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ÖZ
Giriş: Görüntüleme yöntemleriyle tanı konulamayan karaciğer hastalıklarında, malignite evrelemesinde ve tedavi
planlamasında karaciğer biyopsisi gerekmektedir. Bu çalışmamızda kliniğimizde yaptığımız ultrasonografi (USG)
eşliğinde perkutan karaciğer biyopsilerinin sonuçlarını ve komplikasyon oranlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Mart 2016-Şubat 2019 dönemleri arasında USG eşliğinde perkütan karaciğer
biyopsisi yapılan 112 hasta retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Kliniğimizde 76’sı (%67.9) karaciğer parankim biyopsisi, 36’sı (%32.1) karaciğer kitle biyopsisi olmak
üzere 112 hastaya karaciğer biyopsisi yapıldı. Hastaların 50’si (%44.6) kadın, 62’si (%55.4) erkekti. Yaş
ortalaması 56,3’tü. Biyopsilerin 108’i (%96.4) patolojik tanı için yeterliydi. 2 hastada (%1.7) subkapsüler hematomperihepatik sıvı ve 4 hastada(%3.4) medikal tedaviyle gerileyen ağrı olmak üzere hastaların 6’sında (%5.1) minör
komplikasyonlar saptandı.
Sonuç: Sonuç olarak klinik tecrübemize göre USG eşliğinde yapılan perkutan karaciğer biyopsileri hızlı, etkili,
minimal invaziv ve maliyet etkindir. Komplikasyon oranları oldukça düşüktür. Tüm hastalarda karaciğer
biyopsilerinin ultrason eşliğinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

SUMMARY
Introduction: Liver biopsy is required in cases that can not be diagnosed by imaging methods, malignancy
staging and treatment planning. We aimed to evaluate percutaneous liver biopsies, results and complication rates
in our clinic.
Material and Method: A total of 112 patients undergoing ultrasonound (US) guided percutaneous liver biopsy,
performed between March 2016 and February 2019, were reviewed retrospectively.
Results: In our clinic, liver biopsy was performed in 112 patients, 76 of them (67.9%) were liver parenchymal
biopsy and 36 of them (32.1%) were liver mass biopsy. Fifty (44.6%) of the patients were female and 62 (55.4%)
were male. The mean age was 56.3 years. 108 (96.4%) of the biopsies were sufficient for pathological diagnosis.
Minor complications were detected in 6 (5.1%) of the patients, including subcapsular hematoma-perihepatic fluid
in 2 patients (1.7%) and pain relieved with medication in 4 patients (3.4%).
Conclusion: In conclusion, US guided percutaneous liver biopsies are fast, effective, minimally invasive and cost
effective procedures in our clinical experience. Complication rates are very low. We think that liver biopsies
should be performed under ultrasound guidance in all patients.
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GİRİŞ
Günümüzde gelişen radyolojik görüntüleme yöntemleri ve serolojik tetkiklerle karaciğer lezyonları
hakkında bilgi elde edilebilmesine rağmen çoğu
olguda kesin doku karakterizasyonu yapılamamaktadır(1). Görüntüleme yöntemleriyle tanı
konulamayan durumlarda, malignite evrelemesinde ve tedavi planlamasında lezyondan veya
karaciğer parankiminden doku örneği elde etmek
gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde
fokal karaciğer kitlelerine ve karaciğer parakimine
yönelik ultrasonografi (USG) eşliğinde yaptığımız
perkütan karaciğer biyopsilerinin patoloji sonuçlarını, biyopsinin tanıya katkısını ve komplikasyonlarını tartışmaktır.

biyopsi materyali kontrol edilerek formol solüsyonuna kondu (Resim 2). Makroskopik olarak elde
edilen materyal boyutu ve bütünlüğü uygun ise
işlem sonlandırıldı ve materyal patoloji bölümüne
ulaştırıldı. İşlem sonrasında tüm hastalar en az
24 saat hastanede gözlem altında tutuldu ve vital
bulguları takip edildi. Biyopsiden 3 ve 24 saat
sonra USG kontrol yapıldı. Komplikasyon
gelişmeyen hastalar önerilerle taburcu edildi.

