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Karaciğer Tx da biliyer sorunlar
• Tx son evre karaciğer hastalığı için tek küratif 

tedavi

• Özellikle biliyer komplikasyonlar sık ve önemli

– İnsidensi  %5-32, 

– Post TX önemli morbidite ve mortalite ile birlikte

• %19 mortalite, ve %13 retransplant  

• Biliyer komplikasyonların-kaçak ve striktür-
tedavisi endoskopik
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Karaciğer transplantasyonu sonrası biliyer 
komplikasyonlar

LDLT’nin %30, DDLT’nun  %5-25’inde meyda gelir
Erken komplikasyonlar (ilk 

4hafta)
• Safra kaçakları

– Anastomoz yerinden
– Sistik kanaldan
– Aksesuvar safra kanalından
– T tup traktından
– İntrahepatik hasardan
– Karaciğer kesi yüzeyinden
– Migre olan T Tüpten

• Biloma 
• Erken striktürler

– Safra kanal çaplarının uyumsuz 
olduğu anastomozlar

– Teknik hatalar

Geç komplikasyonlar ( 4 
haftadan sonra)

• Geç striktürler
– Anastomotik
– Non-anastomotik

• Dolma defektleri
– Koledokolithiazis
– Çamur
– Biliyer “cast” sendromu

• Kolanjit
• SOD
• Diğer; Mukosel, Hemobilia, 

bakteriobilia



Biliyer Komplikasyonlar ne zaman 
meydana gelir 

Transplantasyondan sonraki aylar

Safra kaçağı

Anastomotik
striktür

Nonanastomotik
striktür

Ampuller 
disfonksiyon

Casts



ERCP e başlamadan önce 
• Öncelikle Tx tipi ve transplant sırasında oluşturulan 

biliyer rekonstriksiyon öğrenilmeli, net olarak 
ortaya konulmalı
– Roux-en-Y HJ’li bir hastada post ERCP pankretit !!

– İşlemde kullanılabilecek malzeme hazırlığı

• MRCP mutlaka olmalı, buna göre yol haritası 
belirlenmeli
– MRCP hatalı ?, kanal-kanal uyuşmazlığı ?, gerçek darlığı 

ayıramayabilir

– MRCP de küçük striktürler gözden kaçabilir-

• Kolestaz testleri ve takip eden hekimle birlikte 
değerlendir



LDLT da safra yolu anastomozları





MRCP görüntü kalitesi çok önemli

• Vericinin sağ 
anteriör-
posteriör 
segmentleri 
alıcının sağ ve sol 
ana kanallarına 
bağlanmış



En erken ERCP ne zaman yapılmalı

• Genel uygulama;Tx’dan 3-4 hafta sonra

• Post op 5. günden sonra güvenli olarak yapılabilir

• Anastomozu bozmamak için çok dikkatli yapılmalı

• Erken dönemde dilatasyon yapma !! 4 mm ?

• Taş balon ile temizlik yapılmamalı- anastomoz 
hattında trakasiyon yapılmamalı

• Küçük çaplı stent 7 f, hatta 5 f pankreatik

• İmmünsupresyon nedeniyle antibiyotik profilaksisi



• Karaciğer sol lobunun yokluğu ve operatif 
değişiliklere bağlı duodenal entübasyon zor 
olabilir

– Az hava ve bulbusta iken up-right pozisyonunda 
çekmek ve bu sırada havayı çekerken itmek  

• Sağ lobda daha kısa, daha dar konfluens, sıklıkla 2 
kanallı anastomoz işlemi zorlaştırır

ERCP özellikle LDLT li hastalarda zor



Safra kaçağı şüphesi
• Erken (<1 ay) ve geç (>1 ay) kaçaklar 

• Postop dönemde uyarıcı bulgular
– Sepsis

– Gerilemeyen asit,

– Lökalize sıvı kolleksiyonları

– Erken dönemde cerrahi drenden safralı sıvı 
gelmesi

– En iyisi peritoneal sıvı analizi

• Tanı: MRCP, BT, sintigrafik- agressif 
değerlendirme

• Kuvvetli klinik şüphede hemen ERCP



Safra kaçak nedenleri (LDLT %5-18)
• Erken- vasküler yetersizlik, iskemik hasardan.. 

