındı. 2 yıllık kolonoskopik takip 

neticesinde 38 hastanın hiçbirinde yeni gelişen 

yüksek riskli polip veya kolorektal kanser 

saptanmadı.  

Tartışma: Takip kolonoskopisi için optimal interval 

önemlidir, çünkü kolorektal kanser taramasındaki 

artışa bağlı olarak takip kolonoskopisine duyulan 

ihtiyaç önemli ölçüde artmıştır. Lee JL ve ark. 

tarafından yapılan bir çalışmada, indeks 

kolonoskopide yüksek riskli polip saptanan hasta 

grubuna 3 yıl içerisinde kontrol kolonoskopi 

yapıldığında, kümülatif metakron ilerlemiş adenom 

riski %1, 7 olarak saptanmıştır. Çalışmamızda ise 

yüksek riskli polip saptanan 38 hastanın hiçbirinde, 

2 yıllık takip neticesinde ilerlemiş adenom veya 

kolorektal kanser saptanmamıştır. Choi WS ve ark. 

tarafından yapılan bir çalışmada, erkek cinsiyet, 

≥50 yaş ve indeks kolonoskopide multipl adenom 

(≥3) saptanması, adenom ve multipl adenom 

rekürrensi için bağımsız risk faktörleri olarak 

belirtilmiştir. Çalışmamızda ise, indeks 

kolonoskopide ilerlemiş adenom veya intramukozal 

adenoCa saptanması dışında herhangi bir faktör risk 

faktörü olarak değerlendirilmemiştir. Çalışmamızın 

sonuçları, yüksek riskli poliplerin çıkarılması 

sonrası ilk 2 yıl içinde tekrar yüksek riskli polip 

veya kolorektal kanser gelişme riskinin azaldığını 

göstermektedir. Kansere ilerleme potansiyeline 

sahip adenomların çıkarılması klinik olarak 

önemlidir.  

 

SB214 - Kolorektal Karsinomda Agresif 

Tümör Patolojisinin Pet/BT’de FDG 

Tutulumu İle İlişkisi 

Aynur Özen 

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 

Çalışmamızda amacımız kolorektal karsinomda 

agresif tümör biyolojisinin PET/BT’deki FDG 

tutulumu ile ilişkisini değerlendirmekti. Kolorektal 

karsinomlu 65 hastanın 113 PET/BT çalışmasında 

149 lezyon incelendi. FDG tutulumu histolojik tanı, 

grade, lenfatik-vasküler-perinöral invazyon ve 

metastatik lenf nodu yokluğu ve varlığı durumlarına 

karşılaştırıldı. PET/BT’de her bir lezondan FDG 

tutulumunu yansıtan maksimal standart uptake 

değeri (SUVmaks) ve tümör karaciğer SUVmaks 

(SUVtm/kc) değerleri ölçüldü. Hastaların 21’i 

(%32. 3) rektum karsinomu, 44’ü kolon karsinomu 

idi. Hastaların 60’ında (%92. 3) adenokarsinom, 

2’sinde (%3. 1) müsinöz adenokarsinom, 3’ünde 

(%4. 6) taşlı yüzük hücreli karsinom tespit edildi. 

Ayrıca müsinöz karsinom dahil olmak üzere tüm 

hastaların 15’inde (%23. 1) müsinöz komponent 

mevcut idi. Histolojik grade’lerine göre üçe ayrıldı. 

Yirmidokuz (%44. 6) iyi, 23 (%35. 4) orta ve 11 

(%44. 6) kötü diferansiasyon vardı. Yirmidokuz 

(%44. 6) hastada lenfatik, 9’unda (13. 8) vasküler, 

17 (%26. 2) hastada perinöral invazyon tespit 

edildi. Değerlendirilen lezyonların 56’sı primer 

lezyon diğerleri metastatik lezyon idi. Gruplar 

arasında histolojik tip, lenfatik-vasküler-perinöral 

invazyon açısından SUVmaks ve SUVtm/kc için 

fark saptanmadı. Metastatik lenf nodu olan 

hastalarda SUVmaks değeri olamayanlara göre 

düşük (p=0. 031) olmakla beraber SUVtm/kc değeri 

için fark saptanmadı. İyi diferansiasyona sahip 

tümörlerde SUVtm/kc değeri orta ve kötü 

diferansiasyona göre düşük tespit edildi (p=0. 026). 

Birçok kanser türünde tümörün agresif biyolojisi 

hakkında bilgi veren SUVmaks değeri bir çok 

faktörden etkilenmektedir. Bu yüzden daha kesin 

sonuç için tümöral lezyondan ölçülen SUVmaks 

değeri normal karaciğer parankiminden ölçülen 

SUVmaks değerline oranlanarak gerek primer 

değerlendirmede gerek de takip 

değerlendirmelerinde kullanılmaktadır. 
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Çalışmamızda metastatik lenf nodlarında daha 

düşük FDG tutulumu gerçekte tümör/karaciğer 

oranına bakıldığında anlamlı değildir. Ancak FDG 

tutulumu tümörün diferansiasyon derecesini 

dolayısıyla agresivitesi hakkında değerli bilgi 

sunmaktadır.  

Sözel Bildiri Oturumu 2B 

01/03/2019 

4. Kat Seminer Salonu 

08: 00 – 09: 30 

 

SB215 - Pankreatikoduodenektomi Sonrası 

Rekonstrüksiyonda Modifiye Blumgart 

Pankreatikojejunostomi Anastomoz 

Tekniği: 2 yıl içerisinde ardışık 61 vakanın 

sonuçları 

Cemal Seyhun, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Hamit 

Ahmet Kabuli, Kıvanç Derya Peker 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 

 

Pankreatikodododenektomi (PD) sonrasında 

perioperatif sonuçlarda iyileşmelere rağmen, 

morbidite %30-50 kadar yüksek kalır. Çoğu 

morbidite, pankreas anastomozunun intraabdominal 

kanama, intraabdominal apse, uzamış hastanede 

kalması veya nadiren ölümle sonuçlanamaması ile 

ilgilidir. Postoperatif pankreas fistülünün (POPF) 

önlenmesi çabasında, PD sonrası pankreas 

rekonstrüksiyonunda sayısız değişiklik yapılmıştır. 

Ancak, PD sonrası pankreas rekonstrüksiyonu için 

evrensel olarak kabul edilmiş standart bir teknik 

yoktur.  

Ocak 2017 ile aralık 2018 Aralık tarihleri arasında 

toplam 61 PD uygulanan 61 hastaya ardışık olarak 

Modifiye Blumgart Pankreatikojejunostomi 

Anastomoz Tekniği uygulandı. 9 adet portal ven 

rezeksiyonu (6 sına üne gorotex greft, 3 wedge 

rezeksiyon sonrası primer tamir) 8 adet hibrid 

rezeksiyon uygulandı. 2 (%3) adet mortalite 

mevcuttu. Mortalitelerin 2’si ilk yıl, 1’i ikinci yıldı. 

Biyokimyasal kaçak 8 (%13), grade B fistül 3 (%4) 

hastada görüldü, Grade c fistül görülmedi. Sonuç 

olarak Modifiye Blumgart dukto-mukozal PJ 

tekniği Whipple sonrası rekonstrüksiyonunda 

kullanılabilecek alternatif bir yöntem olarak 

değerlendirilebilir.  

 

SB216 - Karaciğer Metastazlarında Etkili 

Bir Yöntem, Mikrowave Ablasyon 

Deneyimimiz 

Okan Murat Aktürk 

Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel 

Cerrahi Kliniği 
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Amaç: Gastrointestinal sistem kanserlerinde 

karaciğer metastazlarının yönetimi önemlidir. 

Cerrahi olarak çıkarılabilecek metastazlar hasta 

uygun olmak kaydı ile çıkarılmalı, hastanın genel 

durumu uygun değilse, metastalar çok sayıda ise 

yerleşimi nedeniyle zor cerrahi gerektiriyorsa 

embolizasyon, kemoterapi, radyofrekans ve 

mikrowave gibi yöntemler devreye girer. 1. 5 

yıldan beri kliniğimizde açık cerrahi mikrowave 

ablasyon ile tedavi ettiğimiz hastalarımızı sunmayı 

amaçladık.  

Yöntem: 1 Haziran 2017-30 Kasım 2018 arası 

Haseki E. A Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde 

açık cerrahi ile USG eşliğinde mikrowave ablasyon 

uygulanan 7 hastamız takip edildi. Hastalar 

metastaz sayıları ve yerleşimleri nedeniyle veya 

hastaya rezeksiyonun getireceği morbidite ve 

mortalite nedeniyle mikrowave ablasyon uygun 

görüldü. Bu hastalar tarandı.  

Bulgular: Bir pankreas kanseri, 4 kolon kanseri ve 2 

rektum kanseri nedeni ile karaciğerinde metastaz 

olan 7 hastaya mikrowave ablasyon uygulandı. 

Karaciğer metastazları sayı olarak 1 ile 8 arasında 

ve boyut olarak 2-6 cm arasında değişmekteydi. 

Takiplerinde ablasyon sonrası 3 ay PET 

incelemelerinde 2 (%28. 5) hastada nüks gelişti. 

Nüks gelişen 8 metastazlı pankreas kanserli hasta 4. 

ayda ex oldu. Tek metastazlı nüks gelişen hasta, 

morbidite ve mortalite göze alınarak ameliyat 

edildi.  

Sonuç: Gastrointestinal sistem kanserlerinin 

karaciğer metastazlarında uygun hasta seçimi ile 

mikrowave ablasyon açık cerrahi ile USG eşlliğinde 

etkili bir yöntemdir. Nüks sözkonusu olmakla 

birlikte hasta survine katkısı vardır.  

 

SB217 - Altmışbeş Whipple Ameliyatında 

Yanlızca İki Pankreatik Fistül, Neden? 

Mikail Çakır 

Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel 

Cerrahi Kliniği 

Amaç: Pankreas başı-periampüller tümörler için 

Whipple ameliyatı küratif cerrahi bir girişimdir. 

Önemli ve ciddi komplikasyon oranları (%30-%40) 

ve mortalitesi (%5) vardır. En önemli ve ciddi 

komplikasyonu pankreas fistülüdür. Yüksek 

volümlü çoğu literatürde oranı %10-20 olarak 

verilmektedir. Kendi Whipple serimizde Pankreas 

fistül oranının düşük olduğunu gördük ve nedenini 

araştırmayı amaçladık.  

Yöntem: Haseki E. A Hastanesi Genel Cerrahi 

Kliniğinde 1 Mayıs 2013-30 Kasım 2018 arası 5. 5 

yıl içerisindeki toplam 67 (2’si total 

pankreatektomili) hastanın 65’ine 

pankreatikojejunostomi anastamozu yapıldı. 63 

(%97) hastada duct to mucosa tekniği ile Wirsung 

çapı 2 mm ile 7 mm arasında olup en az 10 defa 15 

adet 5/0 PDS ile Wirsungojejunostomi ve pankreas 

güdüğüne 8 anterior, 8 posterior 3/0 vicryl ile 2 kat 

pankreatikojejunostomi yapıldı. Wirsung çapı 2 mm 

olan 3 hastaya 8 cm stent kondu. 2 (%3) hastada ise 

pankreas dokusu yumuşak olduğundan 

invagination-giydirme tekniği ile güdük kenarlarına 

ve pankreas gövdesine 3/0 vicryl süturler konarak 

jejunum, pankreasa giydirildi. Hastalar 

komplikasyonlar açısından tarandı.  

Bulgular: Duct to mucosa tekniği uygulanan 63 

hastadan 1’i(%1. 6)’sında giydirme tekniği 

uygulanan 2 hastadan 1 (%50)sinde pankreatik 

fistül gelişti. Toplamda 2 (%3)hastada Pankreas 

fistül komplikasyonu görüldü.  

Tartışma ve Sonuç: Literatürde hastaların 

demografik özelliklerinden beslenme durumuna, 

tümör tiplerinden, kalan pankraes dokusundan, 

tekniğe, kullanılan anastamoz koruyucu 

kimyasallara kadar birbirine üstünlüğü 

kanıtlanmamış birçok çalışma bulunmaktadır. 

Bizim ulaştığımız sonuç kliniğimizde standardize 

edilmiş yöntem kısmında belirttiğimiz duct to 

mucosa Wirsungojejunostomi en az fistül oranına 

sahiptir.  

 

SB218 - Cerrahisi Yüksek Riskli Akut 

Kolesistit Tanılı Hastalarda Safra Kesesi 

Aspirasyonu ve Perkütan Kolesistostominin 

Etkinliğinin Karşılaştırılması 

Erkan Somuncu 

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman E. A. H.  

Giriş: Cerrahi, akut kolesistit için her zaman temel 

tedavi olmasına rağmen, kritik hastalar perkütan 

kolesistostomi, safra kesesi aspirasyonu veya tıbbi 

antibiyotik tedavisi ile tedavi edilmiştir (1, 2). 