GEREÇ VE YÖNTEM
Kliniğimizde Mart 2016-Şubat 2019 dönemleri
arasında USG eşliğinde perkütan karaciğer
biyopsisi yapılan 112 hastaya ait bilgiler
retrospektif olarak incelendi. Biyopsilerin 11’i
Sonoscape, 101’i Philips Affiniti 70G model USG
cihazı eşliğinde 5 MHz konveks prob kullanılarak
iki radyoloji uzmanı tarafından yapıldı.
Antikoagülan ilaç kullanan hastalarda bu ilaçlar
en az 3 gün önceden kesildi. Biyopsi işleminden
önce tüm olgularda koagülasyon değerlerine
bakıldı ve kanama riski olan olgularda klinisyen
ile iletişime geçerek bozuk parametreler düzeldikten sonra biyopsi işlemi gerçekleştirildi.
Hastalardan biyopsi öncesinde olası risklerin
anlatıldığı aydınlatılmış onam formu alındı. En az
6 saatlik açlığı takiben lokal ameliyathanede
ultrasonografi ile iğnenin girebileceği en uygun
yer belirlendi. Lezyonun veya hedeflenen parankim alanının cilt mesafesine olan uzaklığı ölçüldü.
Proba steril kılıf giydirildi. Lokal sterilizasyon ve
lokal anesteziden sonra koaksiyel iğne kullanılarak cilt geçildi. Hastaya nefes tutturularak serbest
el tekniği ile probun kenarından koaksiyel iğne
lezyona kadar ilerletildi. Proba değişik açılar verilerek iğne ucunun doğru yerde olmasına dikkat
edildi. Kapsüle yakın lezyonlarda en az 1 cm
normal parankim geçilmesine dikkat edildi. Santral yerleşimli lezyonların çevresindeki hepatik
arter, hepatik ve portal ven dalları Doppler USG
ile görüntülenerek bu vasküler yapılardan uzak
kalınarak lezyona en uygun açı ile erişildi. Tüm
hastalar için 18 G tam otomatik kesici uçlu
biyopsi iğnesi kullanıldı, kesici uçlu iğne koaksiyel
iğne içinden geçirilerek örnekleme alındı
(Resim1) (2). İğne dışarı çekildikten sonra, alınan
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Resim 1. Hastaya nefes tutturularak serbest el tekniği ile
probun kenarından koaksiyel iğne lezyona kadar
ilerletilir. 18 G tam otomatik kesici uçlu biyopsi
iğnesi koaksiyel iğne içinden geçirilerek örnekleme
alınır(sağ).

Resim 2. İğne dışarı çekildikten sonra, alınan biyopsi materyali kontrol edilir. Kontrol edilen biyopsi materyali
formol solüsyonuna konularak patoloji bölümüne
ulaştırılır(sağ).
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BULGULAR
Kliniğimizde 76’sı (%67.9) karaciğer parankim
biyopsisi, 36’sı (%32.1) karaciğer kitle biyopsisi
olmak üzere 112 hastaya karaciğer biyopsisi
yapıldı. Hastaların 50’si (%44.6) kadın, 62’si
(%55.4) erkekti. Yaş ortalaması 56,3’tü. Biyopsilerin 108’i (%96.4) tanısaldı. Üç hastada alınan
biyopsi örneklerinde tümoral dokuya rastlanamadı, bir hastada ise tanısal yeterlilikte doku
izlenemedi ve biyopsi tekrarı önerildi.
Karaciğer parankim biyopsisi yapılan 76 hastanın
65’inde (%85.5) kronik hepatit saptandı. Bu
hastaların 5’inde (%6.6) HCV pozitif bulunurken
30’unda (%39.5) HbsAg pozitif saptandı. Hastaların 6’sında (%7.9) diğer tanılara ait bulgular
mevcuttu. Üç hasta (%3.9) hemosiderozis, 1
hastada (%1.3) non-sirotik portal hipertansiyon, 1
hastada (%1.3) displastik değişiklikler, 1 hastada
(%1.3) steatoz-inflamasyon tespit edildi. 5
hastanın (%6.6) iğne biyopsisi sonucu ise normal
karaciğer dokusu ile uyumluydu (Tablo 1).
Karaciğer kitle biyopsisi yapılan toplam 36 hastanın 26’sında (%72.2) adenokarsinom, 4’ünde
(%11.1) nöroendokrin tümör, 2’sinde (%5.5)
karsinom ve 1 hastada (%2.8) gastrointestinal
stromal tümör (GIST) metastazı olmak üzere
toplam 33’ünde (%91.7) metastaz ile uyumlu
görünüm saptandı. Diğer tanılar ise 1 hastada
(%2.8) fokal nodüler hiperplazi (FNH), 1 hastada
(%2.8) malign epitelyal tümör ve diğer hastada
karaciğerin primer diffüz büyük B hücreli
lenfoması ile uyumluydu (Tablo 2).
Tablo 1. Karaciğer parankim biyopsisi hastalarının patoloji
sonuçlarının dağılımı
Karaciğer Parankim Biyopsisi
Kronik Hepatit B
Non-spesifik hepatit
Kronik Hepatit C
Normal Karaciğer Parankimi
Hemosiderozis
Nonsirotik Portal
Hipertansiyon
Displastik değişiklikler
Steatoz-inflamasyon
Toplam