– Anastomozdan 
– Sistik güdükten
– Graft kesi yüzeyinden
– Hasarlı aksesuvar kanaldan 

• Geç genellikle anastomoz dışı
– T tüp traktından 
– karaciğer biyopsisi sonrası yüksek basınçlı kanaldan, 

• Biloma- İH, ektra H, abse «DİSCONNECTED BİLE 
DUCT SENDROM» ??

• Sıklıkla Striktür ile birlikte



Safra kaçağının tedavisinde kaçağı 
bypass eden stent

• Küçük stentlerle 7 f , hatta 5 f pankreatik le başla

• 6-8 hafta sonra tekrar ERCP

• Genelde 2 seansta kapanır

• Tekrar değerlendirme için 6 ay bekleme
– Tekrar ERCP 3-4 ay içinde ( çamur ve sekonder striktür 

neden oluşabilir ), en az 1/3 ünde striktür gelişir 

• Kontrol ERCP de kaçağı devam edenlerde kaplı 
stent ?, 

Verdonk RC  Scand J Gastroenterol 2006



Kaçak şüphesi kuvvetli ancak ERCP de 
kaçak görülememesi

• Anastomoz altında balon ocluded 
kolanjiyografi uygulanmalı ?

– Muhtemel kaçak yerleri 

• anastomoz, 

• donör- alıcı sistik kanal güdüğü, 

• aksesuvar safra kanalı, 

• karaciğer kesi yüzeyi

– Karaciğer yüzeyinden küçük sızıntılar genellikle 
kendiliğinden durur



Karaciğerin kesi yüzeyi/ 
Anastomozdan kaçak 

Anteriör segmente 1 stent
Posteriör segmente 1 stent sonrası



Biloma 
İntrahepatik- perihepatik

• Semptomatik olanlar, abse 
gelişenler tedavi edilmeli 

• İHSY na guide 
gönderilebilenlerde fazla 
travma yaratmadan küçük 
çaplı plastik stent + perkutan 
drenaj

• DİSCONNCTED BİLE DUCT SEND 
olanlarda sfinkteretomi ve 
biloma poşuna 2 adet stent (NB 
Drenaj mümkünse 10 f) +biloma
perkutan drenaj
– Randevu yöntemiyle 

stentleme+ perkutan drenaja 
devam



SMALL FOR SİZE 

SYNDROME ??EX



Post TX striktürler
• LDLT de %40, kadaverik %10-15, %70-87 i Tx in ilk yılında
• Anastomotik-non anastomotik (anastomoz a>0.5 cm 

proksimal)
– HA trombozu- iskemik kolanjiyopati, biliyer cast
– Uzun sıcak- soğuk iskemik zaman, reperfüzyon hasarı-
– Kardiak ölümden sonra alınan dönorler
– ABO uyumsuzluğu
– Akut sellüler rejeksiyon
– Kr rejeksiyon
– Tekrarlayan biliyer enfeksiyon
– Postop biliyer drenaj kateteri kullanılması
– Çoklu safra kanal greft kullanılması
– Donör- alıcı safra kanal çap uyumsuzluğu
– PSK, OİH, kemokin polimorfizmi
– Anastomotik safra kaçağı
– Cerrahın deneyim ve ustalığı



Post Tx biliyer striktür
• Obstriktif semptomlar nadir, çoğu asemptomatik
• Laboratuvar anormallikleri non obstriktif kolestaza 

da bağlı olabilir (Sellüler rejeksiyon, İlaca bağlı 
kolestaz, Primer hastalığın nüksü) 

