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ÖZ 

Giriş: Akut kolesistit, çok geniş bir hasta popülasyonunu etkilemesi nedeniyle önemli bir cerrahi hastalıktır. 
Laparoskopik kolesistektomi (LK), safra kesesi taşı ameliyatlarında altın standart yöntem olarak uzun senelerdir 
gerçekleştirilmektedir ve, cerrahi tekniklerdeki gelişmeler ile birlikte, acil şartlarda, akut kolesistit vakalarına 
güvenle uygulanabilmektedir. Buna karşın, acil vakalarda laparoskopik cerrahiden açık cerrahiye geçilen 
kolesistektomi oranları (LAGK) da yüksek olabilmektedir. Bu çalışmada da, açığa geçilen prosedülere neden 
olabilecek faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, kliniğimizde 2019-2021 yılları arasında, acil olarak opere edilen LK ve LAGK 
vakalarının verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, labarotuvar parametreleri, ERCP 
öyküleri, son kolesistit atağı ile cerrahi arası geçen süre, patoloji piyeslerindeki duvar kalınlıkları (DK) ve Tokyo 
2013 rehberindeki Grade’leri kaydedilerek istatistiksel analizi yapıldı.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 44 LK ve 18 LAGK hastasının demografik verileri arasında anlamlı fark tespit 
edilmedi. Tek değişkenli analizde, LAGK vakalarında, son kolesistit atağı ile cerrahi arası süre, CRP, DK ve 
Grade anlamlı olarak yüksek bulundu. Yapılan çok değişkenli analizde, CRP ve DK anlamlı parametreler olarak 
tespit edildi.  

Sonuç: Çalışmada, LAGK hastaları için CRP ve DK artışı anlamlı faktörler olarak tespit edildi. Akut kolesistit 
hastalarında, preoperatif risk faktörlerinin iyi bilinmesi, cerrahi planlaması ve zamanlaması için, klinisyenlere yol 
gösterici olacaktır.  

 

SUMMARY 

Introduction: Acute cholecystitis is an important surgical disease because it affects a very large patient 
population. Laparoscopic cholecystectomy (LC) has been performed for many years as the gold standard 
approach in gallbladder stone surgeries, and with the advances in surgical techniques, it can be safely applied to 
acute cholecystitis. On the other hand, conversion from laparoscopic surgery to open cholecystectomy rates 
(LOC) were still high in emergent cases. In this study, it was aimed to evaluate the factors that may affect 
conversion to open cholecystectomy. 

Matherial and Method: The medical records of patients with LC and LOC between 2019-2021 at Marmara 
University Hospital were examined retrospectively. Patient demoghrafics, laboratory values, presence of 
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preopative ERCP, time to surgery from admission, wall thickness in pathological results and Grades according to 
Tokyo Guideline 2013 were recorded and statistically analyzed.  

Results: There were 44 patients in the LC group and 18 patients in the LOC group, Patient demographics were 
similar betwwen two groups. In univariate anlaysis, patients in LOC group had significantly higher CRP values, 
day from admission to surgery, wall thickness and Tokyo Grades. In multivariate analysis, CRP and wall thickness 
were significant factors for conversion to open surgery. 

Conclusion: In this study, CRP and thickened gallbladder wall was significant risk factors for LOC. Well 
described risk factors such as CRP and thickened gallbladder, will be a good guide for clinicians in emergent 
setting LC on patients with acute cholecystitis.  
 

 

GİRİŞ 

Safra kesesi taşları, her sene toplumun % 1-2’ 
sinde görülebilmekte ve bu hastalarında yaklaşık 
beşte birinde semptomatik hale gelerek cerrahi 
tedavi gerektirebilmektedir(1). İlk gerçekleştirildiği 
1985 senesinden itibaren, laparoskopik kolesis-
tektomi (LK) semptomatik safra taşlarının cerrahi 
tedavisinde altın standart hale gelmiştir (2). Takip 
eden yıllarda, cerrahi teknikte ve kullanılan 
ekipmanlardaki gelişmeler ile birlikte, LK, akut 
kolesistit (AK) hastalarının cerrahi tedavisinde de 
altın standart yöntem olarak tanımlanmıştır (3). 
Bununla birlikte, laparoskopikten açığa geçilen 
kolesistektomi (LAGK) oranları, % 1-10 arasında 
rapor edilmektedir(4).  