n
30
30
5
5
3
1

%
39.5
39.5
6.6
6.6
3.9
1.3

1
1
76

1.3
1.3
100

Biyopsiden 3 ve 24 saat sonra yapılan kontrol
USG bakıda 110 hastalarda biyopsi lojunda veya
karaciğer subkapsüler alanda hematom, koleksiyon, batın içi serbest sıvı artışına rastlanmadı.
KC kitle biyopsisi yapılan, koagulasyon değerleri
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biyopsi öncesi normal olan bir hastada kalınlığı 1
cm’yi geçmeyen sıvama tarzda subkapsüler
hematom, bir başka hastada perihepatik kalınlığı
2 cm olan sıvama serbest sıvı izlendi, klinik ve
labaratuar değişiklik saptanmayan bu hastalarda
2 günlük USG takipte bu bulgular kayboldu. 4
hastada tedavi gerektirmeyen ağrı komplikasyonuna rastlandı.
Tablo 2. Karaciğer kitle biyopsisi hastalarının patoloji sonuçlarının dağılımı
Karaciğer Kitle Biyopsisi
Adenokarsinom Metastazı
Nöroendokrin Tümör Metastazı
Karsinom Metastazı
GIST metastazı
FNH
Malign Epitelyal Tümör
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma
Toplam

n
26
4
2
1
1
1
1
36

%
72.2
11.1
5.5
2.8
2.8
2.8
2.8
100

TARTIŞMA
Karaciğer biyopsisi, ilk kez 1883 yılında Erlich
tarafından yapıldıktan sonra giderek artarak kullanılan ve halen gelişmiş seroloji ve görüntüleme
yöntemlerine rağmen karaciğer hastalıklarının
tanısında altın standart olan bir yöntemdir(3).
Tüm solid organ kesici biyopsileri içerisinde en
sık yapılan perkütan karaciğer biyopsileridir (4).
Karaciğer biyopsilerinde en önemli endikasyon,
saptanan fokal lezyonun malign olup olmadığının
araştırılmasıdır (5). Diğer nedenlerden en sık
olanları ise rezidü kitle varlığı, tümör evrelemesi,
tedavi sonrası kontrol, enfeksiyon düşünülen
olgularda kültür örneği alınması olarak sayılabilir.
Bizim çalışmaya dahil ettiğimiz olgulardaki temel
amacımız ise fokal karaciğer lezyonlarının ve
kronik hepatit olgularında parankim yapısının
araştırılmasıdır.
Karaciğer biyopsisi perkütan, transvenöz ve
laparoskopik olmak üzere üç yolla yapılabilir(6).
Perkütan karaciğer biyopsisi transtorasik (interkostal) veya subkostal giriş noktalarından; körleme ya da görüntüleme yöntemi eşliğinde yapılmaktadır (7). Transvenöz biyopsi floroskopi eşliğinde juguler veya femoral venöz yolla gerçekleştirilir. Laparoskopik yolda ise cerrahi olarak
batına girilerek karaciğerden biyopsi elde edilir.
Bizim çalışmamızda ultrasonografi eşliğinde
perkütan yöntem ile interkostal veya subkostal
aralıktan iğne ilerletilerek karaciğer biyopsileri
alınmıştır. Perkütan karaciğer biyopsileri ise ince
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iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ya da kesici iğne
biyopsisi (tru-cut) olarak iki farklı şekilde yapılabilir. İki yöntem arasında değişik çalışmalarda
komplikasyon açısından anlamlı fark olmadığı
kombine kullanımının doğru tanı oranını artıracağı belirtilmiştir (8,9). Althoff ve ark.’nın çalışmasında ise karaciğerde kesici iğne biyopsinin
duyarlılığının ve özgüllüğünün ince iğne aspirasyon biyopsisine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (10). Bizim kliniğimizde de karaciğer parankimi ve fokal lezyonlarının örneklemesinde kesici
iğne biyopsileri kullanılmıştır. Buscarini ve
ark.’nın çalışmasında 2091 olguya yapılan USG
eşliğinde karaciğer kesici iğne biyopsisinde doğruluk oranı %95,1 olarak bildirilmiştir. Ayrıca Sezgin O.ve ark.,’nın çalışmalarında da USG eşliğinde kesici iğne karaciğer biyopsisinde başarı
oranı %97.5 olarak bildirilmiştir (11). Bizim serimizdeki başarı oranı %96,4 olup literatür ile
uyumludur.
Biyopsiye bağlı en sık mortalite sebebi intraperitoneal kanamadır. Bu yüzden biyopsi öncesi ve
sonrasında kanama parametreleri yakından takip
edilmeli, biyopsisi zorunlu hastalarda kanama
olasılığına karşı her zaman destek tedavisi, kan
ve kan ürünleri hazırlıkları yapılmalıdır. Bu
konuda literatürde en geniş seri 68.000 karaciğer
biyopsisi içermektedir ve intraperitoneal kanamaya
bağlı altı hasta eksitus olmuştur (12). Amerikan
Radyoloji Koleji perkütan iğne biyopsisi ile ilgili
kılavuzunda % 10 kanama riski, % 2 enfeksiyon
oranı ve % 2'lik peritonit oranı dahil olmak üzere
majör komplikasyonlar için bir eşik göstermektedir (13). Çetinkaya Z. ve ark.larının yaptığı çalışmada ve bizim çalışmamızda USG eşliğinde
biyopsi sonrası mortalite izlenmedi (14). Biyopsi
sonrası ağrı komplikasyonu oranı ise %5 ila %50
arasında bildirilmiştir (9). Bizim serimizde minör
komplikasyon olarak yorumlanan 2 hastada
(%1.7) subkapsüler hematom-perihepatik sıvı ve
4 hastada (%3.4) medikal tedaviyle gerileyen ağrı
saptanmıştır. Minuk ve ark.larının yaptığı bir
çalışmada kanama ve buna bağlı komplikasyon
oranları %23 oranlarında görülmüştür ancak bu
kaynak 1987 tarihli olup literatürde daha yakın