Amacımız artmış cerrahi riskli hastalarda perkütan 

kolesistostomiye karşı safra kesesi aspirasyonu 

sonuçlarını değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2016-Nisan 2018 

arasında akut kolesistit ile başvuran anestezi 

tarafından değerlendirilmede ASA-4 kabul edilen 

hastalar çalışmaya dahil edildi. Sonografik 

kılavuzluk altında, 10-F kateter kullanılarak olağan 

şekilde perkütan kolesistostomi yapıldı. Safra 

kesesi aspirasyonu, sonografik kılavuzluk altında 

21-gauge iğne ile yapıldı. Her gruptaki teknik 

başarı, klinik cevap ve komplikasyonlar 

değerlendirildi.  
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Bulgular: Perkütan kolesistostomi 17 hastada (% 

47) ve safra kesesi aspirasyonu 19 hastada (% 53) 

teknik olarak başarılıydı. Safra kesesi aspirasyon 

grubundaki bir hastamızda (% 3) safra sıvısının 

yoğun biliyer çamuru ile değiştirilmesi nedeniyle 

aspirasyon başarısız oldu ve bu hastaya perkütan 

kolesistostomi yapıldı. Perkütan kolesistostomi 

grubunun 17'inde (% 100) ve safra kesesi 

aspirasyon grubunun 18'inde (% 94) iyi klinik yanıt 

alındı (p: 0. 2). Perkütan kolesistostomi grubunun 

kateterinin yerinden çıkması ve safra kesesi 

aspirasyonundan sonra küçük kanama gibi ufak 

sayılabilecek herhangi bir komplikasyon görülmedi. 

Her iki grupta da ciddi sayılacak komplikasyon 

veya prosedüre bağlı ölüm görülmedi.  

Sonuç: Şiddetli akut kolesistit tedavisinde 

uyguladığımız perkütan kolesistostomi, klinik 

etkinlik açısından safra kesesi aspirasyonu ile aynı 

komplikasyon oranına sahipti ve etkinlik açısından 

aynı sonuçlar elde edildi.  

 

SB219 - Laparoskopik koledok 

eksplorasyonu: Koledok taşlarının 

tedavisinde etkili bir yöntem 

Hacı Hasan Abuoğlu 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş ve Amaç: Laparoskopik kolesistektomi ile 

birlikte laparoskopik koledok taşlarının 

eksplorasyonu, koledok taşlarının tedavisinde tek 

aşamalı ve etkili bir tedavi yöntemidir. Endoskopik 

retrograd kolanjiyo-pankreatografi ve sfinkterotomi 

koledok taşlarının tedavisinde iki aşamalı ve 

tedavide geçikmeye neden olabilecek alternative bir 

yöntemdir. Bu çalışmada laparoskopik koledok 

eksplorasyonun etkili ve güvenilir bir yöntem olup 

olmadığını değerlendirmeye çalışacağız.  

Materyal ve method: Kasım 2002- Haziran 2017 

tarihleri arasında kolesistokoledokolitiazis tespit 

edilen ve laparoskopik kolesistektomi ve koledok 

eksplorasyonu ile tedavi edilen 41 hastanın medikal 

dosyaları incelendi ve gerekli bilgiler kayıt altına 

alındı.  

Sonuçlar: 12 erkek ve 29 kadın hasta (ortalama yaş 

52, 24-31) opere edildi. 24 hastada sistik kanal 

aracılığıyla koledok eksplore edilmeye çalışıldı 

ancak yalnızca 12 hastada başarılı olundu. Kalan 

tüm hastalarda koledokotomi insizyonu ile koledok 

eksplorasyonu gerçekleştirildi. 3 hastada koledokta 

impakte taş nedeniyle 1 hastada kalot üçgeni açık 

bir şekilde ortaya konamadığı için toplamda 4 

hastada açık cerrahi yönteme geçildi. Toplam 6 

hastada komplikasyon gerçekleşti. 5 hastada drenaj 

ve antibiyotik tedavisi ile kontrol altına alınabilen 

safra kaçağı tespit edildi. Ortalama ameliyat süresi 

145 dakika ve hastanede kalış süresi 5. 82 (3-8) gün 

olarak tespit edildi. 1 hastada postoperatif atelektazi 

gelişti.  

Tartışma: Laparoskopik koledok eksplorasyonu 

koledok taşlarının tedavisinde alternatif tedavi 

yöntemlerinden biridir. Bu yöntemin en büyük 

avantajı kolesistektomi ile aynı seansta koledok 

taşlarının laparoskopik olarak çıkarılmasıdır.  

 

SB221 - Transpapiller Kolesistostominin 

Alternatif kullanım Alanı: Kolesistit ve 

Kolanjit Birlikteliği 

Kamer Çorba, Ali Kocataş, Kıvanç Derya Peker 

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 

Bilindiği üzere akut kolanjit ile birlikte seyreden 

akut kolesistik olgularında Tokyo Klavuzuna göre 

ağırlık derecesi akut kolanjite göre verilmelidir. 

Klavuzda ki diğer bir durum ise akut kolanjit 

olgularında ameliyat için 4 hafta kadar 

beklenmelidir. Akut kolesistit için ise hemen 

cerrahi yapılamıyorsa 4-6 hafta kadar 

beklenmelidir. Bu durumda akut kolanjit ile birlikte 

akut kolesistit olgularında kolanjjit nedeni ile ERCP 

uygulanmaktadır. Safra kesesi için ise ERCP den 

yarar görme olasılığı göz önünde bulundurularak 

antibiotik tedavi takibi değerlendirilmekte ve 

tedaviye cevap yoksa perkütan kolesistostomi 

yönlendirilmekte, ya da septik tablo göz önünde 

bulunarak ERCP ile birlikte perkütak 

kolesistostomi uygulanmaktadır. Ender bir grup ise 

kolesistostomisi sonrası ERCP için beklemektedir. 

Biz bu sunumumuzda Tokyo Klavuzuna göre akut 

kolesistit ve akut kolanjit tanısı olan, Üst Batın 

MR-MRCP ile her iki klinik durumun birlikteliği 

teyit edilmiş hasta grubuna eş zamanlı töropatik 

ERCP ile koledoktan taş ekstraksiyonu, biliyer 

stentleme, traspapiller safra kesesi drenaj katateri 

uygulanan, 4-5. haftada kolesistektomi uygulanan 

13 hastanın sonuçlarını tartışmayı amaçladık.  

 

SB222 - Genel Cerrahide Kritik Hasta 

Yasemin Tekdöş Şeker 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi  

Amaç: Günümüzde genel cerrahi kliniklerinde 

çeşitli endikasyonlar ile opere ya da nonopere hasta 

takipleri edilmektedir. Bu takipler sırasında farklı 

nedenler ile yoğun bakım ihtiyacı olmaktadır. 

Çalışmamızda genel cerrahi kliniğimizden kabul 

edilmiş olan hastalar ile ilgili deneyimlerimiz 

paylaşmak istedik.  
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Yöntem: Çalışmamızda 2013-2018 yılları arasında 

yoğun bakım ünitesine kabul edilen hasta dosyaları 

retrospektif tarandı. Hastaların demografik verileri, 

taburculukları, yatış ve ventilasyon süreleri, kabul 

nedenleri, kültürleri, hemodiyafiltrasyon ihtiyaçları, 

giriş ve çıkış APACHE II, SOFA skorları 

kaydedildi. İstatistiksel analizinde SPSS 20. 0 

kullanıldı.  

Bulgular: 5 yılda 4984 hasta dosyası tarandı. Genel 

cerrahi kliniğinden 283 hasta kabul edildiği tespit 

edilmiştir. Bu hastaların 130’u kadın (% 45, 9), 

155’i erkek (%54, 1)idi; yaş ortalaması 65, 72±16, 

19 yıl olarak tespit edildi. 139’ünde (% 49, 2) da 

sağ kalım sağlanmışken 144 hasta (%50, 2) 

kaybedilmiştir. Hastaların yatış günü ortalaması 8, 

35 ±12, 09 günüdür. 61 hastaya (%21, 6 

)hemodiyafiltrasyon yapılmıştır. Hastaların yatış 

nedenleri incelendiğinde 161 hasta (%56, 9) batın 

içi sepsis nedeniyle kabul edilmiştir. 51 

hastada(%18) gram negatif mikroorganizma, 16 

hastada (%5, 7) invaziv kandida üremesi tespit 

edilmiştir. Kabul nedenleri tabloda gösterilmiştir. 

Kaybedilen hastaların APACHE II, SOFA skorları 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p < 

0, 01).  

Sonuç: Gastrointestinal cerrahi, hepatobiliyer 

sistem hastalıkları gibi takip ve tedavileri sorunlu 

olan olgularda genel cerrahi ile yoğun bakım 

kliniklerinin mültidisipliner yaklaşımının mortalite 

ve morbidite üzerinde olumlu etkisi olacağı 

kanaatindeyiz.  

Tablo: Yoğun bakım ünitesine kabul nedenleri  

Kabul nedenleri N: 283  

Batın içi sepsis 161 (%56, 9) 

Postoperatif solunum yetmezliği 51(%18) 

Hemorajik şok 16(%5, 7) 

Akut pankreatit 15(%5, 3) 

Pulmoner emboli 12(%4, 2) 

Pnömösepsis 10(%3, 5) 

Karaciğer- dalak künt travma 8(%2, 8) 

Metabolik 7(%2, 5) 

Nekrotizan fasit 5(%1, 8),  

 

SB223 - Pankreasın Solid Psödopapiller 

Tümörü Sekiz Vakalık Seri 

Alpen Yahya Gümüşoğlu 

Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırmas 

Hastanesi 

Amaç: Solid psödopapiller tümörler neoplastik 

pankreas kistleri içinde sınıflandırılan düşük 

malignite potansiyelli nadir görülen tümörlerdir. 

Biz kliniğimizde son dört yılda pankreas cerrahisi 

uygulanan olgularda saptanan solid psödopapiller 

tümör vakalarını sunmayı amaçladık.  

Gereç ve yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2015 ile 

Aralık 2018 yılları arasında pankreasta kistik tümör 

nedeniyle opere olan ve patoloji sonucu solid 

psödopapiller tümör izlenen sekiz hastanın verileri 

retrospektif olarak incelendi.  

Bulgular: Hastaların 7’si kadın 1’i erkek idi. 

Ortalama yaş 36. 8 (18-75) olarak izlendi. 

Hastaların %60’ında karın ağrısı bulantı kusma gibi 

semptomlar mevcuttu, %40 hastada ise pankreasta 

kistik kitle görüntülemeler esnasında tesadüfen 

saptanmıştır. Preop tüm hastalar multidisipliner 

konsey tarafından değerlendirildi. Tanı ve cerrahi 

teknik belirleme amaçlı tüm hastalarda manyetik 

rezonans ve bilgisayarlı tomografi iki hastada ise 

bunlara ek olarak endoskopik ultrasonografi 

kullanıldı. Pankreastaki kistik kitlenin yerleşim yeri 

%87. 5 vakada gövde ve kuyruk idi. Distal 

pankreatektomi uygulanan yedi hastanın dördünde 

splenektomi de operasyona dahil edildi. Bu yedi 

vakanın beşi laparoskopik olarak tamamlanmıştır. 

Bir hastaya ise tümörün pankreas baş kısmında yer 

alması nedeniyle whipple operasyonu 

uygulanmıştır. Sekiz hastanın ikisinde biokimyasal 

kaçak gelişirken sadece distal pankreatektomili bir 

vakada grade b pankreatik fistül gelişti, hastaya 

sandostatin tedavisi başlandı, ERKP ile 

sfinkterotomi ve stent uygulanarak hasta tedavi 

edildi. Patolojik incelemede ortalama tümör çapı 5. 

1cm olarak izlendi, lenfovasküler invazyon 

izlenmedi, Ki- 67 <%5 idi. Hastaların ortalama 

hastanede yatış süresi 9. 37 (4-30) gün, takip süresi 

ortalama 22. 25 (3-45) ay olarak saptandı. Takip 

sürecince metastaz ya da nüks lehine bulgu 

izlenmedi. Distal pankreatektomi olan bir hastada 

takibinin 11’inci ayında insizyonel herni gelişti.  

Tartışma: Solid psödopapiller tümörler pankreasın 

nadir görülen özellikle genç bayanlarda orta çıkan 

düşük malignite potansiyeli olan iyi prognozlu 

tümörleridir. Nonspesifik semptomlarla ortaya 

çıkması ve çoğu kez de asemptomatik olması tanı 

gecikmesine neden olur. Laparoskopik ve açık 

cerrahi yöntemle başarılı bir şekilde tedavi 

edilebilir.  

 

SB224 - Karaciğerin Malignite Riski olan 

nadir görülen Biliyer Kistik Tümörlerin 

Sonuçları 

Hamit Ahmet Kabuli 

Bakırköy Dr. Sadi konuk eğitim ve araştırma 

hastanesi genel cerrahi kliniği 

Amaç: Karaciğerin kistik hastalıkları(KKH) 

popülasyonun yaklaşık % 5-10'unda görülmektedir. 

Safra yollarından gelişen biliyer kistadenom ve 

kistadenokarsinom gibi biliyer kistik 

tümörler(BKT), KKH'in % 5'inden daha azını 
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oluşturur. Malignite riski nedeni ile tedavisinde 

cerrahi rezeksiyon önerilmektedir. Bu çalışmamızda 

retrospektif olarak biliyer kist adenom ön tanısı ile 

ameliyat edilen hastaların sonuçlarını sunmak 

istedik.  

Yöntem: Ocak 2015 ile Aralık 2018 arasında 

karaciğer biliyer kistik adenom şüphesi ile 

ameliyati edilen hastalar retrospektif olarak tarandı 

ve on hasta tespit edildi. Hasataların cinsiyet, yaş, 

radyolojik olarak kistik yapının özellikleri, 

kullanılan tanı yöntemleri, ameliyat yöntemi, süresi, 

ameliyat sonrası erken komplikasyon gelişimi, yatış 

süresi, nihai patoloji tanısı kayıt edildi.  