LK’nin, açık cerrahiye göre, daha az morbidite, 
daha az postoperatif ağrı, daha düşük yara yeri 
enfeksiyonu ve sosyal hayata daha erken dönüş 
gibi pek çok avantajı bulunmaktadır (5). Bu 
nedenle, operasyon öncesi ortaya konabilecek 
bazı faktörler ile LAGK oranlarında azalma 
olabilecek ve hastalar, açık cerrahinin olası deza-
vantajlarından kaçınabileceklerdir (6). Literatürde, 
ileri yaş, erkek cinsiyet, lökositoz, artmış safra 
kesesi duvarı gibi pek çok faktör, LAGK açısın-
dan risk faktörü olarak gösterilse de (4,7), hiç 
birinin kesinliği tam olarak ortaya konulamamıştır. 
AK tedavisinde, 2000’li yılların başlarında, daha 
öncelikli olarak, medikal tedavi sonrası belirli bir 
interval sonrası LK popüler tedavi yöntemiyken, 
son yıllarda erken acil LK, AK tedavisinde kabul 
görür yöntem olmaya başlamıştır(8). AK takip ve 
tedavisinde en popüler rehberler olarak kabul 
edilen Tokyo Guideline’larının 2018’ de 
güncellenen son versiyonunda, AK tedavisinde 
erken LK öneri olarak rehberde yer almaktadır 
(9). Bu çalışmada da, tek merkezde opere edilen 
acil LK hastalarında, LAGK yapılmasına etki 
eden faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmada, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde Kasım 2019- Kasım 
2021 tarihleri arasında opere edilen kolesistek-
tomi vakalarının verileri, hastane bilgisayarlı 
sisteminden retrospektif olarak incelendi. Çalış-
maya, akut kolesistit tanısıyla acil olarak opere 
edilen ve laparoskopik cerrahi ve laparoskopik 
başlanarak açığa dönülen kolesistektomi vakaları 
dahil edildi. Açık kolesistektomi olan, elektif 
laparoskopik cerrahi olan hastalar ve yine elektif 
cerrahi sırasında laparoskopik olarak başlanan 
ve açığa dönülen hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Hastaların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, 
Vücut Kitle İndeksi (VKİ)), komorbit hastalık 
(Diyabet, Hipertansiyon, Koroner Arter Hastalığı, 
Astım, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı, vb.) 
mevcudiyeti, Endoskopik Retrograd Kolanjiyo 
Panktreatografi (ERCP) öyküsü, atak sayısı (tek-
multipl), son akut kolesistit atağı ile cerrahi arası 
geçen süreleri (ACS), labarotuvar tetkiklerinden 
başvuru anındaki prokalsitonin (PK), lökosit, 
nötrofil-lenfosit oranı (NLO), C Reaktif Protein, 
(CRP), Gamma Glutamil Transferaz (GGT), 
Alkalen Fosfataz (ALP), Laktat Dehidrogenaz 
(LDH) değerleri analiz edildi.  

Hastaların kolesistit ciddiyet seviyelerini (Grade) 
belirlemek için Tokyo Guidelines 2013-2018’de 
tanımlanan kriterler kullanıldı. Patoloji raporları 
incelenerek patoloji raporlarında ölçülen safra 
kesesi duvar kalınlıkları (DK) kaydedildi.  

Çalışma, Marmara Üniversitesi Etik Kurulu tara-
fından 03.12.2021.1449 numarası ile onaylan-
mıştır. 

İstatistiksel Analiz 

İstatiksel analizler için SPSS (SPSS: An IBM 
Company, version 24.0, IBM Corporation, 
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Armonk, NY, USA) yazılım programı kullanıldı. 
Bütün veriler için ortanca ve minimum-maksimum 
değerleri hesaplandı. İki gruba ait verilerde 
nominal veriler için Ki-kare testi kullanıldı. Sayısal 
veriler için normal dağılım gösteren değerlere 
student-t testi, normal dağılım olmayanlara Mann 
Whitney U testi yapıldı. Bu analizlerde anlamlı 
çıkan verilere logistic regresyon çok değişkenli 
analiz yapıldı. P <0,05 olan değerler istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi.  

