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amar Cerrahi Dergisi  Ulusal Vasküler Cerrahi
Derne¤i’nin süreli yay›n› olarak, arteryel, venöz ve lenfatik
sistem hastal›klar› ve tedavi yöntemleri konusunda araflt›rma
ve klinik uygulama sonuçlar› baflta olmak üzere derlemeleri,
mezuniyet öncesi ve sonrasi e¤itim konular›n›, olgu
sunumlar›n›, bilimsel toplant› özetlerini, okuyucu
mektuplar›n›, devlet kurumlar›n›n hekimlerle ilgili damar
cerrahisi konular›ndaki düflünülen, uygulanan ve de¤iflen
iliflkileri ile Türk ve Avrupa Damar Cerrahi  Derneklerinin
çal›flma ve geliflmelerini yay›nlar. Yaz›lar›n dergide
yay›nlanmak üzere kabul edilmesi için; makalelerin önemli,
orjinal ve kaliteli olmas› ön kofluldur.

Damar Cerrahi Dergisi dört ayda bir yay›nlan›r ve her üç say›
bir cilttir. Dergiyi Editörler Kurulu yönetir. Gönderilen yaz›lar
Yay›n Kurulu’na inceletilerek yay›nlan›r. Tüm yaz›lar, editör
baflta olmak üzere, en az üç dan›flman-hakem taraf›ndan
incelenir. Daha önce baflka bir dergiye yollanan yaz›lar›n
hakem raporlar›n›n da birlikte yollanmas› al›nacak kararlar›n
h›zlanmas›na yard›mc› olacakt›r.

Deneysel, klinik ve ilaç araflt›rmalar› için ilgili uluslararas›
anlaflmalara uygun etik komisyon raporu gerekmektedir.
Yaz›lardaki düflünce ve öneriler tümüyle yazarlar›n
sorumlulu¤unda olup, editör ve yard›mc›lar›n kanaatlar›n›
yans›tmaz.

Yay›na kabul edilen yaz›lar için birinci yazar, metinde temel
de¤ifliklik yapmamak kayd› ile düzeltmelerin editörlerce
yap›lmas›n› kabul etmifl say›l›r. 

Araflt›rmalara k›smi de olsa nakdi ya da ayni yard›mlar›n
hangi kurum, kurulufl, ilaç- gereç firmalar›nca yap›ld›¤› dip
not olarak bildirilmelidir. 

Yaz›lar baflka yerde yay›nlanmam›fl olmal›d›r. Tüm otörler
bilimsel katk› ve sorumluluklar›n› bildiren toplu imza ile
yay›na kat›lmal›d›rlar. 

Derginin yay›n dili Türkçe ‘dir. Türkçe yazilarda tam
çevrilemeyen kelimeler metinde t›rnak içinde gösterilmelidir.
Türk dilini iyi kullanmak çok önemlidir. Türk Dil Kurumunun
Türkçe sözlü¤ü ve yaz›m k›lavuzu yaz›da temel al›nmal›d›r. 

Genel Yay›n Kurallar›

Yaz›lar 12 punto olarak, yaz›c› ile standart A4 ka¤›d›n bir
yüzüne, kenarlardan en az 3 cm boflluk b›rakarak çift aral›kl›
yaz›lmal›d›r. Sunufl yaz›s› hariç tüm yaz›lar›n sa¤ üst

köflesinde sayfa numaralar› bulunmal›d›r Dergiye
gönderilecek her yaz› 3 nüsha haz›rlanmal› ve 3.5” disket
veya bir CD ile birlikte flu aderse gönderilmelidir: Dr. Bülent
Kaya, Damar Cerrahi Dergisi Editörü, Gölgeli Sokak 27/13
Gaziosmanpafla, Ankara.

ARAfiTIRMA YAZILARI

Araflt›rma yaz›lar›, inceleme ve klinik uygulamaya yönelik
tam metin yaz›lar A4 ka¤›d›na yaz›lm›fl 16 sayfadan fazla
olmamal›d›r. Araflt›rma Yaz›lar›nda flu bölümler bulunmal›d›r: 

Bafll›k sayfas›: Çal›flman›n ismi k›sa ve amaca uygun olmal›
ve yazar isimleri aç›k yaz›lmal›d›r.  Yazarlar›n ilgili olduklar›
kurum, bölüm ve flehir s›ra ile bildirilir. Farkl› merkezlerin
kat›l›m› ile haz›rlanan çal›flmalarda yazarlar›n yerleri
sembollerle aç›klan›r. Bu sayfan›n alt›na yaz›flmaya yetkili,
düzeltmeleri yapacak yazar›n aç›k ad›, posta ve e-mail adresi,
telefon ve fax numaralar› yaz›l›r. Ayr›ca çal›flma bilimsel
toplant›da önceden bildirilen koflullarda tebli¤ edildi ya da
özeti yay›nland› ise aç›klama yap›l›r. Çal›flman›n yap›ld›¤›
kurum sadece bafll›kta belirtilmelidir.