• Takipte her kontrolde dikkatle aranmalıdır..
• Özellikle LDLT lı hastalarda tanıda gecikme 

endoskopik tedavi başarısını çok etkiler
• MRCP çekme eşiği çok düşük tutulmalı, özellikle 

LDLT de USG yardımcı olmaz !!!
• ERCP/PTK tanıda kullanılmaz !!
• Striktür tanısı: anastomoz çapı <%50 donör kanal çapı ise

• Damar komplikasyonu şüphesinde BT, Dooppler



Anastomotik, nonanastomotik 
tanınması ve ayırımı önemli

• AS’ler MRCP de önemli bir bulgu vermeyebilir-
bu durumda darlık klinik ve lab bluguları
önemli (kolestaz, kolanjit)

• LDLT lı hastalarda anastomoz darlığı gerçek 
darlık olmayabilir- donör sağ/sol hepatik kanal 
alıcı ana hepatik kanal çapları arasında 
uyumsuzluk olabilir

• Özellikle LDLT lı hastalarda darlığa rağmen İHSY 
dilate olmayabilir, kolestaz bulguları çok 
önemli !! Şüphe varsa ERCP yap



Karaciğer Tx sonrası şüpheli biliyer obst. değerlendirilmesi
KCFT anormalliği± semptom:ateş, Sağ ÜKA, sarılık

MRCP/USG ve karaciğer damarlarının Doppleri 

Şüpheli HA 
Darlığı/tıkanıklığı

Hepatik anjiyografi

Biliyer darlık

Normal

Karaciğer biyopsisi

Safra kanal
Proliferasyonu/ Kolestaz

Rejeksiyon veya
iskemi

Tedavi etMRCP TEKRAR DEĞERLENDİR

Biliyer  obstr
şüphesi

Normal 

Diğer nedenleri 
araştır

D-D anastomozlu hastalarda ERC
R-Y’li hastalarda ve ERC başarısız

Olanlarda PTK 



En baş belası darlıklar: LDLT lı A.D

• Çok sıkı ve büklümlü
• Fibrotik doku çok yoğun
• Transplante karaciğerdeki hipertrofik 

değişikliklerin yarattığı anastomozdaki şekil 
değişiklileri

• Donör İHSY çapının küçük olması
• İki anastomozun her ikisinde de sıklıkla striktür 

gelişmesi
• Sağ posterior: ağzı posterior yönde daha derinde 

daha karışık,  darlığın ağzını bulmak zor



LDLT lılarda işlem zor

• Darlığı geçmede kolanjioskopi yararlı olabilir*

• PTK kurtarıcı tedavi

– %5.9-77.7 inde gerekli olabilir

– Kombine yöntemlerin kapısını açar

• Bir yöntemin başlangıçta başarısız olması daha 
sonra başarısız olacağı anlamına gelmez

Parsi MA Liver Transpl 2009
Woo YS Surg Endosc 2016
Na GB HPB (oxford) 2014



LDLT li hastalarda biliyer anastomoz darlıklarından örnekler, şiddetini gösterir

Morfolojisine göre              nonvizalizasyon     ayrı kanal, dar                        -geniş 

Proksimal-distal kanallar arasındaki açıya göre

Donör safra yolunun :     Torba şeklinde (yuvarlak), intermediate,           üçgen (tapered) 
sonlanım şekline göre

Biliyer anastomozun     :Unbranched,   çatal şeklinde,      tırmık şeklinde,      çokdallı
proksimalindeki görünüme

Sağ dal nakilli LDLT lı hastalarda sıklıkla çatal veya tırmık şeklinde



LDLT -Hangi stent daha iyi
• Sıkı darlıklarda 7 f stentle başla, 1- 2 ayda 10 f değiştir.
• LDLT li hastalarda kanal çapı  küçükse 5 f stent (uzun 

pankreatik stent)  
• Erken dönemde 4-6 hafta dilatasyon yapma (4mm ?), 
• 6 mm ve üzeri balonla dilatasyonu 2, 3. üncü ERCP (10 f 

plastik stenti  çıkardıktan sonra) 
• Sonrasında artan balon dilatasyonu, çoklu stent- başarı 

yüksek %97
• LDLT lerde çoklu stent daha zor, daha küçük çaplı 

stentlerle çoklu stent daha iyi olabilir (10 yerine 2 8.5 f 
veya 2-3 7 f)