BULGULAR 

Çalışmada, Kasım 2019 ile Kasım 2021 arasında 
opere edilen 378 kolesistektomi hastasının 
verileri incelendi. Açık kolesistektomi uygulanan 
128 hasta çalışma dışı bırakıldı. LK ve LAGK 
uygulanan hastalardan elektif cerrahi uygulanan 
188 hasta çalışma dışı bırakıldı. Acil cerrahi 
uygulanan 44 LK ve 18 LAGK hastasının verileri 
analiz edildi (Şekil 1). 

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş, cinsiyet, 
VKİ, komorbid hastalık varlığı, ERCP öyküleri ve 
atak sayıları analiz edildiğinde, iki grup arasında 
istatistiksel anlamlı fark tespit edilmedi (Tablo 1). 
Bununla birlikte, son atak ile cerrahi arasında 

geçen süre LAGK grubunda, LK grubuna göre 
anlamlı olarak daha uzun tespit edildi [3 (1-10) 
vs. 4.5 (2-14), p; 0.024]. Labarotuvar 
sonuçlarından PK, lökosit, NLO, GGT, ALP’da iki 
grup arası anlamlı fark tespit edilmedi. CRP 
değeri ortancası LAGK istatistiksel olarak anlamlı 
yüksek bulunurken [30 (1-360) vs, 131(7-409)  p; 
0.029], LDH değeri LK grubunda anlamlı olarak 
yüksek bulunmuştur [281 (164-826) vs. 240 (164-
386), p; 0.022]. Patoloji piyeslerindeki DK 
ortancası, LAGK grubunda anlamlı olarak daha 
yüksek olarak tespit edildi [5.1 (2-10) vs. 6.5 (3-
17), p; 0.01]. 

Hastaların kolesistit ciddiyet seviyesi 
değerlendirildiğinde, grade III hastalara 
laparoskopik girişim tercih edilmediği belirlendi. 
Grade II hastaların, LAGK grubunda istatistiksel 
olarak anlamlı daha yüksek oranda olduğu tespit 
edildi  [43%(n: 19) vs. 72% (n: 13), p; 0.038]. 

Tek değişkenli analizde anlamlı farklılık tespit 
edilen ACS, CRP, DK ve Grade parametreleri 
arasında, çok değişkenli lojistik regresyon analizi 
yapıldı. Yapılan analizde, ACS ve Grade anlamlı 
sonuç vermezken, CRP ve DK istatistiksel olarak 
anlamlı sonuçlarını sürdürdü (Tablo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

LK : Laparoskopik Kolesistektomi, LAGK : Laptan Açığa Geçişli Kolesistekomi 

 
Şekil 1. Hasta Şeması 

Kasım 2019- Kasım 2021 
N: 378 Kolesistektomi 

N : 128  
Açık Kolesistektomi 

Kasım 2019- Kasım 2021 
N: 250 LK + LAGK 

N : 188 
Elektif LK + LAGK 

N : 44 
 Acil LK 

N : 18 
Acil LAGK 

Çalışma Dışı 

Çalışma Dışı 
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Tablo 1. Hasta Karakteristikleri 

N: 62 LK (n : 44) LAGK (n: 18) p 
Yaş (Ortanca)(Min-Max) 51(28-71) 47(18-80) 0.933 
Cinsiyet (%) 
                               Kadın 
                               Erkek  