tarihli bir veriye ait bilgi bulunamamıştır (15).
Çalışmamızda bu komplikasyonun az olmasının
tüm hastalarda koagülasyon değerlerinin kontrol
edilmesi ve kanama riski olan olgularda klinisyen
ile iletişime geçerek bozuk parametreler düzeldikten sonra biyopsinin gerçekleştirmesine bağlı
olarak değerlendirildi.
John A. ve ark.larının yaptığı bir çalışmaya göre
USG eşliğinde biyopsi, fokal karaciğer lezyonları
için yüksek tanısal duyarlılık açısından belirgin bir
avantaja sahip olmasına rağmen, parankimal
karaciğer hastalığında rutin kullanımı hala gereksiz ve tartışmalı bulunmuştur (16). Çalışmamızda
76 hastaya yapılan karaciğer parankim biyopsisi
yapılmıştır. Ülkemizde kronik hepatite yönelik
antiviral tedavi için doku kanıtının olmasının
gereklidir, ayrıca bu hastalarda prognozun değerlendirilmesi için Hepatit Aktivite İndeksi (İSHAK)
skorlaması yapılması ve tedaviye yanıtın araştırılması için de karaciğer doku tanısı gerekmektedir.
Çalışmamızda karaciğer parankim biyopsisi, ilgili
klinik hekimince bu sebeplerden dolayı istenmiştir.
Diğer taraftan USG eşliğinde biyopsinin bir diğer
önemli yönü maliyet etkinliğidir. Ekonomik bir
analize dayanarak USG'nin biyopsi bölgesini
işaretlemek için kullanılmasının maliyet etkin
olduğu bildirilmiştir (17). USG'nin hastanede
kalmayı gerektiren komplikasyonları önlemek için
kullanılması da uygun maliyetli olduğunu göstermiştir (18). Ancak, Türkiye'de kör ya da USG
eşliğinde karaciğer biyopsisinin maliyet etkinliği
hakkında veri bulunmamaktadır.
SONUÇ
Ultrasonografi eşliğinde kesici doku biyopsisi,
kolay, güvenilir, ucuz, komplikasyon oranı son
derece az olan bir radyolojik tanı yöntemidir.
Karaciğer biyopsilerinin tüm hastalarda ultrason
eşliğinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
Ancak nadirde olsa ölümle sonuçlanabilen
komplikasyonlar görülebileceği unutulmamalıdır.

KAYNAKLAR
1.

Borghetti M, Benelli G, Cannatelli G, Iori M, Panzeri ML. Ultrasound-guided percutan needle biopsy in hepatic lesions
suspected of hepatocarsinoma. Evaluation of 104 patients. RadiolMed 1991; 82(1-2): 73-8.

2.

Tublin ME, Blair R, Martin J, Malik S, Ruppert K, Demetris A. A prospective study of the impact of liver biopsy core size
on Specimen Adequacy and Procedural Complications. American Journal of Roentgenology 2018; 210:183-8.