• Her darlık balonla temizlendikten sonra stentlenmeli
• Darlık tedavisi tamamlandıktan sonra balon ocluded 

kontrol kolanjiyogram yararlı olabilir



OLT –anastomoz darlığında kaplı SEMS

• Endoskopik tedavi süresini kısaltır
• Yalnız 2 işlem 
• 3-6 sonra stent çıkarılır
• Sorunları

– Migrasyon: stenti papillanın üstünde tutarak pigtail takarak, 
anti migratuvar stent kullanarak engellenebilir

– Büyük çaplı stentler sekonder darlıklar yapabilir
– Striktür nüksü

• 5 yıla kadar %9- 47

– Kaplı stentlerle bile 4-6 ay sonra çamur, kolanjit olabileceğini 
unutma

• Çıkarmak genellikle kolay
• Çıkarılamazsa stent in stent Chaput U Gastrointest Endosc 2010

Tarantino I Endoscopy 2012
Tarantino I Dig Liver Dis 2015



Kadaverik LT lu hastalardaki anastomoz 
darlıkların kaplı  metalik stent



Sriktürlerde endoskopik tedavi
• Sfinkteretomi + tekrarlayan multipl stentle dilatasyon –her 3-

4 ayda stent değişimi

– Başarı oranı 
• OLT de %70-80 
• LDLT de % 60

– Nüks %18 
Fatima J Am Coll Surg 2010, Perere M Surg Endoc 2011
Kaffes AJ Gastrointest Endosc 2005
Alazmi WM Endoscopy 2006





Bazan darlık redündensi ile birlikte



LDLT sonrası anastomoz darlığı-
özellikle sol lob- parsiyel kaplı SEMS



AST+NAST darlıklı hastada metalik stent



MRCP ERCP: yalnız anteriör segment doluyor 
ancak derin kanüle edilemiyor



Önce PTK ile anterior segment PTK



Daha sonra posterior segmente magnet uygulaması ve 
her iki segmentin drenajı



LDLT lı hastalarda tıkalı her iki anastomozu 
da drene etmek gerekir mi ?

• Bu konuda araştırma çok az
• Malign HD lardaki gerekli volüm drenaj kurallarından 

faydalanılabilir
– LDLT anastomoz darlıkları  Bizmuth Tip III-IV darlığa benzer
– KC sağ lob %55-60, sol lob %30-35, kaudat lob %10

• Sağ anterör %28-46, posteriör %22-41

– MHD larda %25-30 unun drenajı yeterli

• Canlı KC dokusunun %50 den fazlasını drenajının önemli 
olduğu gösterilmiştir

• LDLT takılan karaciğerin küçük olması ve zeminindeki 
karaciğer hastalığı nedeniyle %50 drenaj yeterli olmayabilir

• Bekle gör ?  2/3 politikası ?

Kerdsirichairat T  Clin Trans Gastroenterol 2017 





• 110 hastalık LDLT anastomoz darlıklı seride

• İlk girişimde bilateral drenaj %10

• Unilateral drenaj  %55
– Sıklıkla drene edilebilen unilateral sağ anteriör %74.5

– Takipte bilateral drenaj gerektiren hastalar %63.6

• Birden fazla bilateral drenaj gerektiren hastalar %64.5

• Unilateral drenajın yeterli olduğu hastalar %24.5

• BİLATERAL DRENAJ BAŞARILI OLANLARDA TX İLE 
İŞLEM ARASINDAKİ SÜRE KISA (91 güne 191 gün)

• Öneri yok, bilateral drenaj önemli ?