Sonuçlar: Hastaların K: 9 ve E: 1 (1: 9), yaş 

ortalaması 53. 5 idi sekiz hastada biliyer kist 

adenom ve iki hastada komplike kist ön tanısı 

mevcuttu. Hastalara abdominal ultrason, tüm batın 

bilgisayarlı tomografi veya üst batın manyetik 

rezonans görüntüleme ile tanı konulmuştur. 

Görüntülemelerde tüm kistlerin morfolojik 

özellikleri benzer idi (ince septasyon, ince kist 

duvarı, lobule görünüm). Kistlerin çapı ortalam 58. 

5x53. 2mm'idi. Yedi hastaya laparoskopik ve üç 

hastaya açık perikistekomi uygulandı. Ameliyat 

süreleri ortalama 136. 9dk ve yatış süresleri 4. 8gün 

idi. Sağ karaciğerde 5 ve sol karaciğerde 5 adet kist 

tespit edildi. Patoloji sonucunda yedi hasta biliyer 

kist adenom ve üç hasta basit kist olarak 

değerlendirildi. Komplike kist olarak 

değerlendirilen 2 hastada biri bilier kist adenom ve 

değeri basit kist olarak raporlandı. Malignite tespit 

edilmedi. Erken dönemde komplikasyon gelişmedi. 

Ortalama takip süresi 14 ay (3-28ay) idi.  

Sonuç: Karaciğer BKT'leri morfolojik özellikleri 

nedeni ile ameliyat öncesinde yüksek oranda tanı 

konulabilir ve cerrahisi açık veya laparoskopik 

olarak başarı ile uygulanabilir.  

 

SB225 - Perkütan Kolesistostomi: Riskli 

Hastalarda Acil Cerrahiden Elektif 

Cerrahiye  

Server Sezgin Uludağ, Berrin Papila Kundaktepe, 

Müge Yurdacan 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  

Amaç: Akut kolesistit (AK), bir genel cerrahın 

karşılaştığı en sık aciller arasında yer almaktadır. 

Definitif tedavi yöntemi kolesistektomi 

(laparoskopik/açık) olmakla birlikte özellikle 

üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvuran 

hastalarda ilk planda operasyon uygulamak 

mortalite ve morbiditeyi arttırabilir. Bu hastalar için 

perkütan kolesistostomi (PK) alternatif bir 

yöntemdir. Acil Cerrahi kliniğimize başvuran ve 

akut kolesistit tanısı alan komorbiditesi yüksek, 

yaşlı hastalarda elektif cerrahiye hazırlık öncesi 

perforasyonu önlemek ve akut hecmeyi atlatmak, 

hastanın üzerine yüklenecek acil operasyon yükünü 

azaltmak için perkütan kolesistostomi 

uyguladığımız hastaları inceledik.  

Gereç ve Yöntem: 2018 Ocak ve Aralık ayları 

arasında hastanemiz acil servisine başvuran ve 

perkütan kolesistostomi yapılan hastaların kayıtları 

incelendi. Akut kolesistit tanısı konulduktan sonra 

hastaların komorbidite, yaş, antikoagülan ve 

antiplatelet ilaç kullanım öyküsü ve şikayetlerinin 

süresi göz önünde bulundurulduğunda acil 

operasyon yerine perkütan kolesistostomi kararı 

verildi ve girişimsel radyoloji tarafından lokal 

anestezi eşliğinde uygulandı.  

Bulgular: Belirtilen süre içerisinde 20 hastaya PK 

işlemi uygulandı. Hastaların 8’i kadın(%40), 12’si 

erkekti(%60). Yaş ortalaması 74. 55 idi. Perkütan 

kolesistostomiye bağlı sadece 1 komplikasyon 

izlendi(kanama). 20 hastanın 7’si (%35) elektif 

olarak opere edildi. 3(%15) hastada laparoskopi 

konversiyon açığa geçildi. 13’ü ( %65) ise drenler 

çekildikten sonra opere olmadan ve akut hecme 

olmadan şikayetsiz takip edildi.  

Tartışma ve Sonuç: Komorbiditesi yüksek, yaşlı ve 

subakut evrede başvuran riskli hastalarda elektif 

kolesistektomiye hazırlık için ve acil operasyon 

mortalitesini engellemek için perkütan 

kolesistostomi uygulaması mantıklı ve kullanışlı bir 

yöntemdir.  

 

SB226 - Ca 19-9 Düzeyi İle Mekanik İkter 

Etyolojisi Arasında Bir İlişki Var mıdır? 

Doğan Yıldırım 

Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel 

Cerrahi Kliniği 

Amaç: Mekanik ikterli hastaların başlangıç 

laboratuvar araştırmalarında biri de CA 19-9 

düzeyidir. CA 19-9 düzeyi gastrointestinal sistem 

malignitelerinde ve bening nedenlerden 

koledokolityaziste, bening koledok striktürlerinde 

artmaktadır. Kendi vakalarımızın sonuçlarını 

irdelemeyi amaçladık.  

Yöntem: Haseki E. A Hastanesi Acil Cerrahi 

Birimine başvuran 1 Aralık 2017-30 Kasım 2018 

mekanik ikterli hastalar başvurdukları sıradaki CA 

19-9 düzeyi ile tanıları karşılaştırıldı.  

Bulgular: Toplam 183 hastanın 104(%56, 8)’ü 

kadın, 79(%43. 29’si erkekti. Hastaların yaş 

ortalaması 61, 2 idi. 57(%31. 1) hastanın CA 19-9 

düzeyi (78-3110 aralığında) yüksekti. Tanısal 

araştırmalar sonucunda 135 (%73. 8) hasta bening, 

48 (%26. 2) hasta malign olarak tanı aldı. CA 19-9 
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bening tanılı hastalardan 41(%30. 4)ünde malign 

tanılı hastaların 16(%33. 3) ünde yüksek çıktı. 

İstatistiksel değerlendirmede CA19-9 düzeyi 

bening-malign ayırımı açısından mekanik ikterde 

anlamlı değildi. Malign hastalıklardan ve kolanjitte 

daha fazla yükselmektedir.  

Tartışma ve Sonuç: CA19-9 mekanik ikterli hasta 

grubumuzda bening-malign ayırıcı tanısı için 

düzeyinin anlamlı olmadığını, malignite ve 

kolanjitli hastalarda düzeyinin bening hastalara göre 

nisbi olarak daha yüksek olduğunu tesbit ettik 

Sözel Bildiri Oturumu 3 

02/03/2019 

Ana Salon 

08: 00 – 09: 30 

SB301 - Bethesda Kategori 3 (AUS/FLUS) 

Olarak Sınıflandırılan Tiroid Nodüllerinde 

Malignite İle İlişkili Olan Faktörler 

Nelerdir? 

Cemal Kaya 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal 

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 

Kliniği 

Giriş: Tiroid nodüllerinin genel popülasyondaki 

görülme sıklığı yüksek rezolusyonlu USG 

kullanımı ile % 50-70'lere varan oranlara 

ulaşmaktadır (1). Bu nodüllerdeki malignite 

görülme oranları ise % 5-15 arasında değişmektedir 

(3). Bethesda raporlama sistemine göre bu gruptaki 

hastalar için öngörülen malignite % 5-15 arasında 

değişmektedir (2). Bu nedenle bu hastalardaki 

tedavi stratejisini doğru belirleyebilmek için bazı 

klinik risk faktörlerinin kullanılması gereklidir.  

Amaç: Çalışmamızda bu grup hastalardaki 

malignite riskini öngörmemize yardımcı olacak 

klinik risk faktörlerini belirleyerek eksik veya 

gereksiz cerrahi tedavi sorunlarını gidermeye 

yardımcı olacak parametreleri bulmayı amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Klinğimizde 2015-2018 tarihleri 

arasında İİAB sitoloji sonucu önemi belirsiz 

atipi/önemi belirsiz foliküler lezyon (AUS/FLUS) 

çıkan ve ameliyat edilen 138 hasta retrospektif 

olarak incelendi. Bütün hastaların yaş, cinsiyet, 

ultrasonografik olarak nodül özellikleri, yapılan 

ameliyat şekli ve postop patolojileri incelenerek 

kayıt edildi.  

Bulgular: Çalışmamızda ameliyat edilen 

AUS/FLUS nodüllerindeki genel malignite oranı 

%17, 3 bulunurken nodüllerin ultrasonografik 

özelliklerinden hipoekojenite, mikrokalsifikasyon, 

kenar düzensizliği oranlarının malign grupta benign 

gruba göre istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek 

olduğu görüldü (hepsi için p<0, 001).  

Tartışma: AUS/FLUS tanılı nodüllere yaklaşım 

biçimi tartışmalı olmakla birlikte başta İİAB'nin 

tekrarı olmak üzere klinik korelasyon ve/veya 

moleküler testler önerilmektedir (2). Ancak 

klinisyenler klinik ve USG bulgularına göre İİAB 

tekrarı yerine hastaya direkt cerrahi tedaviyi de 

önerebilirler (3). Malignite riskini daha doğru 
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hesaplamak ve bu hastalardaki yönetim stratejisini 

iyi bir şekilde yürütebilmek için incelediğimiz 

parametreler arasından hipoekojenite, kenar 

düzensizliği ve mikrokalsifikasyon gibi olumsuz 

USG özelliklerinin maligniteyle kuvvetli ilişkisi 

olduğunu gördük.  

Sonuç: AUS/FLUS tanılı tiroid nodüllerinde 

ultrasonografik olarak hipoekoik yapı, 

mikrokalsifikasyon, kenar düzensizliği bulunması 

malignite ile güçlü bağlantılı faktörler olduğu için 

cerrahi tedavinin düşünülmesini öneriyoruz.  

 

SB303 - İnce İğne Aspirasyon Biyopsi 

Bulgusu İki Kez Önemi Belirsiz Atipi Olan 

Ve Tiroidektomi Yapılan Hastalarda 

Histopatolojik Bulgular 

Sevda Sağlampınar Karyağar 

SBÜ Okmeydanı SUAM Nükleer Tıp Kliniği 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ardışık iki ince iğne 

aspirasyon biyopsisi (İİAB) patolojisinde de önemi 

belirsiz atipi (ÖBA) saptanan ve opere edilen tiroid 

nodüllerindeki malignite oranını analiz etmektir.  

Gereç ve Yöntem: Nisan 2016-Aralık 2018 tarihleri 

arasında SBÜ Okmeydanı SUAM Nükleer Tıp 

Kliniği’nde tiroid nodülüne 3 aya ara ile yapılan iki 

İİAB sonucu da ÖBA olup tiroidektomi yapılan 11 

hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi.  

Bulgular: İİAB yapılan toplam 762 tiroid 

nodülünden 63’nün iilk patolojisinde ÖBA saptandı 

ve bu hastaların 3 ay sonra tekrarlanan İİAB’nde 11 

hastada ikinci kez ÖBA tanısı konuldu. 11 hastanın 

10’u kadın, 1’i erkek olup yaş ortalaması 49, 5 (32-

64) idi. 8 hastada multinodüler guatr, 3 hastada ise 

nodüler guatr mevcut idi. İİAB yapılan nodüllerin 

ortalama çapı 19, 3 mm. (10-30) idi. 5 hastada 

nodül ultrasonografide (USG) izoekojen iken 

(4’nde hipoekojen halo mevcut), 2 hastada izo-

hipoekojen (1’nde mikrokalsifikasyon mevcut), 3 

hasta izo-hiperekojen, 1 hastada ise hipoekojen 

görünümde idi. 4 hastaya lobektomi ve istmektomi, 

7 hastaya total tiroidektomi operasyonu yapıldı. 

Operasyon patolojisinde 5 hastada papiller tiroid 

kanseri (%45, 4), 1 hastada NİFTP, 4 hastada 

nodüler veya multinodüler kollidal guatr, 1 hastada 

ise foliküler adenom tespit edildi. Patolojide 

papiller tiroid kanseri tespit edilen hastaların 

preoperatif USG’nde 2 hipoekoik halo, 1 hastada 

ise mikrokalsifikasyon mevcut olup 2’si izoekojen, 

2’si izo-hiperekojen, 1’i izo-hipoekojen görünümde 

idi.  

Sonuç: İİAB ile iki kez ÖBA tanısı konulan tiroid 

nodüllerinde malignite olasılığı yüksek olup 

özellikle USG’de malignite açısından riskli 

bulguları olanlarda cerrahi tedavi uygundur.  

 

SB304 - Tiroid cerrahisinde 

nöromonitörizasyon kullanımı: Özel 

hastane deneyimi 

Önder Karabay, Mustafa Hasbahçeci 

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi 

Giriş ve Amaç: Tiroid cerrahisi günlük pratikte sık 

karşılaşılan uygulamalardan birisidir. Hem hasta 

hem de cerrah açısından en istenmeyecek 

komplikasyonlardan biri şüphesiz rekürren sınır 

hasarına bağlı ses kısıklığıdır. Teknolojinin 

gelişmesiyle ve yaygınlaşmasıyla sinir 

monitörizasyonu daha sık kullanıma girmiştir. Özel 

bir hastanede tek cerrah tarafından ardışık olarak 

intraoperatif sinir monitörizasyonu kullanımının 

sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2016 ve Aralık 2018 

tarihleri arasında özel bir hastanede tiroid cerrahisi 

yapılmış 32 hastanın dosyaları retrospektif olarak 

incelendi. Bu dönemde hastalara rutin olarak 

intraoperatif sinir monitörizasyonu uygulandı.  