 
23 
21 

 
13 
5 

 
0.148 

VKİ (Min-Max)(kg/m2) 27 30 0.189 
Komorbiditeler (%) 20(45%) 8(45%) 0.942 
ERCP Öyküsü (%) 6(14%) 4(22%) 0.404 
Multipl Atak(%) 20(45%) 8(45%) 0.942 
Atak Cerrahi Arası Süre (Gün)(Ortanca) 3(1-10) 4.5(2-14) 0.024 
Prokalsitonin (Ortanca) 0.18(0.02-1.38) 0.11(0.02-6.59) 0.646 
Lökosit (Ortanca) 10,5(4.3-16.8) 11,7(7.9-26.7) 0.112 
Nötrofil/Lenfosit (Ortanca) 3.2(0.68-30) 3.3(1.07-20) 0.714 
Crp (Ortanca) 30(1-360) 131(7-409) 0.029 
GGT (Ortanca) 43(11-2005) 27(13-211) 0.261 
ALP (Ortanca) 94(44-550) 100(63-217) 0.346 
LDH (Ortanca) 281(164-826) 240(164-386) 0.022 
Duvar Kalınlığı (Ortanca)(mm) 5.1(2-10) 6.5(3-17) 0.01 
Tokyo Ciddiyet Seviyesi 
                               Grade I 
                               Grade II 

 
25(% 57) 
19(% 43) 

 
5(% 28) 

13(% 72) 

 
0.038 

  p <0.05 anlamlı kabul edilmiştir 
 
 

Tablo 2. Multivariate Analiz 

N : 62 Ortalama Fark Ortalama Farklar için %95 
Güven Aralığı 

Alt Sınır                Üst Sınır 

p 

Atak Cerrahi Arası Süre 1.3 -0.1                            2.6 0.053 
CRP 60.5  0.2                          120.8 0.049 
Duvar Kalınlığı 3.2 1.2                              5.2 0.002 
Tokyo Ciddiyet Seviyesi 0.2 -0.1                             0.5 0.68 

  Pairwise Comparisons, p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. 
 

TARTIŞMA 

Çalışmada, tek merkezde iki yıllık bir periyotta, 
acil olarak opere edilen AK hastalarında, LAGK 
oranı % 29 olarak bulundu, bu oran literatürde 
elektif hastalarda % 6 – 28 arasında bildirilmiştir 
(4,10). Bununla birlikte, çalışmadaki hasta 
popülasyonu, acil başvuru sonrası opere edilen 
LK vakalarından oluşmaktadır. Bu durumun, 
yüksek açığa geçme oranlarına sebep olabileceği 
düşünülmüştür.  

Hasta demografikleri açısından çalışmamızda iki 
grup arasında anlamlı fark görülmemiştir. Litera-
türde, ileri yaşın, LAGK için bir risk faktörü olabi-
leceğini gösteren çalışmalar mevcut (11,12), 
ancak bu çalışma literatürdeki verileri destekle-
memektedir. Erkek cinsiyetin, LAGK için bir risk 
faktörü olduğunu gösteren çalışmalar mevcut, 
bununla birlikte bu çalışmada cinsiyet ile açık 
cerrahiye dönülme arasında anlamlı ilişki tespit 
edilememiştir (11,13).VKİ ile LAGK arasında 

anlamlı fark görülmemiş, bu da literatür ile 
uyumlu olarak değerlendirilmiştir (14).  

Son yıllarda, iltihabi ve inflamatuar süreçlerde, 
PK değerinin kullanımının artmasıyla beraber 
(15), AK ciddiyetini belirlemede de bir belirteç 
olarak kullanılabileceği bazı çalışmalarda göste-
rilmiştir (16). Bu çalışmada, iki grup arasındaki 
başvuru PK ortancaları arasında anlamlı bir fark 
tespit edilmemiştir. Yine bazı çalışmalarda, 
NLO’nın, AK ve akut apandisit hastalarında, 
hastalık şiddetini belirlemede kullanılabileceği 
gösterilmiştir (17,18). Çalışmada artmış NLO’nın, 
LAGK ile anlamlı bir korelasyonu tespit 
edilmemiştir. Buna karşılık, CRP seviyeleri ile 
LAGK arasında anlamlı fark tespit edilmiştir ve 
literatür ile uyumlu olarak bulunmuştur (19,20). 
Çalışmamız, CRP’nin inflamatuar süreçlerin 
şiddetini belirlemede değerli bir belirteç olduğunu 
desteklemektedir. Çalışmada, safra yolları olası 
infalamasyonlarında kullanılabilinen GGT, ALP 
ve LDH değerleri analiz edilmiş, LDH değeri LK 
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hastalarında anlamlı olarak yüksek çıkmasına 
rağmen, üç biyokimyasal parametre de LAGK 
hastaları için anlamlı fark göstermemiştir.  