You MS Liver Transplant 2019



Post LDLT A.D

Endoskopik yaklaşım
Dilatasyon+çoklu stent

Bilateral girişim başarılı
3-6 ayda bir stent değişimi
En az 1 yıl

Unilateral girişim başarılı

Karaciğerin >2/3
den fazlası drene
Yetmezlik yok

Dilatasyon+ çoklu stent
En az 1 yıl devam

Drene edilen KC 
Küçük , yetmezlik

Drene edilemeyene
PTK

Endoskopik 
Girişim başarısız

PTK

M
A
G
N
E
T

Başarısız 

Başarısız 



İlk başarılı endoskopik girişim oranı %46.7-88.6
Median endoskopik- perkutan girişim: 1.4-6.3
Cerrahi tedavisiz rezolüsyon oranı %36.9-100



• NAS: Anastomozun en az 5 mm ve daha 
proksimalideki darlıklar 

• Diffuz ve multipl dalları tutar, nedeni iskemi 
(HA trombozu dışlanmalı)

• Biliyer sistemin iskemisi mukozayı soyarak 
‘BİLİYER CAST’ oluşturabilir
– Kolanjite, NAS eğilimi artırır 

• PSK a benzer
• Daha nadir PSK gibi altta yatan hastalığın 

nüksü

• Tedavi: AS tedavisinden daha zor sıkıntılı
– Dilatasyon (genelde 4-6 mm) ve stentleme 
– Tedavi süresi daha uzun ve başarı daha 

kötü, 
• Yalnızca %50

Non Anastomotik Striktürler



Tip I

Tip II

Tip III

Non anastomtotik darlıklar İTBL tipleri



NAS-ITBL 3 tipi var

Tip I: donör safra kanalı 
ekstrahepatik tutulum 
lökalize form

Tip II ana hepatik kanal 
proksimali- bifurkasyon
ve 2 ana hepatik kanalı 
içine alır 

TipIII de intra ve 
ekstrahepatik striktürler
yaygın form

Zoepf T Gastrointest Endosc 2012



Genel kural olarak: iskemik olaylar diffüz İHSY darlıklarına yol açar 
(ITBL tip III) , graft sağ kalımı kötü, retransplant kaçınılmaz 

İleri PSK a çok benzer



Non anastomotik darlık
(sağ posteriör segment ITBL tip II)

Nonanastomotik darlık
Sağ anteriör (seg 5-8)



AS ve NAS Tip I - endoskopik  tedavi



İTBL- Endoskopik  tedavi



Tip II-III ITBL, balon dilatasyonu



Hayalet stentler, tüpler

• Postop komplikasyonları 
azalatmak için Safra 
anastomozunda küçük 
çaplı (≤2.5 mm) lik T 
tüplerin kullanılması
– Genelde posttx 5 günde T 

tüp kolanjiyogarfik kontrol. 
Sonra kapatılır

– 6 hafta sonra 
kolanjiyografik kontrolden 
sonra çekilir ????

– Radyoopak değil, 
görülmezler, ERCP sırasında 
işlemi zorlaştırır...

Stentler 4 f ve görülmezler



Biliyer “cast” sendromu
Safra kanallarının şeklini alan safra kanalları içindeki sert koyu materyel

• TX’lerin %4-18’inde

• Şiddetli ve diffüz biliyer hasarı gösterir. risk faktörü: 

• HA stenozu/striktür,  sıcak iskemi zamanı  risk faktörü

• Cast’lerin içinde;bilirubin, kollajen ve safra asitleri/kolesterol 

• AS ve non AS Striktülerle birlikte

• Genellikle post Tx ilk yılda semptomatik, Graft ve hasta sağ 
kalımı kötü

• Tanı en iyi ERCP ile

• ERCP/PTK ile castlerin basket/balonla esktraksiyonu, biliyer 
irrigasyon, gereğinde stentle tedavi: başarı oranı %60 ?