Bulgular: 32 hastanın 10’u (%31, 2) tiroid papiller 

karsinomu, 6’sı (%18, 7) nodüler guatr ve 16’sı 

(%50) ise multinodüler guatr nedeniyle ameliyat 

edildi. Multinodüler guatr nedeniyle ameliyat edilen 

hastalardan 2’sınde (%6, 2) geçirilmiş tiroid 

cerrahisi öyküsü mevcuttu. Ortalama yaş 40, 4 idi. 

Ortalama semptom süresi 7, 9 aydı. Ortalama 

ameliyat süresi 87, 4 dakikaydı. İlk 6 ay içerisinde 

yapılan hastalardan ikisinde sinir monitörü 

kullanımında teknik sorunlar (anestezi ve cihaz 

kurulumu) nedeniyle ileti aralıklı olarak alınamadı. 

Ameliyat sonrası 2 (%6, 2) hastada geçici ses 

kısıklığı izlendi. Bu hastaların da 2. ve 3. ayda ses 

kısıklığı düzeldi. 7(%21, 8) hastada geçici 

hipokalsemi görüldü. Hiçbir hastada kalıcı ses 

kısıklığı veya hipokalsemi izlenmedi.  

Sonuç: Tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir 

monitörizasyonu kullanımı özel hastane 

koşullarında ek maliyet getirmekle beraber, 

rekürren sinirin görülmesi ve korunması açısından 

etkili ve faydalı bir yöntemdir.  

 

SB305 - Adrenal İnsidentalomaya Yaklaşım 

Osman Köneş1, Umut Barbaros2 

1-İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği  

2-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel 

Cerrahi Kliniği 
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Giriş: Son yıllarda görüntüleme yöntemlerindeki 

teknolojik gelişmeler ve bu görüntüleme 

yöntemlerinin daha yaygın kullanılmasıyla doğru 

orantılı olarak sürrenal bezde rastlantısal olarak 

saptanan kitlelerin sayısında artış izlenmektedir. 

Adrenal insidentaloma olarak adlandırılan bu 

kitlelerin incelenmesi amaçlandı.  

Materyal ve Metod: 1994-2002 yılları arasında 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel 

Cerrahi ve Endokrinoloji kliniklerinde insidental 

saptanan 61 olgu çalışma kapsamına alındı. Birinci 

grubu cerrahi girişim uygulanan 49 hasta, ikinci 

grubu ise takip edilen 12 hasta oluşturdu. Her iki 

grubu oluşturan hastalar yaş, cinsiyet, kitle 

lokalizasyonu, çap, hormonal fonksiyon ve 

patolojik özellikler açısından karşılaştırmalı olarak 

değerlendirildi.  

Bulgular: İncelemeye alınan 61 hastanın 47 (%77) 

kadın 14 ü (%23) erkek, yaş ortalaması 49 (25-71) 

idi. Rastlantısal kitlelerin 60 ı unilateral, sadece 1 

tanesi bilateral, 32 hastada (%54) sol adrenal, 29 u 

(%46) ise sağ adrenal lokalizasyonda saptandı. 

Radyolojik olarak belirlenen adrenal kitle çapı 

ameliyat grubunda ortalama 4. 3 cm (3. 5-8 cm) 

takip grubunda ise ortalama 2. 4 cm (1. 5-3 cm) 

olarak tespit edildi. Ameliyat grubundaki 49 

hastanın 33 ü radyolojik olarak saptanan tümör 

çaplarının gerçek çaptan daha küçük olduğu, 12 

sinde ise radyolojik çapın gerçek çaptan daha büyük 

olduğu, 4 ünde radyolojik çap ile gerçek çapın eşit 

olduğu saptandı. Preoperatif belirlenen tümör çapı 

4. 23 cm iken postoperatif 4. 5 cm olarak ölçüldü. 

Yapılan endokrinolojik testler sonucunda 11 olguda 

fonksiyonel olduğu görüldü. 8 i Cushing Sendromu 

2 sinde Conn Sendromu 1 inde ise feokromasitoma 

tanısı konuldu. Kitle çapının 4 cm den büyük 

olması, hormonal fonksiyon göstermesi ve takipler 

sırasında kitle çapının büyümesi durumunda 

ameliyat kararı verildi. Ameliyat grubundaki 12 

olgu 1 yıllık takip sonucunda kitle çapının 1. 5 cm 

den fazla büyümesi üzerine opere edildi. Ameliyat 

yapılan hastaların patolojik incelemelerinde; 21 

adenom (%42), 19 adenom+hiperplazi (%40), 3 

karsinom (%6) 3 kist (%6) 1 hemanjiom (%2) 1 

onkositom (%2) 1 tüberküloz (%2) saptandı.Takip 

edilen 12 hasta 3 ay-8 yıl (ortalama 2. 3 yıl) takip 

edilmiş olup, belirgin büyüme saptanmamıştır.  

Sonuç: Günümüzde tartışmalı konulardan biri olan 

insidental sürrenal kitlelere yaklaşım özellikle 

karsinom riski ve tanıdaki güçlükler nedeniyle 

güncelliğini korumaktadır. İnsidental kitlelerin 

yakın takibi önemlidir ve gereğinde cerrahi girişim 

güvenilir tedavi seçeneğidir. 

Anahtar Kelimeler: İnsidentaloma, Sürrenal, 

Adrenalektomi 

 

SB306 - Paratiroid Cerrahisinde IOPTH 

Ölçümünün Yeri: Kohort Analiz 

Serhan Yılmaz 

Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırmas 

Hastanesi 

Giriş: Primer Hiperparatiroidi (PHPT), geçmişte 

böbrek ve kemiğin etkilenmesine bağlı semptomlar 

ile ortaya çıkan nadir bir hastalık iken, bugün 

hekimlerin hastalığı daha iyi bilmeleri ve rutin 

laboratuvar tetkiklerinde daha sıklıkla kalsiyum 

istenmesi sonucu daha sık görülen bir hastalık 

haline gelmiştir. Tedavisi cerrahi olmakla birlikte, 

günümüzde halen ameliyat öncesinde yapılacak 

görüntüleme yöntemlerinin yeri ve uygulanacak 

cerrahi yöntem konusunda ortak bir görüş yoktur. 

Günümüzde ameliyat öncesi görüntüleme 

yöntemleri ve ameliyat sırasında yapılan 

parathormon (PTH) ölçümleri ile minimal invazif 

paratiroidektomi, birçok merkezde yaygın olarak 

uygulanmaktadır. İntakt PTH için biyolojik 

yarılanma ömrü yaklaşık 1-3 dakikadır. Bu nedenle, 

hastalıklı paratiroid bezinin çıkartılmasını takiben 

PTH düzeyinde görülecek belirli orandaki bir 

düşme, teorik açıdan ameliyatın başarılı olduğunun 

göstergesi kabul edilmektedir. İntraoperatif 

parathormon (IOPTH) ölçümü ile başarılı sonuçlar 

alınsa da; bazı olgularda yanlış (-) veya yanlış (+) 

sonuçlarla karşılaşılmıştır.  Hiperparatiroidi 

hastalarının cerrahi tedavisinde IOPTH ölçümünün 

olası avantajlarını araştırmak amacıyla kliniğimizde 

yapılan paratroidektomi olgularını retrospektif 

olarak inceledik. 

Yöntem ve Gereç: 2017 - 2018 tarihleri arasında 

PHPT nedeniyle paratiroidektomi yapılan hastaların 

verileri retrospektif olarak incelendi. IOPTH düzeyi 

ölçülen hastalar (Grup 1) ve IOPTH ölçülmeden 

ameliyat edilen hastalara (Grup 2) ait demografik 

özellikler, ameliyat tipi, ameliyat süreleri,  pre-

operatif ve post-operatif serum kalsiyum ve 

parathormon düzeyleri,  lokalizasyon için selektif 

venöz örnekleme kullanımı gereksinimi,  ilave 

cerrahi gereksinimleri ve rekürrens oranları 

karşılaştırıldı.  

Bulgular: Toplam 144 hasta çalışmaya dahil edildi. 

Hastaların 18 ‘ i erkek (%12,5), 126’ sı 

kadın(%87,5) idi. Grup 1’ de 77, grup 2’ de 67 

hasta bulunmaktaydı. Yaş ortancası 57 (25-81) idi. 

Her iki gruba ait demografi, pre-op kalsiyum ve 

PTH değerleri homojen olup, ameliyat süresi, 

ameliyat tipi, ek cerrahi ve komplikasyon açısından 
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anlamlı fark yoktu. Gruplar arasında pre-operatif ve 

post-operatif 6. Ay kalsiyum düşüş oranları 

arasında fark saptanmazken, PTH düşüş oranı 

sadece Grup 1’ de anlanmlı düşüktü (p<0,001). 

Rekürrens oranları ve ilave cerrahi girişim 

gereksinimi açısından gruplar arasında istatistiksel 

olarak fark bulunmadı. IOPTH ölçümü yapılan 

grupta selektif venöz örnekleme gereksinimi 

anlamlı olarak düşük bulundu (p=0,04). 

Sonuç: Çalışmamızda IOPTH ölçümü yapılan ve 

yapılmayan gruplar arasında bir çok parametrede 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Post operatif 6. ay 

PTH düşüşü IOPTH uygulanmayan grupta daha 

yetersiz bulunmuştur, bu durum kür açısndan 

önemli bir parametre olduğundan ameliyat sırasında 

varsa IOPTH uygulanması daha az persistans 

vedaha yüksek kür oranı ile ilişkilendirilebilir. 

Ayrıca IOPTH ölçümü invaziv bir girişim olan  

selektif venöz örnekleme gereksinimi 

azaltmaktadır. 

 

SB308 - Feokromasitoma Olguları: Robotik 

Ve Laparoskopik Cerrahinin 

Karşılaştırılması  

Mehmet Kulus Ahmet Cem Dural Alper Şahbaz 

Deniz Güzey Cevher Akarsu 

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi  

Amaç: Kliniğimizde Feokromositoma ön tanısı ile 

ameliyat edilen hastalarda laparoskopik ve robotik 

cerrahiye ait sonuçların karşılaştırılması amaçlandı.  

Yöntem ve Gereç: Haziran 2015 – Ocak 2019 

tarihleri arasında Feokromositoma ön tanısı ile 

cerrahi uygulanan tüm olgulara ait demografi, 

biyokimya, görüntüleme, poliklinik, ameliyat ve 

histopatoloji verileri retrospektif olarak 

değerlendirilerek analiz edildi.  

Bulgular: Toplam 24 hasta olup bunlardan 17’si 

Laparoskopi, 7’si Robotik cerrahi grubunda yer 

almakta idi. Yaş ortancası, vücut kitle indeksi, ASA 

skoru her iki grupta benzerdi. Ek sistemik hastalık 

ve geçirilmiş abdominal cerrahi laparoskopi 

grubunda daha fazla idi (p=0, 006 ve p=0, 04, sırası 

ile), Ortalama kitle boyutu, plazma hormonal 

aktivite, idrar metabolit düzeyleri, kitlenin yerleşim 

tarafı ameliyat süresi ve komplikasyon oranı her iki 

grupta benzerdi. Per-operatuar dönemde bir hastada 

atrial fibrilasyon, diğer bir hastada ise ventriküler 

taşikardi gelişti. Hastanede kalış süresi robotik 

grupta daha kısa idi (p=0, 01). İki grupta da metalik 

veya silikon klip kullanıldı, hiçbir olgu sadece 

damar mühürleme cihazı ile kapatılıp kesilmedi. 

Laparoskopi grubunda hastada ameliyat sonrası 7. 

ayda trokar yerinde fıtık gelişti, daha sonra fıtık 

tamiri amaçlı ameliyat edildi.  

Tartışma ve Sonuç: Feokromositoma ameliyat 

öncesi dönemde radyolojik ve endokrinolojik 

olarak detaylıca incelenmeli ve ameliyata 

hazırlanmalıdır. Gerek pre-operatif gerekse per-

operatif hipertansiyon kontrolü son derecede 

önemlidir. Adrenal venin öncelikle kliplenmesine 

özen gösterilmelidir. Robotik cerrahi ile 

laparoskopik cerrahi ile benzer güvenli sonuçlar 

elde edilmiştir. Olası avantajların ortaya 

konulabilmesi için daha geniş seriler ile 

karşılaştırmalı yayınlara ihtiyaç vardır.  

 

Anahtar kelimeler: Feokromositoma, robotik 

cerrahi, laparoskopik cerrahi 

 

SB309 - Tiroid Cerrahisininde Hipokalsemi 

Gelişimini Etkileyen Faktörler 

Hüsnü Aydın 

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi  

Giriş: Tiroid operasyonlarından sonra en sık 

görülen komplikasyon hipokalsemi olup; hastanede 

kalış süresini arttıran en önemli nedenlerden biridir. 

Hipokalsemi gelişimini öngörmek tedaviye erken 

başlamak ve hastayı erken taburcu edebilmek için 

önemlidir. Biz bu çalışmada selim tiroid hastalığı 

ve tiroid kanseri nedeni ile tiroid cerrahisi 

uygulanan hastalarda demografik özelliklerin, 

klinik faktörlerin ve cerrahi tipinin hipokalsemi 

gelişimi üzerine etkilerini değerlendirmeyi 

amaçladık. Bu çalışmada tiroid cerrahisi geçiren 

hastalarda demografik özelliklerin, klinik 

faktörlerin ve cerrahi tipinin hipokalsemi üzerine 

etkilerininin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Materyal ve Metod: Ocak 2009-Ekim 2018 tarihleri 

arasında total tiroidektomi ve tamamlayıcı 

tiroidektomi uygulanan 1332 hastanın verileri 

retrospektik olarak değerlendirildi. Post-operatif 

dönemde semptomatik hastalar dışında serum 

kalsiyum değeri 8 mg/dL’ nin altında olan hastalar 

biyokimyasal hipokalsemi olarak değerlendirildi. 