Özet sayfas›: Özetler 200 kelimeden az, 150 kelimeden fazla
olmamal›d›r. Özet k›sm› amaç, yöntem, bulgular ve sonuç alt
bafll›klar›ndan oluflmal›d›r. Bu özetle birlikte terim ve
akronimlerin aç›klamas› yap›lmal›d›r. EKG, PTA gibi bilinen
k›saltmalar›n aç›klanmas›na gerek yoktur. Toplam özel
k›saltma say›s› 10’u geçmemelidir. Ayr› bir sayfada Türkçe
olana özetle ayn› formatta ‹ngilizce özet ve anahtar kelimeler
yer almal›d›r.

Türkçe ve ‹ngilizce anahtar kelimeler 5’ i geçmemeli ve
“Index Medicus” kurallar›na uygun olarak verilmelidir.

Metin sayfalar›: Girifl, Yöntemler, Bulgular ve  Tart›flma
k›s›mlar›n› içermelidir. Girifl bölümünde özet olarak konu
hakk›nda genel bilgiler ve amaç, kaynak gösterilerek
belirtilmelidir. Klinik çal›flmalarda “Hastalar ve Yöntem”,
laboratuvar çal›flmalar› ve hayvan deneylerinde “Gereçler ve
Yöntem” bafll›¤› kullan›lmal›d›r. Sonuçlar bölümünde veriler
say›sal de¤er olarak belirtilmeli, görsel a¤›rl›kl› tablolar,
flekiller ve grafikler ile zenginlefltirilmelidir. Tart›flma
bölümünde sonuçlar yorumlanmal› ve mümkün oldu¤u kadar
güncel kaynaklar kullan›larak genel bir de¤erlendirme
yap›lmal›d›r. Tart›flma bölümü tüm makalenin yar›s›n›
geçmemelidir. K›saltmalar uluslararas› kabul edilen flekillerde
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olmal›, metinde ilk geçtikleri yerlerde aç›k olarak yaz›lmal› ve
k›salt›lm›fl flekil parantez içinde gösterilmelidir.

Tablolar tablo bafll›klar› ile birlikte yaz› sonunda ayr›
sayfalara dizenlenmeli ve tablo ile ilgili aç›klamalar tablonun
alt›nda dip not olarak belirtilmeli, tablo bafll›g›nda aç›klama
yap›lmamal›d›r. En sona teflekkür yaz›lacak ise, bilimsel katk›
d›fl›nda araflt›rman›n yürütülmesine önemli katk›da
bulunanlarla, yaz›n›n son fleklinin verilmesine yard›m edenler
yaz›l›r.

Kaynaklar: Kaynaklar yaz› sonunda ayr› bir sayfada, metin
içinde geçifl s›ras›na göre düzenlenmelidir. Kaynak numaralar›
metin içinde geçifl s›ras›na göre üst karakter (superscript)
olarak gösterilmelidir. Dergi isimleri “Index Medicus” stiline
uygun olacak flekilde k›salt›lmal›d›r. Kabul edilmifl, fakat
henüz yay›nlanmam›fl olan makaleler “Bask›da” ibaresi ile
kaynak gösterilebilir. Bas›lmam›fl veriler veya kiflisel
görüflmeler kaynak gösterilemez, ancak metin içinde parantez
içinde belirtilebilir. Dörtten fazla yazarl› yay›nlarda, önce ilk 3
yazar›n soyadlar›, isimlerinin ilk harfi ve sonra yabanc›
yay›nlarda “et al.”, yerli yay›nlarda “ve ark.” yaz›lmal›d›r.
Yazar say›s› 4 ve daha az olmas› durumunda bütün yazar
isimleri yaz›lmal›d›r. Kaynaklar›n yaz›l›m› afla¤›daki
örneklere uygun olarak düzenlenmelidir: 

Dergi makaleleri: 

Pappas PJ, Haser PB, Teehan EP, et al. Outcome of complex
venous reconstructions in patients with trauma. J Vasc Surg
1997;25:398-404

Kitaplar: 

Kitap bölümleri: Kaynaklar flu s›ray› takip etmelidir: ‹lk üç
otörün ismi, bölüm bafll›¤›, editörler, kitap bafll›¤›, varsa
volüm ve bask› say›s›, flehir, yay›nevi ve ilgili sahifeler

Corson JD, Westmoreland P, Hoballah JJ. Vascular trauma.
In: Surgery, Corson JD, Williamson AD. (eds) . London,
Mosby  Inc., 2001: 14.1 -14.5.