Pek çok merkez tarafından, kolesistit şiddetini 
belirlemede Tokyo Guideline’ları referans rehber 
olarak kullanılmaktadır. Tokyo Guideline 2013’ te 
güncellenen ve 2018 rehberinde de kriterleri aynı 
devam eden kolesistit ciddiyet seviyeleri, Grade I 
ve II olarak çalışmamızda incelenmiştir. Acil 
olarak opere edilen ve laparoskopik girişim 
saptanan Grade III hasta tespit edilmemiştir. 
Bununla birlikte, Grade II hastalarda, LAGK 
oranları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 
Literatürde de, Tokyo Ciddiyet Derecesindeki 
artışın, açık cerrahiye geçiş riski için belirleyici bir 
faktör olabileceğini gösteren çalışmalar mevcut 
ve çalışmamızdaki verileri desteklemektedir 
(21,22). Buna karşılık, çok değişkenli analizde, 
Grade anlamlı bir faktör olarak tespit 
edilmemiştir. Bu nedenle, bu konuda daha çok 
çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

AK tedavisinde erken laparoskopik cerrahinin, 
interval kolesistektomilerle benzer sonuçları 
nedeniyle, güvenilir bir yöntem olduğu, rehber-
lerce de önerilmektedir (9). Bununla birlikte, 
planlanan erken cerrahinin zamanlaması için 
literatürde farklı sonuçlar mevcut. Bazı çalışma-
larda, ACS’nin uzamasının, komplikasyon ve 
açığa geçilme oranlarında artışa neden olduğu 
gösterilmiştir (8), ancak, ACS ile LAGK oranların-
da farklılık saptanmadığını bildiren çalışmalar da 
mevcut (23). Bu çalışmada, LAGK ile ACS 
arasında, tek değişken analizde anlamlı fark 
bulunmasına karşın, çok değişken analizde, bu 
parametre istatistiksel olarak anlamlı bulunma-
mıştır.  

Literatürde, preoperatif görüntüleme yöntemle-
riyle, safra kesesi duvar kalınlığında tespit edilen 

artışların, açık cerrahiye geçirme açısından risk 
faktörü olabileceğini gösteren çalışmalar mevcut 
(24,25). Bu çalışmalarda, genellikle preoperatif 
hepatobiliyer ultrasonografi, DK belirlemede 
kullanılmış. Akut kolesistit tanısında, ultrasono-
grafi en değerli tanı yöntemlerinden birisi olmakla 
birlikte, değerlendiren bazlı bir ölçüm olarak, 
işlemi yapan hekime göre sonuçlar farklılık 
gösterebilmektedir. Bu nedenle, safra kesesi DK 
ile LAGK arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ama-
cıyla, çalışmada postoperatif patoloji raporların-
dan elde edilen safra kesesi DK ölçüm sonuçları 
istatistiksel olarak analiz edildi. Hem tek değişken 
analizinde, hem çok değişkenli analizde, DK, 
LAGK için en belirgin risk faktörü olarak 
değerlendirildi.  

Çalışmanın birkaç kısıtlılığı mevcuttur. İlk olarak, 
çalışma, retrospektif olarak dizayn edilmiştir. İkin-
cil olarak, bu, belirli bir sürede, tek merkezde 
opere edilen acil LK ve LAGK vakalarını içermesi 
nedeniyle, kısıtlı bir hasta popülasyonundan elde 
edilen verilerle yapılmıştır. Buna karşın, elde edi-
len kıymetli olabilecek verilerle, daha geniş 
prospektif çalışmalara öncül olabileceğini düşün-
mekteyiz.  

SONUÇ 

Akut kolesistit, halen popülasyonun önemli bir 
bölümünü etkilemesi ve cerrahi sonrası ciddi 
komplikasyonlar olması nedeniyle, güncel öne-
mini yitirmemiş bir hastalıktır. Laparoskopik cer-
rahideki gelişmeler ile birlikte, AK’ de acil erken 
laparoskopi kullanımı da artmaktadır. Bu neden-
le, LAGK ye neden olabilecek olası predispozan 
faktörlerin bilinmesi, cerrahlara operasyon 
planlaması için yol gösterici olacaktır. Bu 
nedenle, daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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