Hipokalsemi gelişimi üzerine hastaların yaşı ve 

cinsiyeti, nodül boyu, sayısı ve toksik olup 

olmadığı ile ilişkisi araştırıldı. Yapılan cerrahinin 

hipokalsemi gelişimi üzerine etkileri incelendi. 
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Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 1332 hastanın 

203’ ünde (%18) hipokalsemi geliştiği tespit edildi. 

Hipokalsemi gelişen hastalarda kadın erkek oranı 

184/19 iken, yaş ortalaması 45,811 idi. Bu 

hastaların 168’ inin nodülü 4 cm.’ nin altında iken 

35 hastanın nodülü 4 cm.’ nin üzerinde idi. 

Ameliyat öncesi dönemde 160 hasta ötroid iken, 40 

hasta hipertiroidi ve 3 hasta hipotiroidi idi. 196’sına 

bilateral total tiroidektomi yapılırken 7 hastaya 

tamamlayıcı tiroidektomi yapıldı. Kadın cinsiyet ve 

genç yaş hipokalsemi açısından risk faktörü olarak 

tespit edildi (sırası ile p=0.002, p=0.003). Ayrıca 

hipertiroidi nedeniyle cerrahi yapılan hastalarda 

hipokalsemi gelişme riski anlamlı olarak yüksek 

saptandı (p=0,019). 

Sonuç: Çalışmamızda cinsiyet, yaş ve hipertiroidi 

hipokalsemi gelişimi açısından risk faktörü olarak 

saptandı. Literatürde gösterilmiş olmasına karşın 

çalışmamızda cerrahi tipi ile hipokalsemi arasında 

direkt ilişki gösterilememiş olmakla birlikte daha 

geniş örneklem gruplarıyla daha fazla parametrenin 

irdeleneceği çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Anahtar kelimer: Hipretirodi, hipokalesemi, tiroid 

cerrahisi 

  

SB310 - Klinikopatolojik Özellikleriyle 

Metaplastik Karsinom Olguları 

Selma Şengiz Erhan, Sevinç Hallaç Keser, Kenan 

Çetin 

Kartal Dr. Lütfi Kırdar E. A. H.  

Amaç: Metaplastik karsinom, meme tümörlerinin 

%1’inden azını oluşturan heterojen grup 

neoplazidir. Glandüler epitelyal komponentin yanı 

sıra skuamöz ya da mezenkimal alternatif hücre 

tiplerine dönüşmüş hücrelerden oluşur. Metaplastik 

karsinomların klinik özellikleri, prognostik 

parametreleri ve optimal tedavi yöntemleri 

hakkındaki bilgiler halen tartışmalıdır. Burada 

metaplastik karsinom tanısı almış olgularımızın 

klinikopatolojik özelliklerini inceleyerek literatüre 

katkıda bulunmayı amaçladık.  

Yöntem: Çalışmamız 2007-2018 yılları arasında 

metaplastik karsinom tanısı almış olguları 

kapsamaktadır. Çalışmamızda olgulara ait yaş, 

tümör lokalizasyonu, histolojik subtipi ve boyutu, 

lenf nodu durumu, biyomarker profili ve survilerini 

içeren klinikopatolojik veriler değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Tanı alan toplam 17 hastanın yaş 

ortalaması 52, 1’di (33-71 yaş). Tümör 12 olguda 

sol memede ve 5 olguda sağ memede lokalizeydi. 

Olgulardan dördü (%23) mezenkimal 

diferansiyasyon gösteren metaplastik, biri (%6) 

kondroid diferansiyasyon gösteren metaplastik, 

ikisi (%11) mikst tip, beşi (%29) skuamöz hücreli, 

biri (%6) düşük dereceli adenoskuamöz, biri (%6) 

iğsi hücreli ve üçü (%18) metaplastik karsinom 

olarak tanı aldı. Tümör boyutu ortalama 5, 4 cm (1, 

8-13 cm)’di. Aksiller lenf nodu metastazı üç olguda 

gözlenmiş olup; bu olgularda tümör boyutu 8 

cm’di. İmmunhistokimyasal olarak 12 olguda 

östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve cerbB2 

negatifti. Ki67 proliferatif indeksi %10-95 arasında 

değişmekteydi. Olguların takip süreleri 3-108 aydı. 

Takipleri sırasında ölen altı olgunun tümör boyutu 

5 cm ve üzerindeydi. Ölen olgulardan ikisinde lenf 

nodu metastazı mevcuttu.  

Sonuç: Lenf nodu metastaz sıklığı invaziv duktal 

karsinomlara göre daha az olmakla birlikte; bu 

tümörlerde akciğer, beyin gibi uzak organ 

metastazları görülebilmektedir. Ayrıca tümör 

boyutunun 5 cm’den büyük olması ve epitelyal 

komponent içermemesi de klinik olarak agresif 

davranış bulguları arasında yer almaktadır.  

 

SB311 - Klinikopatolojik Özellikleri İle 

Memenin Paget Hastalığı 

Sevinç Hallaç Keser, Selma Şengiz Erhan, Kenan 

Çetin 

Kartal Dr. Lütfi Kırdar E. A. H.  

Amaç: Paget Hastalığı (PH), meme başındaki 

skuamöz epitelin içinde ortaya çıkan malign 

glandüler epitel hücrelerinin (Paget hücreleri) 

areolaya ve çevre cilde doğru yayılması ile 

karakterizedir. Hastaların çoğunda (% 85-98), 

meme ucunda egzama veya eritematöz değişiklikler 

gözlenir. Altta yatan karsinom olmadan meme başı 

PH nadirdir ve tüm vakaların % 1. 4-13’ü olarak 

bildirilmektedir. Prognoz, altta yatan bir 

karsinomun varlığına ve hastalığın evresine 

bağlıdır. Bu çalışmada PH tanısıyla cerrahi tedavi 

uyguladığımız hastaların klinikopatolojik 

bulgularını sunmayı amaçladık.  

Yöntem: Çalışmamız, 2007-2018 yılları arasında 

histopatolojik olarak memenin PH tanısını almış 

olguları kapsamaktadır. Bu olguların; cinsiyet, yaş, 

lokalizasyon, eşlik eden karsinom tipleri ve 

histolojik grade’leri irdelenmiştir.  

Bulgular: Toplam 77 hastanın biri erkek, 76’sı 

kadındı. Yaş aralığı 31-87 idi. Olguların 27’si sağ, 

40’ı sol memedeydi. 10 olgunun lokalizasyonu 

belirtilmemişti. 40 (%52) olguda hem invaziv hem 

de in-situ karsinom, 9 (%12. 5) olguda sadece 

invaziv, 12 (%15. 6) olguda ise sadece in-situ 

karsinoma eşlik etmekteydi. 16 (%20. 8) olguda ise 

bilinen karsinom birlikteliği yoktu. İnvaziv 
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karsinom olgularının 24 (24/49, %49)’ü grade 2, 16 

(16/49, %32. 7)’sı grade 3 idi. İn-situ karsinomların 

30 (30/52, %57. 7)’unda high grade in-situ 

komponent mevcuttu.  

Sonuçlar: Olgularımızdan biri erkek memesinde 

görülmesiyle özellik taşımaktaydı. Yaş aralığı, eşlik 

eden karsinomlar ve bunların daha çok high grade 

olmasıyla da olgularımız literatür ile uyumluluk 

göstermekteydi.  

 

SB312 - Klinik T1-T2N0 Meme Kanserinde 

Aksiller Lenf Nodu Metastazı İle Primer 

Kitlenin US Özelliklerinin İlişkisi 

Ayşegül Akdoğan Gemici, Safiye Tokgöz Özal, 

Ercan İnci 

SBU Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Radyoloji Kliniği 

Amaç: Klinik T1-T2N0 meme tümörlü hastalarda 

lenf nodu pozitifliğini, ameliyat öncesi yapılan 

Ultrason (US) incelemedeki primer kitlenin 

radyolojik bulguları ile saptanabilirliğini 

değerlendirmek.  

Materyal ve Metodlar: Hastanemizde ameliyat olan 

klinik T1-T2N0 meme kanseri 68 kadın hasta ( 

median yaş=53, aralık=35-78), retrospektif 

çalışmamıza dahil edildi. Patoloji sonuçlarına kör 

olarak 2 radyolog US raporlarını yeniden 

değerlendirdi. Tümörün meme başından ve ciltten 

uzaklığı ile US özellikleri not edildi. Tümörün 

ciltten uzaklığı 5 mm ve altı ile 5 mm üzeri olarak 

ikiye ayrıldı. Tümörün patolojik ve radyolojik 

özellikleri lenf nodu pozitifliği açısından 

değerlendirildi.  

Bulgular: 28 (%41, 2) lüminal A, 29 (%42, 6) 

lüminal B, 1 (%1, 5) Her2, 10 (%14, 7) üçlü negatif 

meme tümörü saptandı. Tümör boyutu ortalama 2. 

2 cm idi (aralık 0. 6- 4 cm). 68 hastadan 30 ( 

%44)’unda lenf nodu metastazı vardı. 17 hastada 1 

veya 2 pozitif lenf nodu, 13 hastada 3 ve daha fazla 

pozitif lenf nodu görüldü. 51 hastada lenfovasküler 

invazyon negatif iken 17 hastada pozitif idi. 

Tümörün moleküler alttipi ile lenf nodu metastazı 

arasında ilişki yoktu. Tümörün meme başına 

uzaklığı ile lenf nodu invazyonu arasında ilişki 

saptanmadı. Tekil analizde tümörün ciltten uzaklığı 

( p= 0. 021), büyük tümör boyutu (p= 0. 04), 

lenfovasküler invazyon pozitifliği (p=0. 001) 

aksiller lenf nodu metastazı ile ilişkili bulundu.  

Sonuç: Klinik olarak aksilla negatif erken evre 

meme kanseri hastalarında tümörün patolojik 

özelliklerinin yanında sonografik özellikleri, lenf 

nodu pozitifliği ile ilişkili olabilir.  

SB313 - Metaplastik meme karsinomunun 

klinikopatolojik analizi 

Denı̇z Tazeoğlu, Cüneyt Akyüz, Orhan Yılmaz, 

Arzu Akan, Orhan Yalçın 

S. B. Ü. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: Memenin metaplastik karsinomu, malign 

meme lezyonlarının %1’inden azını 

oluşturmaktadır. Diğer meme kanserlerine göre 

daha kötü prognozlu ve agresif seyirlidir. Memenin 

metaplastik karsinomu, malign epitelyal ve malign 

mezenkimal doku komponentlerinin birlikte 

bulunduğu bifazik lezyonları içine alan heterojen 

grubu tanımlamaktadır.  

Metod: Kliniğimizde 2007-2016 tarihleri arasında 

takip ve tedavisi uygulanan 22 metaplastik 

karsinom olgusunun verileri retrospektif incelendi. 

İki olgu tedavi süresine başka kurumda devam 

ettiği için çalışma dışı bırakıldı.  

Bulgular: Olguların tümü kadın olup 5’i pre-

menapozal, 15’i post-menapozaldi. Olguların yaş 

aralığı 34-83 yıl (±57. 2). Takip süresi 5-84 aydı. 

Olguların 6’si halen hayatta, 14’ü vefat etmişti. Ort. 

yaşam süresi: 21. 7 aydı. Olguların 17’sine 

modifiye radikal mastektomi (MRM) (%85), 3’üne 

mastektomi (%15) yapıldı. Olguların çoğu Evre 

2B’ydi (%55). Tümör çapı en küçük tm çapı: ~25 

mm en büyük tm çapı: ~175 mm. 1 olgumuzda tm 

multifokal iken diğerlerinde unifokaldi. Olguların 

tümünde aksilla incelendi. Aksiller lenfadenktomi 

yapılan hastalarda çıkarılan ortalama lenf nodu 

sayısı 14. 2’ydi. 3 olguda aksiller metastaz saptandı. 

Ort. metastatik lenf nodu sayısı: 4. 3’tü. Aksiller 

lenf nodu metesatazı olan 3 olgudan 1’i hayatta ve 

39 aydır takipliydi. Diğer iki olgunun ort. yaşam 

süresi 5 aydı. Tm gradeleri incelendiğinde dağılım 

6 olgu (%30) grade II ve 14 olgu (%70) grade III 

idi. Metaplastik karsinom alt grubu dağılımı 7 

skuamöz (%35), 4 osteoid (%20), 3 kondroid 

(%15), 3 spindle (%15), 2 pleomorfik (%10), 1 iğsi 

hücreli (%5) olarak tespit edildi. Olgulardan 

2’sine(%10) ameliyat öncesi kemoterapi 

uygulanmıştı. Olgulardan 2’si pre-op dönemde 

hormonoterapi görmüştü. Bu hastardan birisi tanı 

konulduğunda 18 haftalık gebeydi. Bir olgu invaziv 

duktal karsinom nedeniyle 7 yıl önce MRM 

ameliyat olmuştu ve metaplastik karsinom diğer 

memesinde tespit edildi.  

Sonuç: Metaplastik karsinom klasik invaziv duktal 

karsinomlara göre daha kötü prognoza sahiptirler. 