46

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital)

3.

Büyükkaya R, Oktay M, Büyükkaya A, Öztürk B, Özel MA, Beşir FH et al. Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Ultrasonografi
Eşliğinde Kesici İğne İle Yapılan Perkutan Karaciğer Biyopsilerinin Değerlendirilmesi. Abant Med J 2014; 3(2): 112-5.

4.

Dicle O, Obuz F, Küçükler C, Tankurt E, Pırnar T. Transfemoral karaciğer biyopsisi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji
1995;1(5): 389-92.

5.

Mueller PR, VanSonnenberg E. Interventional radiology in the chest and abdomen. N Engl J Med 1990; 322(19): 1364-74.

6.

Gilmore IT, Burroghs A, Murray IM, Williams R, Jenkins D, Hopkins A. Indications, methods, andoutcomes of
percutaneousliverbiopsy. Gut 1995; 36(3): 437-41.

7.

Tobin MC, Gilmore IT. Plugged liver biopsy in patients with impaiered coagulation. DigDisSci 1989;34(1): 13-5.

8.

İnci MF, Özkan F, Balaban O, Ultrasonografi Eşliğinde 18 G Kesici İğne İle Yapılan Perkütan Karaciğer Kitle Biyopsileri:
Klinik Tecrübemiz. Abant Med J 2012; 1(3):140-3.

9.

Ahn HS, Kim SM, Jang M, La YunB, Kim SW, Kang E et al. Comparison of sonography with sonographically guided fineneedle aspiration biopsy and core-needle biopsy for initial axillary staging of breast cancer. J UltrasoundMed. 2013; 32(12):
2177-84.

10. Althoff CE, Hermann KG, Wiechen K, Lembcke A, Enzweiler CL, Hamm B et al. Formalin fixed bloodclots additional
histological findings on computed tomography-guided fine-needle aspiration biopsies in comparison with core biopsies. J
Comput Assist Tomogr 2006; 30(3): 386-90.
11. Sezgin O, Altıntaş E, Üçbilek E, Tombak A. Percutaneous liver biopsies: safety and efficacy. Turkiye Klinikleri J MedSci
2010; 30(4): 1287-91.
12. Picciniono F, Sagnelli E, Pasquela G, Giusti G, Battocchia A, Bernardi M. et al. Complications after percutaneous liver
biopsy; A Multicentre retrospective study on 68276 biyopsies. J Hepatol 1986; 2(2): 165-73.
13. ACR Guidelines and Standards Committee. Practice guidelinefortheperformance of image-guided percutaneous needle
biopsy (PNB) in adults. ACR Practice Guideline 2006: 549.
14. Çetinkaya ZA, Sezikli M, Güzelbulut F, Benek YZ, Özkara S, Gökden Y et al. Liver biopsy: ultrasonography guidance is not
superior to the blind method. J Gastrointestin Liver Dis 2010; 19(1): 49-52.
15. Minuk GY, Sutherland LR, Wiseman D, MacDonald FR, Ding DL. Prospectivestudy of the incidence of ultrasounddetectedion hepatic and subcapsular hematomas in patients randomized to 6 or 24 hours of bed rest after percutaneous
liver biopsy. Gastroenterology 1987; 92(2): 290–3.
16. John A,Kaabi S, Soofi ME, Mohannadi M, Kandath SM, Derbala M et al. Liver biopsy forparenchymal liver disease—Is
routinereal time image guidance unnecessary? Indian J Gastroenterol 2014; 33(1): 50–4.
17. Caturelli A, Giacobbe A, Facciorusso D, Bisceglia M, Villani MR, Siena DA et al. Percutaneousbiopsy in diffuse liver
disease: increasing diagnostic yield and decreasing complication rate by routine ultrasound assessment of puncture site.
Am J Gastroenterol 1996; 91(7): 1318–21.
18. Younossi ZM, Teran JC, Ganiats TG, Carey WD. Ultrasound-guided liver biopsy for parenchymal liver disease: an
economic analysis. Dig Dis Sci 1998; 43(1): 46-50.

Sorumlu yazar
Hülya ÇETİN TUNÇEZ (Asist.Dr.)
S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü
Tel:05077904816
E-posta:drhulyacetintuncez@gmail.com
ORCID:0000-0002-0830-0070
Ali Murat KOÇ (Uzm.Dr.) ORCID:0000-0001-6824-4990
Zehra Hilal ADIBELLİ (Doç.Dr.) ORCID:0000-0001-9265-8114

Cilt 24, Sayı 1, Ocak, Şubat, Mart; 2020

47

48

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital)