Kongre bildirileri: 

‹ki y›ldan eski “abstrakt”lar kaynakçaya al›nmaz. Al›nanlar
parantezde (abstr.) fleklinde verilir.

Ayhan A, Yasui W, Yokozaki H, Tahara E. Gastrointestinal
karsinomlarda bcl-2 ekspresyonu ve gen degisiklikleri. Xii.
Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 23-26, 1997: P307. 

fiekiller, Tablolar ve Resimler: fiekiller metinde geçifl s›ras›na
göre numaralanmal›, arkas›na numaras› adi silinebilecek
flekilde kurflun kalemle yaz›lmal› ve üst kenari ok ile iflaret
edilmelidir. fiekil arkalar›na kimlik bilgileri yaz›lmamal›d›r.
Fotograf, flekil ve grafikler küçültülerek bas›laca¤›ndan net,
seçilebilir, okunak› olmal› ve bas›m tekni¤ine uygun bir
flekilde haz›rlanmal›d›r. Fotograflar, mümkünse siyah-beyaz,
parlak ka¤›da bas›lm›fl olmal›, ayr› bir zarf içinde 3 adet
gönderilmeli, i¤ne, z›mba veya yap›flt›r›c› kullan›lmamal›d›r.

Çizimler mümkün oldu¤unca orjinal olmal› e¤er bir
kaynaktan flekil kullan›lm›fl ise mutlak izin al›nd›¤›
belgelenmelidir. Bilgisayar ç›kt›lar› için laser yaz›c›
kullan›lmal›, grafikler iki boyutlu olmal›, iyi kontrast
verilebilmesi için gri tonlardan kaç›narak siyah-beyaz
renkler kullan›lmal›d›r. Bilinden standart bilgisayar
programlar›nda haz›rlanm›fl flekiller, görüntüler ve çizimler
bas›m aflamas›nda metinle beraber veya ayr› bir CD veya
diskette gönderilebilir. 

fiekil alt yaz›lar› metine baflvurmaya gerek kalmaks›z›n
anlafl›labilecek aç›kl›kta haz›rlanmal› ve çift aral›kl› olarak
ayr› bir sayfaya yaz›lmal›d›r. Yazarlar›n gönderilen bütün
materyallerden en az birer adet kendilerine saklamalar›
önerilir.

ÖZEL BÖLÜMLER

Olgu sunumlar› Otörlerce de çok nadir görülen, tan›da ve
tedavide güçlük gösteren ya da uygulamada ço¤unlukla
gözümüzden kaçt›¤› ortaya ç›kar›lan, çok ilgi çekici ve
ö¤retici sunular yay›nlanabilir. Bafll›k, girifl k›sm› ve sunu
ile birlikte tart›flmay› içerir. 8 A4 sayfas›n› geçmeyecek
sekilde hazirlanmalidir. Olgu sunumlarinda özet, giris, olgu
sunumu ve tartisma bölümleri bulunmalidir. Özetler 50-100
kelime arasinda olmalidir.

Derleme yaz›lar Dergi editörler kurulu taraf›ndan ilgili
alanlardaki uzmanlar› davet edilerek üzerinde güncel ve
e¤itsel konularda yaz›lan ve yay›m›n›n okuyucuya faydal›
olaca¤› düflünülen yaz›lard›r. Yaz›lar 12 dergi sayfas›n›
geçmemelidir. Derleme yazilarda 50-100 kelimelik bir özet
ve konunun daha anlasilir olmasini saglayacak alt basliklar
kullanilmalidir. Kaynak say›s› 50 ile s›n›rl›d›r. Derleme
yazilarin Türkçe olmasi tercih edilir.  Yazar say›s› en fazla
üç olmal›d›r.