Bu nedenle erken tanı ve ağresif tedavi önem 

taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, metaplastik 

karsinom, nadir 
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SB314 - Nöroendokrin Meme Karsinomunun 

Klinikopatolojik Analizi 

Denı̇z Tazeoğlu, Cüneyt Akyüz, Orhan Yılmaz, 

Arzu Akan, Orhan Yalçın 

S. B. Ü. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: Nöroendokrin meme karsinomu tüm meme 

kanserlerinin yaklaşık %0. 3 - 0. 5'ini oluşturan, 

oldukça ender görülen patolojidir. Nöroendokrin 

karsinomu farklı patolojik görünümleri vardır; 

farklılaşmamış küçük hücreli, büyük hücreli, 

karsinoid ve nöroendokrin farklılaşma gösteren 

lobüler yada duktal kanserlerdir.  

Metod: Kliniğimizde 2008-2018 tarihleri arasında 

takip ve tedavisi uygulanan 2582 olgunun içerisinde 

11 (%0. 42) nöroendokrin meme karsinom 

olgusunun verileri retrospektif incelendi.  

Bulgular: Olguların tümü kadın olup 2’i pre-

menapozal, 9’i post-menapozaldi. Olguların yaş 

aralığı 43-82 yıl (62. 1 ±16. 5). Takip süresi 17-115 

aydı. Olguların 5’i halen hayatta, 6’si vefat etmişti. 

Ort. yaşam süresi: 51 aydı. Olguların 4’sine 

modifiye radikal mastektomi (MRM) (%36), 4’üne 

mastektomi (%36) ve 3’üne de meme koruyucu 

cerrahi (MKC) (%28) yapıldı. Olguların çoğu Evre 

2A’ydi (%64). Tümör çapı en küçük tm çapı: ~ 

10mm en büyük tm çapı: ~ 95mm. Tüm olgularda 

tümör unifokaldi. MKC ve mastektomi yapılan 

olgularda sentinel lenf nodu biyopsisi yapıldı. 6 

olguda reaktif iken, 1 olguda metastaz (1/1) tespit 

edildi. Aksiller diseksiyon eklendi ve metastaz 

(1/11) tespit edildi. Olgulardan 4’üne MRM 

sırasında aksiller diseksiyon yapıldı ve dört olguda 

aksiller metastaz saptandı.  

Tm gradeleri incelendiğinde dağılım 3 olgu (%28) 

grade I, 6 olgu (%54) grade II ve 2 olgu (%18) 

grade III idi.  

İmmünohistokimyasal incelemede sinoptofizin 

olguların 7’sinde bakılmış ve tümünde pozitifti. 

Ki67 beş olguda bakılmış ve tümünde %15’in 

üzerindeydi.  

Sonuç: NECB ilk kez 2003'te Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından ayrı bir kategori olarak listelendi. Cerrahi 

ilk yaklaşım olarak tercih edilmektedir fakat 

kemoterapinin etkinliği net olarak bilinmemektedir. 

NECB etiyolojisi ve tedavisi için araştırmalar 

devam etmektedir.  

 

SB315 (Video Olgu Sunumu) - Morbid Obezite 

Ve Semptomatik Dalak Kisti Nedeniyle 

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Ve 

Splenektomi Uygulanan Adölesan Hasta: 

Nadir Bir Olgu (Video Sunumu) 

Fadlı Doğan 

Elazığ Medical Park Hastanesi 

Giriş: Morbit obezite fiziksel, psikolojik, sosyal ve 

ekonomik sorunlara neden olabilen kronik bir 

durumdur. Her yaş için önemli bir sağlık problemi 

olması yanında adölesan ve çocukluk çağındaki 

obezite sonraki dönemde daha ciddi psikososyal 

sonuçlar doğurabilmektedir. Adölesanlarda obezite 

sıklığının %2-15 arasında olduğu belirtilmektedir. 

Dalak kistleri genellikle paraziter kaynaklıdır. Çok 

nadir olarak görülürler. Parazitik olmayan kistik 

lezyonlar primer ve sekonder kistler olarak 

sınıflandırılırlar. Primer kistler büyük oranda 

çocuklar ve genç erişkinlerde görülmekte olup, 

kadınlarda daha sık görülür. Çap olarak 4 cm ve 

daha büyük olan ve/veya klinik semptomları olan 

dalak kistlerinde tedavi cerrahidir.  

Amaç: Bu çalışmada dış merkezde morbit obezite 

tanısı alan aynı zamanda dalağında semptomatik 

kistik lezyonu olan ve Hematoloji konsültasyonu 

sonrası cerrahi endikasyon nedeniyle tarafımıza 

yönlendirilen adölesan çağdaki olgunun 

laparoskopik sleeve gastrektomi ve eş zamanlı 

splenektomi operasyon videosunu sunmak 

amaçlandı.  

Olgu: Morbit obezite ve dalakta 7 cm çapında 

mideye bası yapan kistik kitle lezyonu saptanan 17 

yaşında olgu Psikiyatri, Endokrinoloji ve diyetisyen 

konsültasyonları sonucu ebeveyn onayları da 

alınarak operasyona karar verildi. Hastaya eş 

zamanlı laparoskopik sleeve gastrektomi ve 

splenektomi uygulandı.  

Tartışma ve Sonuç: Adölesan dönemde morbit 

obezite ve dalak kisti birlikteliği çok nadir rastlanan 

bir durumdur. Bu olguda medikal tedavilere cevap 

vermeyen morbit obezite ve semptomatik dev kistik 

dalak lezyonu yönetimi sorunsuz olarak 

sonuçlanmıştır. Adölesan dönemde her iki hastalık 

içinde cerrahi kararı vermek ciddi sorumluluk 

gerektiren bir süreçtir. Bu tür olgularda 

multidisipliner yaklaşım medikolegal bir sorunla 

karşılaşmayı en aza indirger.  

SB316 - Omentopeksi ile Birlikte Uygulanan 

Sleeve Gastrektominin Sonuçları 

Dr. Burçin Batman1, Dr. Hasan Altun2 

1- Liv Hospital ULUS 

2- 2- İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel 

Cerrahi ABD 



Bakırköy Cerrahi Günleri 2019      28 Şubat – 2 Mart 2019, İstanbul/Türkiye 

44 
 

Giriş: Laparoskopik sleeve gastrektomi hem 

bariatrik hem de metabolik etkinliği kanıtlanmış bir 

yöntemdir. Kaçak(%1-%3, 9), kanama(<%5) ve 

stenoz(%2-%5) gibi kendine özgü komplikasyonları 

olmasına karşın güvenilir bir yöntemdir. Bu 

komplikasyonları azaltmak için kılıflar, stapler hattı 

dikişi, fibrin yapıştırıcılar gibi birçok yöntem 

denenmiştir; ancak bu konuda net bir görüş yoktur. 

Biz bu çalışmada omentopeksinin komplikasyonlar 

üzerine etkisini inceledik 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Mart 2013 ve Ocak 

2019 tarihleri arasında ameliyat edilen toplam 1350 

hastadan sleeve gastrektomi ve omentopeksi 

yapılan 1200 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, 

cinsiyet, vücut kitle indeksi, komorbiditeleri ve 

postoperatif komplikasyonları retrospektif olarak 

kaydedildi.  

Sonuçlar: Çalışmaya toplam 1200 hasta dahil 

edildi. 864’ü kadın(%72), 336’sı erkek(%28) idi. 

Hastaların ortanca yaşı 38 idi ve 13 ile 69 arasında 

değişmektedir. Ortanca vücut kitle indeksi de 

38kg/m2 olup 18kg/m2 ile 88kg/m2 arasında 

değişmektedir. Tüm ameliyatlarda 8 striktür(%0, 

66), 3 kaçak(%0, 25), 7 kanama(%0, 58), 1 yara 

yeri enfeksiyonu(%0, 08), 1 yağ nekrozu(%0, 08), 1 

splenik arter yaralanması(%0, 08), 1 karın içi 

apse(%0, 08) görüldü. Mortalite olmadı.  

Tartışma: Sleeve gastrektomi ve omentopeksi daha 

düşük komplikasyon oranları ile güvenle uygulanan 

bir yöntemdir.  

 

SB317 - Onkoplastik meme koruyucu 

cerrahi sonuçlarımız: Erken Sonuçlarımız 

Cengiz Han Şan Özdemir, Sina Ferahman, Seymur 

Abdullayev, Ebru Şen, Mehmet Emin Güneş 

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi  

Giriş: Onkoplastik cerrahi sayesinde günümüzde 

meme koruyucu cerrahi uygulamaları artmakta ve 

mastektomi ihtiyacı azalmaktadır. Bu çalışmada 

onkoplastik cerrahi eğitimi sonrası bir yıllık 

dönemdeki deneyimimizi paylaşmayı hedefledik.  

Materyal-Metod: Ocak-Aralık 2018 tarihleri 

arasında kliniğimizde meme kanseri nedeniyle 

ameliyat olan meme koruyucu onkoplastik cerrahi 

girişim uyguladığımız hastalar retrospektif olarak 

değerlendirildi.  

Sonuçlar: Çalışmaya 108 hasta dahil edildi. 

Ortalama yaş 53 (28-85) idi. Hastaların % 42'si 

premenopozal dönemdeydi. Tümörlerin %86'sı ( 93 

hasta) invaziv duktal karsinomdu. Hastaların 18'ine 

neoadjuvan kemoterapi uygulandı.  

Ortalama tümör boyutu 24mm (3-60mm) idi. 

Tümör yerleşim yerleri incelendiğinde üst dış 

kadran %46, alt dış kadran %16, üst iç kadran %10, 

alt iç kadran %9, üst orta kadran %9, alt orta kadran 

%7 ve santralde %3 olarak bulundu.  

Onkoplastik yaklaşım olarak %49 (n=53) raket 

mamoplasti, %13 (n=14) round blok mamoplasti, 

%10 (n=11) vertikal mamoplasti, %6 (n=6) j 

mamoplasti, %5 (n=5) lateral mamoplasti, %4 

(n=4) medial mamoplasti, %4 (n=4) batwing 

mamoplasti, %3 (n=3) dome mamoplasti, %2 (n=2) 

hemibatwing mamoplasti, %2 (n=2) grisotti 

mamoplasti, %2 (n=2) inferior pediküllü wise 

patern redüksiyon mamoplasti, %2 (n=2) v 

mamoplasti yapıldı. 5 hastada karşı memeye 

simetrizasyon uygulandı. İki hastada invaziv 

tümöre eşlik eden DCİS cerrahi sınırda 

görüldüğünden reeksizyon uygulandı. Hastaların 

%69'na (n=75) SLNB yapıldı, %53'ne (n=57) AD 

uygulandı. Çalışma grubundaki 108 hasta %28 

(n=30) T1, %64 (n=69) T2, %2 (n=2) T3, %1 (n=1) 

T4, %3 (n=3) Tis olarak kategorize edildi.  

Postoperatif dönemde hastaların %6'sında yağ 

nekrozu, %5'inde yara detaşmanı, % 4'ünde selülit, 

% 3'ünde hematom, %1'inde parsiyel nipple 

nekrozu komplikasyon olarak görüldü. İki hasta 

meme absesi nedeniyle tekrar hastaneye yatırıldı ve 

cerrahi drenaj yapılarak, IV antibiotik uygulandı.  

Sonuç: Onkoplastik cerrahi meme koruyucu cerrahi 

ile benzer lokal nüks ve sürvi oranlarıyla, daha iyi 

estetik ve yaşam kalitesi sonuçlarına ulaşılmasını 

sağlamaktadır. Literatürde komplikasyon oranları 

%15-30 arasında bildirilmektedir. Erken dönem ve 

kısa zaman aralığındaki sonuçlarımızı paylaştığımız 

çalışmamızda komplikasyon oranlarımız literatürle 

uyumlu bulunmuştur. Artan deneyimle bu oranların 

daha da düşeceğini umuyoruz.  

 

SB318 - Meme kanserinde aksilla durumunu 

değerlendirmede aksiller ultrasonun yeri 

Aysegul Akdogan Gemici1, Ebru Sen2, Zafer 

Demir1, Sina Ferahman2, Serdar Altınay3, Ercan 

İnci1 

1 Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Radyoloji Bölümü,  

2 Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü,  

3 Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Patoloji Bölümü,  

Giriş: Meme kanserli hastalarda aksillanın 

durumunu bilmek tedavi planlamada önemlidir. 

Lenf nodlarının durumunu en iyi belirleyen 

noninvaziv teknik aksillar ultrason (US)’dur. Buna 

rağmen literatürde aksillar US’nin yeri ile ilgili 
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tartışmalar sürmektedir. Çalışmamızdaki amacımız, 

serimizdeki aksillar US’nin değerini incelemek ve 

aksillar cerrahiye katkısını değerlendirmektir.  

Bulgular: Hastanemizde Temmuz 2015- Ocak 2018 

yılları arasında, meme kanseri nedeniyle ameliyat 

edilen ve SLNB yapılan hastalar çalışmaya dahil 

oldu. Toplam 316 hastanın 148'i Lüminal A (46. 

8%), 108'i Lüminal B (34. 2%), 48'i üçlü negatif 

(15. 2%), 12'si HER 2 pozitif (3. 8%) tümöre 

sahipti. Neoadjuvan kemoterapi alan hastalar ve 

SLNB bulunamayan hastalar çalışmadan hariç 

tutuldu. Yaş ortalaması 55. 2 (29-90) olup ortalama 

tümör boyutu 23 mm (3-160) idi. Çalışmada 

değerlendirilen zaman aralığında kliniğimizde 

çalışan 3 meme radyoloğu ve 2 genel radyologdan 

birisi tarafından, ameliyat öncesi yapılan aksiller 

US değerlendirmede, 80 hastada bulgu var iken; 

236 hastada bulgu yoktu. SLNB sonucu pozitif olan 

77 (%24. 3) hastada aksillar küraj uygulandı. 239 

hastada SLNB biopsisi negatif tanımlandı. US 

bulgusu olan hastaların %41. 3’ünde aksilla pozitif 

iken, US bulgusu olmayanlarda %18. 6’sında 

aksilla pozitif bulundu. Fark istatistiksel olarak 

anlamlı idi (p<0. 001). Aksillar US’nin duyarlılığı 

%42. 9, özgüllüğü %80. 3, pozitif kestirim değeri 

%41. 3, negatif kestirim değeri %81. 4 bulundu. 

Aksillar US’de saptanan bulgular 29 

hastadabelirgin korteks, 28 hastada asimetrik 

korteks, 19 hastada kalın korteks, 1 hastada 

kortekste mikrokalsifikasyon, 3 hastada hilus kaybı 

idi. Bulgu tipleri ile lenf nodu pozitifliği arasında 

istatistiksel ilişki saptanmadı.  

Tartışma: Aksiller US’nin literatürde tanımlanan 

duyarlılık değerleri %56-90, özgüllük değerleri 

%68-81 arasında değişmektedir. Bizim serimizde 

özgüllük benzer değerlerde olup, duyarlılık 

literatüre göre daha düşük bulunmuştur. Serimizde 

yanlış negatiflik % 18, 6 olup literatürden yüksek 

bulunmuştur. Bu değerler için kullanıcılar arası fark 

hesaplanmamakla birlikte yanlış negatifliğin yüksek 

olması, deneyim farklarına bağlı olabilir. 

Radyologların meme radyolojisi deneyimlerinin 

artmasıyla duyarlılık değerlerinin artabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca aksillanın pozitif bulunma 

oranının preoperatif US bulgusu olan hastalarda 

daha fazla olması literatürle uyumludur ve bu 

durum Z0011 çerçevesinde aksiller cerrahi 

uygulamalarında kullanılabilir.  

HEMŞİRELİK 

SUNUMLARI 

Sözel Bildiri Oturumu 2B 

01/03/2019 

4. Kat Seminer Salonu 

08: 00 – 09: 30 

 

HSB01 - Whipple Ameliyatları Sonrası 

Hemşirelik Bakımı 

Ayşegül Küçük, Birgül Ödül Özkaya 

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi  

Giriş: Pankreas, uzun silindir şeklinde yaklaşık 15 

cm. uzunluğunda ve 4 cm. genişliğinde bir bezdir. 

Midenin büyük kurvaturunun arkasında yer alır. 

Pankreasın başı, duodenumun konkav kısmındadır; 

kuyruk kısmı ise dalağa dayanır. Pankreas başı, 12 

parmak bağırsağı ve safra yollarının pankreas 

başına yakın bölümlerinde oluşan tümörleri, bu 3 

organ birbirlerine yapışık vaziyette oldukları için 

ayırmak mümkün olmamaktadır. Bu yüzden bu 

organlarda meydana gelen tümörlerde o bölgeyi 

komple temizlemek çok daha etkin bir tedavi 

yöntemidir. Pankreas başı, 12 parmak bağırsağı ve 

safra yollarının bu bölgeye yakın bölümlerinin 

komple alındığı bu yöntemin adı Whipple 

operasyonudur.  

Amaç: Whipple ameliyatı sonrası kapsamlı 

hemşirelik bakımı yapmak 

Tartışma: Hasta ve ailesi ameliyat öncesi girişimler, 

ameliyat süreci ve ameliyat sonrası dönem 

yapılması gerekenler konusunda 

bilgilendirilmelidir. Hastanın ameliyat sonrası 

hemodinamik değerleri ameliyat öncesi değerlere 

yakın tutulmaya çalışılmalıdır. Yaşam bulguları sık 

takip edilmelidir. Derin solunum ve öksürük 

egzersizleri öğretilmeli, gerektiğinde hekim istemi 

doğrultusunda oksijen tedavisine başlanmalıdır. 

İdrar miktarı saatlik izlenmeli ve 30 ml altına 

düştüğünde hekime bildirilmelidir. K vitamini 

üretiminin bozulmasına bağlı kanamalar gelişebilir. 

Kanama takibi yapılmalı, gerekli ise kan 

transfüzyonu yapılmalıdır. Hastanın oral 

beslenmesi kesilmelidir. Bu sebeple hastaya 

nazogastrik sonda takılabilir. Nazogastrik sonda 

uygulanan hastanın nazogastrik tüp kontrolü 

yapılmalıdır. Hastanın ağrı durumu 

sorgulanmalıdır, ağrısı varsa uygun pozisyon 
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verilmelidir. Sırt üstü yatış pozisyonu ağrıyı artırır. 

Bu yüzden yarı oturur pozisyon verilmelidir. 

Hastanın pozisyon ile ağrısı geçmiyor ise diğer 

nonfarmakolojik yöntemler denenmeli, etkili 

olmuyorsa hekim istemine uygun analjezik 

uygulanmalıdır. Hastada dren tüpleri varsa içerik 

yönünden sık gözlemlenmelidir. Safralı ya da kanlı 

drenaj anastomoz harabiyetini işaret eder. Bu 

yüzden drenaj miktarı ve özelliği kaydedilmelidir. 

Kan şekeri takibi yapılmalı, hiperglisemi 

durumunda hekim istemine uygun insülin 

uygulanmalıdır. Yara bakımı ve kateter bakımı 

verilirken aseptik teknik uygulanmalıdır. 

Pansumanların nemli ya da kanlı olmamasına 

dikkat edilmelidir. Enfeksiyon durumu varsa hekim 

istemine göre antibiyotik tedavisi başlatılabilir.  

Sonuç: Whipple ameliyatlarından sonra 

multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi hastanın 

taburculuğunu ve eve geçiş döneminin daha kolay 

atlatılmasını sağlar.  

 

HSB02 - 4 Yıllık Süreçte Cerrahi 

Kliniğimizde El hijyeni Uyumu  

Leyla Günay1, Birgül Ödül Özkaya2, Merve Karlı2, 

Zuhal Yeşilbağ1  

1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 

Giriş/Amaç: Dünya Sağlık Örgütü Hasta 

Güvenliğini Sağlık Bakım hizmeti sunumu ile ilgili 

hataların ve istenmeyen durumların önlenmesi 

olarak tanımlanmıştır. Önlenmesi gereken 

hatalardan bir de enfeksiyonlardır. Sağlık bakım 

ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en etkili 

önlemlerin birisi de el hijyenidir. Biz hastanemiz 

Genel Cerrahi Kliniğinde 2014-2018 yılları 

arasında çalışanların el hijyenine uyumunu 

paylaşmayı amaçladık.  

Yöntem: El hijyeni gözlemi kliniklerde hasta 

tedavi, bakım sürecinde enfeksiyon kontrol ekibi 

tarafından yapılmaktadır. Veriler infline ulusal 

sağlık hizmeti ilişkili sürveyans ağına 

kaydedilmekte. 3 aylık dönemlerde raporlanıp, 

Enfeksiyon Kontrol Komitesinde 

değerlendirilmektedir. Sonuçlar sürveyans raporları 

ile birlikte Hastane yönetimine ve Klinik İdari ve 

Eğitim sorumlularına bildirilmektedir.  

Bulgular: 2014 - 2018 yılları arasında Genel cerrahi 

Kliniğimizde gözlemlenen el hijyeni endikasyon 

sayısı 2025 tir. El hijyeni uyum oranları 2014 

yılında % 57, 14 tür. 2015 yılında % 53, 62 2016 

yılında %70, 03 2017 yılında %79, 73 tür. 2018 

yılında %78, 1 dir. Endikasyonlara göre ise temas 

öncesi uyum oranı % 60, 67 temas sonrası oran% 

80, 17 aseptik işlemlerden önce % 70, 95 vucut 

sıvıları ile bulaşma riski sonrası % 96, 05 hasta 

çevresi temas sonrası % 65, 97 dir.  

Sonuçlar: Gözlemi el hijyeni eğitimlerinin 

periyodik olarak yapılması, uyum oranlarının servis 

çalışanları ile paylaşılması, gözlem sürecinde geri 

bildirim yapılması yıllara göre el hijyeni uyumunun 

arttığı görüldü. Sağlık bakım ilişkili enfeksiyonların 

önlenmesinde en etkili yöntem olarak bilinen el 

hijyeni uyumunun %80 üzerine çıkarılması yeni 

hedefimiz olacaktır.  

 

HSB03 - Morbid Obezlerde Bariyatrik 

Cerrahi Sonrası Hemşirelik Bakımının 

Önemi 

Mizgin Tekin, Birgül Özkaya, Ümmühan Sevim 

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi  

Amaç: Bariyatrik cerrahi sonrası gelişebilecek 

komplikasyonların önlenmesinde hemşirelik 

bakımının önemini vurgulamak amaçlanmıştır.  

Giriş: Obezite küresel boyutta önemli bir halk 

sağlığı sorunudur. DSÖ tarafından obezite "Sağlığı 

bozacak ölçüde vücutta anormal ve ya aşırı yağ 

birikmesi" olarak tanımlanmaktadır. BKİ 30‘un 

üzerinde olan kişiler obez, 40’ın üzerinde olan 

kişiler ise morbid obez olarak adlandırılmaktadır. 

Bariatrik cerrahi obezitede kalıcı kilo verilmesini 

sağlayan etkili tedavi yöntemidir. Bariatrik cerrahi 

ameliyat teknikleri üç farklı tipte uygulanmaktadır. 

Bunlar; gıda alımını kısıtlayan, malabsorpsiyon, 

hem malabsorpsiyon hem de gıda alımını kısıtlayan 

ameliyatlardır.  

Bariyatrik cerrahi geçiren hastaların hemşirelik 

bakımında; yakın gözlem, dikkatli ve tam 

değerlendirme önemli yer tutmaktadır.  

Tartışma: Erken dönem komplikasyonlar ilk 30 gün 

içinde görülmektedir. Hemoraji ve anastomoz 

kaçağı gibi erken dönem komplikasyon 

belirtilerinden biri olan taşikardik nabız yönünden 

hastanın vital bulguları sık takip edilmelidir. Obez 

hastalarda artmış yağ dokusunun diyaframa baskısı 

nedeniyle oluşan solunum sıkıntısını önlemek için 

hasta semi-fowler pozisyona getirilmeli, oksijen 

saturasyonunu değerlendirmek üzere pulse 

oksimetre takibi yapılmalıdır. 1, 5-2 saatte bir derin 

solunum ve öksürük egzersizleri yaptırılmalıdır. 

Obez hastalarda cilt katlantı yerlerinde neme bağlı 

olarak iritasyon, iltihap ve mantar enfeksiyonları 

görülebilir ayrıca neme bağlı basınç yarası 

yönünden izlenmelidir. Hasta, diğer bir 

komplikasyon olan derin ven trombozu yönünden 

izlenmeli ve 2-24 saat içinde mobilizasyonu 



Bakırköy Cerrahi Günleri 2019      28 Şubat – 2 Mart 2019, İstanbul/Türkiye 

47 
 

sağlanmalıdır. Antikoagülan tedavi direktif edildiği 

şekilde uygulanarak, kanama yönünden hasta 

izlenmelidir. Genel olarak hastaya bütüncül bir 

yaklaşım ile hemşirelik bakımı verilmelidir.  

Sonuç: Hemşirenin bariyatrik cerrahi sonrası 

komplikasyonların önlenmesinde ve komplikasyon 

geliştiği durumlarda etkin tedavi ve bakımın 

sağlanmasında ekip içindeki rolü oldukça 

önemlidir.  

 

HSB04 - Stoma Yerinin İşaretlenmesinin 

Hastanın Yaşam Kalitesine Etkisi 

Birgül Ödül Özkaya, Ayşegül Küçük 

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi  

Amaç: Kolorektal ameliyat öncesi ostomi yerinin 

işaretlenmesini sağlayarak peristomal 

komplikasyonların önlenmesini ve hastanın yaşam 

kalitesinin yükseltilmesini amaçladık.  

Giriş: Cerrahi girişimler, yaşamın sürdürülmesi ve 

yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaçlamakla 

birlikte fonksiyon kaybı ve beden imajında değişim 

gibi yeni sorunlara da yol açabilmektedir. Çeşitli 

amaçlarla oluşturulan barsak stomaları, bireyin 

yaşam tarzını değiştiren ve yaşam kalitesini 

olumsuz etkileyen cerrahi girişimler arasında yer 

alır. Stomalı birey fizyolojik, psikolojik ve sosyo 

kültürel olmak üzere pek çok sorunla 

karşılaşabilmektedir. Stoma yerinin preoperatif 

işaretlenmesinin başta peristomal sorunları olmak 

üzere daha düşük komplikasyon oranları ile 

sonuçlandığı ve hastaya daha iyi bir yaşam kalitesi 

sunduğu bilinmektedir. İleostomi ve kolostomi 

açılan hastaların en sık yaşadıkları problemler 

istemsiz gaz çıkışı, kötü kokuya bağlı sosyal 

izolasyon, beden imajında değişme, benlik 

saygısında azalma, cilt ve seksüel problemler ile iş 

ve arkadaş ilişkilerinin etkilenmesidir. Ameliyat 

sonrasında hastaların stomaya uyumu uzun zaman 

alabilir.  

Tartışma: Ameliyat öncesi stoma yerinin 

işaretlenmesi gerek acil gerekse elektif olgularda 

kolay uygulanabilen bir yöntemdir. İşaretlemede 

stomanın anatomik olarak rektus kasının içinden 

geçecek biçimde olması, insizyon hattından, kosta 

yayından, kemik çıkıntılarından, deri 

katlantılarından ve kemer hattından uzak, karındaki 

yağ dokusunun tepesinde, hastanın rahatça 

görebileceği ve ulaşabileceği biçimde yerleşmesi 

kriter alınmıştır. Standart olarak işaretleme önce 

ayakta, yatar pozisyonda, öne eğilme, ardından 

hasta oturtularak ayrı ayrı değerlendirilip 

sonrasında nihai lokalizasyon belirlenmektedir. 

İşaretlenmeyen hastalarda stoma yeri ameliyat 

esnasında cerrah tarafından belirlenmektedir. 

İleostomi ve üriner diversiyonlarda sağ alt 

abdominal kadran, tranvers kolostomide üst orta 

kadran, desending ve sigmoid kolostomide sol alt 

kadrana işaretleme yapılır. Tekerlekli sandelyeye 

bağımlı olma, ileri derecede sarkmış bir karın 

yapısı, stomayı göremeyecek derecede hastanın 

obesite olması, ileri derecede skolyoz, karında fazla 

asit birikmesi, görme, ulaşma ve bakımı engelleyen 

fiziksel kısıtlılık üst abdominal ostomi işaretmesini 

etkilemektedir. Ostomi yeri işaretlemesi yaparken 

sızıntıyı önlemek için adaptörün yapışabileceği 5-8 

cm lik düz bir alan olmasına dikkat edilmesi 

gerekir. Ameliyatta değişiklik yapılabilme 

ihtimaline karşı sağ ve sol alt abdominal kadran 

birlikte işaretlenir. Stoma bölgesi ameliyattan 

öncesi stoma bakım hemşiresi tarafından 

işaretlenmelidir. Uygun bölgede açılmayan 

stomalarda hastanın kendi bakımını üstlenmesi 

zorlaşmakta, peristomal cilt komplikasyonları ve 

maliyet artmakta, hastanın günlük yaşamı 

etkilenmektedir.  

Sonuç:. Stoma bölgesi ameliyattan önce stoma 

bakım hemşiresi tarafından işaretlenmelidir. Uygun 

bölgede açılmayan stomalarda hastanın kendi 

bakımını üstlenmesi zorlaşmakta, peristomal cilt 

komplikasyonları ve maliyet artmakta, hastanın 

günlük yaşamı etkilenmektedir.  

 

HSB05 - Ameliyathanede ‘Güvenli Cerrahi’ 

Sevcen Evmez, Tükezban Atilla 

SBU Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

Giriş: Sağlık hizmetlerinin amacı kişi, aile ve 

toplumların sağlığının korunması, geliştirilmesi, 

hasta olanların tedavi edilmesi ve tedavi edilenlerin 

geri kalan yaşamlarını sağlıklı olarak 

sürdürmelerinin sağlanmasıdır. Dünya Sağlık 

Örgütünün verilerine göre yılda 234 milyon 

ameliyat yapılmaktadır. Yılda 25 kişiden biri 

ameliyat olmakta, bu ameliyatların 7 milyonunda 

komplikasyon gelişmekte ve 1 milyonunda 

ameliyatla ilişkili ölüm görülmektedir. 

Hastanelerde gerçekleşen kötü olayların yarısının 

cerrahi bölümlerde yaşandığı ve bunların da 

yarısının güvenli cerrahi uygulamaları ile 

önlenebildiği anlaşılmıştır. Bu gerçekliklerden 

yararlanarak DSÖ tarafından cerrahi işlemlerin 

daha güvenli hale gelebilmesi için “Güvenli Cerrahi 

Hayat Kurtarır” projesi geliştirilmiştir. 

Çalışmamızda hastanemiz ameliyathanesinde 

uygulanan güvenli cerrahi uygulamalarını tanıtmak 

ve hasta bakım kalitesini arttırmayı 

hedeflemekteyiz.  
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Gereç Yöntem: Araştırma gözlem kaynak tarama 

yöntemleri kullanılarak hastanemiz 

ameliyathanesinde yapılmıştır.  

Bulgular: Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi kısa 

hatırlatmalar yaparak cerrahi güvenliği sağlamakla 

beraber güvenli Cerrahi uygulamaları, ameliyat 

öncesi, ameliyathane ve ameliyat sonrası dönem 

olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. DSÖ’nün 

“Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” projesinde 

güvenli cerrahi için 10 ana hedef hazırlamış olduğu 

bilinmekte olup bizim ameliyathanemizde 

hemşirelerimiz bu hedefler doğrultusunda; Her 

aşamada doğru taraf, doğru hasta uygulamasını 

gerçekleştridiği, aşırı kan kaybı riskine karşı 

anestezi ekibi ile beraber yıkama ve kanama 

takibini yaptığı CAE’nı engellemek amacıyla 

sterilizasyon kontrolünü ve cerrahi ekibin 

sterilizasyon uygulamalarını denetlediği, ameliyat 

sırasında kullanılan cerrahi alet, iğne, spanç ve 

kompreslerin ameliyat bitiminde, vücut boşlukları 

kapatılmadan önce sayılıp ve tam olduğundan emin 

olunduğu, cerrahi işlem sonucu çıkarılan numune 

üzerine doğru etiketleme uygulamalarının yapıldığı 

saptanmıştır.  

Sonuç: Cerrahinin güvenli bir şekilde başlayıp, 

devam edip sonlanabilmesi için bu çarkı döndüren 

cerrah, anestezi ekibi, ameliyat hemşiresi bir takım 

üyesi olduklarını bilmeli ve takım ruhu ile 

çalışmalıdırlar.  

 

HSB06 - Hasta Merkezli Hemşirelik 

Sürecinde Ameliyathane Hemşireliğine 

Genel Bir Bakış 

Birgül Ödül Özkaya, Ayşegül Küçük 

SBU Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

Giriş ve Amaç: Hastalara en az invaziv girişimle en 

iyi cerrahi tedavi uygulama düşüncesi yeni 

teknolojilerin gelişmesinde ve günümüzde 

laparoskopik yöntemlerin ve robotların cerrahi 

alanda kullanılmasına yol açmıştır. Ameliyathane 

ortamında çalışan hemşireler de multidisipliner bir 

bakım anlayışı geliştirmekte olup rol ve 

sorumlulukları da farklılaşıp karmaşıklaşarak daha 

da artmıştır. Bu anlamda çalışmamızda hasta 

merkezli ameliyathane hemşireliği uygulamaları 

aktarılmaktadır.  

Gereç Yöntem: Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesinde yapılan çalışmamızda 

yöntem olarak kaynak tarama uygulamalı araştırma 

ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Gelişen teknoloji ile ameliyathanede 

teknoloji konusunda uzmanlaşmış bilgiye sahip 

olmak ameliyathane hemşireleri için büyük önem 

taşımaktadır. Bu amaçla ameliyathane hemşireleri 

bu süreçte; 

Öncelikle hastanın kimlik ve taraf doğrulama 

sürecine katılır. Steril şartlara uygun malzemelerin 

açılmasını sağlar. Hep bir adım sonrasını düşünerek 

hareket eder. Ameliyat öncesi malzeme ve 

ekipmanlarının eksiksiz, sağlam ve çalışır 

olduğundan emin olmalıdır. Cerrahi el antisepsisini 

uyguladıktan sonra; steril önlük ve eldiven giyer. 

Steril alan ve masayı ameliyat için gerekli alet ve 

malzemelerle hazırlar. Kullanılan teknolojinin artan 

karmaşıklık düzeyleriyle orantılı olarak (minimal 

invaziv ve robotik uygulamalar vb. ) çeşitli ve 

karmaşık yapıdaki ekipman ve aletleri zamanında 

hızlı ve seri bir şekilde hazır hale getirir ve nasıl 

kullanılacağını bilir. Alet ve masa yerleşimini 

cerrahi ekibin konforlu çalışmasına olanak verecek 

şekilde hazırlamalıdır. Steril ekibin hazırlanması 

için önlükleri hazır halde bulundurup giydirir ve 

tüm vaka boyunca sterilizasyonun kontrolünden 

sorumludur. Hastanın uygun teknikle boyanmasına 

ve örtülmesine yardımcı olur. Ameliyat öncesi tüm 

hazırlıkları yapmış, kontrollü, kendinden emin ve 

ameliyat boyunca cerrahi ekiple uyumlu bir şekilde 

çalışmalı, hastanın her türlü güvenliğini kontrol 

altında tutmalıdır. Ameliyat sırasında kullanılan 

aletleri tanımalı, nasıl hazırlanacağını ve 

kullanılacağını bilmelidir. Operasyon esnasında 

cerrahın yapacağı her hareketi önceden görüp ve 

gerekli olan aleti cerrah istemeden kullanıma hazır 

halde bekleyip vaka seyrini sürekli takip eder. 

Ameliyat esnasında alınan doku, kültür, sitoloji 

örneklerini saklar ve sirküle hemşireye doğru 

şekilde teslim eder. Ameliyat esnasında kullanılan 

yıkama solüsyonlarının miktarını kontrol altında 

tutup bildirir ve masasında daima vücut ısısına 

yakın bir yıkama solüsyonu bulundurur. Ameliyat 

öncesi, sırası ve btiminde gaz, kompres, iğne ve 

aletlerin sayımını düzenli şekilde sayar ve kontrol 

altında tutar. Cerrahların gaz ve kompres 

koydukları bölgeleri ve adetlerini aklında tutar. 

Kapalı teknikle yapılan ameliyatın herhangi bir 

sorun (kanama ve diğer komplikasyonlar) nedeniyle 

her an açığa geçilebilme olasılığına karşı ameliyat 

salonunda açık hazırlığının olması gerekir. 

Ameliyat esnasında bir sonraki gelecek olan 

ameliyatı planlayıp hazırlıkların yapılmasını sağlar 

Ameliyat sonunda hastanın yara yerinin steril bir 

şekilde pansumanın yapılmasını sağlar Ameliyat 

sonrasında sterilizasyon ekibiyle işbirliği içinde 

çalışıp malzemelerinin transferini sağlamalıdır 

Sonuç: Ameliyathane hemşireliği de ki güncel 

yaklaşımları yakından takip etmekte, teknolojinin 

kazanımlarından faydalanmakta, tıbbın hızla 

ilerlediği günümüzde bilgilerini güncel tutmaktadır 
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HSB07 - ERCP Komplikasyonlarının 

Önlenmesinde Deneyimin Önemi 

Çile Tutuk, Kerim Çetin, Gülcihan Bayraktar, 

Cevher Akarsu, Hakan Seyit, Osman Köneş, 

Mehmet Karabulut 

SBU Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

Amaç: ERCP( Endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography ) pankreatik ve biliyer 

hastalıkların tanısında kullanılan terapötik bir 

prosedürdür. Bazı hastalıkların tedavisinde cerrahi 

tedavinin yerini almıştır. Ancak ERCP işlemi 

enfeksiyon, perforasyon, kanama ve pankreatit gibi 

mortaliteyle sonuçlanabilecek komplikasyonlara 

yol açabilir. Amacımız deneyimli ellerde yapılan 

ERCP işleminin morbidite ve mortaliteyi 

azaltmadaki rolünü irdelemekti.  

Giriş: ERCP çeşitli pankreatikobiliyer hastalığın 

yönetiminde kullanılır. ERCP sonrası 

komplikasyon oranı %5-10 civarındadır. Yüksek 

riskli hastalar ile kompleks girişimlerin yapıldığı 

işlemlerde komplikasyon oranı artar. ERCP 

işleminde tedavi edici sonucu alabilmek için 

hastaya ve hastalığa özgü bir yaklaşım gerekir. 

Ekibin deneyimi alternatif yaklaşımlar ve teknik 

uygulamaların çeşitliliğini belirler. Deneyimli 

ellerde kompleks uygulamalar yüksek başarı ve 

düşük komplikasyon oranlarına yol açar.  

Metod: Ünitemizde yılda yaklaşık 1000 ERCP 

işlemi yapılmaktadır. Ünitemizde ERCP işlemi 

öncesi bütün hastalar karaciğer, pankreas ve safra 

yolları polikliniğinde değerlendirilip klinik, 

radyolojik ve laboratuar bulgularına göre acil veya 

elektif ERCP planlaması yapılmaktadır. Hastalara 

kullandığı ilaçlar ve yandaş hastalıkları ile ilgili 

konsültasyonlar tamamlandıktan sonra işlem 

planlanır.  

Tartışma: ERCP pankreatikobiliyer sistem ve 

periampüller bölge patolojilerinin tanı ve 

tedavisinde önemli rol oynar. İnvaziv bir işlem olan 

ERCP ciddi komplikasyonlara yol açabilir. ERCP 

işleminde deneyimli hemşire ekipmanların uygun 

kullanımına yardım eder ve zor işlemlerde hekime 

yardımcı olarak komplikasyon gelişimini azaltmaya 

katkı sağlar. Yüksek volümlü merkezlerde ve 

deneyimli ellerde ERCP ye bağlı 

komplikasyonların azaldığı bildirilmiştir. ERCP 

ünitesindeki dezenfeksiyon prosedürlerinin eksiksiz 

uygulanması, işlemi yapan hekim, hemşire ve 

yardımcı personelin deneyimi ve uyumlu çalışması 

ERCP işleminin başarı oranını arttırır. Ayrıca 

deneyimli ellerde hem komplikasyon gelişimi azalır 

hem de komplikasyon yönetimi kolaylaşır.  

Sonuç: ERCP işleminde deneyimli doktor ve 

hemşire işlem başarısı ve komplikasyon oranına 

etki eder.  

 

 

 