Editöryel Tart›flma: Dergide ç›kan bir araflt›rman›n
hakemler d›fl›nda o konunun otörü taraf›ndan k›saca
de¤erlendirilmesi amac› güder. Sonunda klinik anlam ve
k›sa özet bulunur.

Editöre mektuplar Yay›nlanan bir yaz›n›n önemini,
gözden kaçan bir yap›s›n› ya da noksan›n› tart›fl›r. Beflten
fazla kaynak gösterilmez. Bafll›k ve bölümleri yoktur. En
fazla 500 kelimeden oluflturulur. Sonunda otörün ad› ve tam
adresi bulunur. Mektuplara cevap de¤erlendirmesini orjinal
yaz›n›n yazar› ve do¤rudan editör kararlaflt›r›r. 

E¤itim: Son y›llarda damar cerrahisi alan›nda araflt›rma
sonuçlar› ile kesinleflen, akademik düzeydeki e¤itimde
yerini alan ve klinik uygulamada yer bulan bilgiler
ayr›nt›lar› ile sunulacakt›r.

Diger konular için “Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals” (Ann intern Med 1997;
126: 26-47) isimli yaz› incelenebilir.
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lusal Vasküler Cerrahi Derne¤i’nin yay›n organ›

olan Damar Cerrahi Dergisi 1991 y›l›nda ilk editörü

Prof. Dr. Metin Özgür ile yay›n hayat›na bafllam›flt›r.

Dergimiz Editörlük görevi 1999 y›l›nda bu döneme

kadar yard›mc› editörlük yapan Prof. Dr. Murat

Kayabal›’na verilmifl ve günümüze kadar yay›na

devam etmifltir. Dergimiz 2003 y›l›ndan itibaren yay›n

hayat›na Ankara’dan devam edecektir. Yeni

editörümüz Prof . Dr. Bülent Kaya yeni bir yap›lanma

içinde oluflturulan yard›mc› editörler kurulu ve

yenilenen yay›n dan›flma kurulu ile dergimizi daha

ileri bir konuma getirme çabas› içine girmifltir. Bu ça-

bas›nda kendisine verece¤imiz deste¤in; damar cerra-

hisine gereken önemi verenlerce esirgenmeyece¤ine

inac›m›z tamd›r. Derne¤in, dergi yönetim yap›s›n›n

oluflmas› ve çal›flmalar›na verdi¤imiz katk›lar d›fl›nda

özerk bir yap›ya sahip olmas›na özel bir önem

verdi¤imizi burada belirtmek istiyorum. Bunun anlam›

derginin tüm bilimsel çal›flmalar›n› tam bir tarafs›zl›k

içinde bilimsel etik, bilimsel ilkeler ve uluslar aras›

yerleflik konsensuslar do¤rultusunda gerçeklefltirmesi-

dir. Derginin süreklili¤i, zaman›nda yay›nlanmas› ve

benzer kurallara uyulmas› sonucunda uluslar aras›

indekslerde yer almas› önemli amaçlar›ndan biri

olmal›d›r. Damar hastal›klar›n›n toplum sa¤l›¤›n›

tehdit eden en önemli hastal›klar grubunda olmas› son

20 y›lda geliflmifl bat› toplumlar›nda damar cerrahisi

organizasyonlar›n›n önemini artt›rm›flt›r. Bildi¤imiz

gibi geliflmifl ve geliflmekte olan toplumlarda tüm

ölüm nedenlerinin % 55-65’nin nedeni kalp ve damar

hastal›klar›d›r. Bu oran kanser nedeni ile olan

ölümlerin neredeyse 2 kat›d›r. Bunun nekadar› damar

hastal›klar› nedeni ile olmaktad›r konusunda kesin

veriler yoktur. Ancak karotis arter hastal›klar› ve

abdominal aort anevrizmalar› nedeni ile olan ölümler

ilk 10 s›radaki yerini maalesef korumaktad›r. Di¤er

taraftan damar hastal›klar› sonucunda oluflan

maluliyetlerin hasta, hasta yak›nlar› ve topluma

verdikleri s›k›nt›lar›n boyutlar›da gerçekten gözard›

edilemeyecek kadar önemlidir. Ülkemizle ilgili olarak

sa¤l›kl› istatistikler veremesekte giderek yafll› nüfusta

olan art›fl, afl›r› sigara içimi, kötü lipid profili,

kontrolsüz hipertansiyon gibi nedenlerle her geçen

gün damar hastal›klar›nda s›çray›c› art›fllar olaca¤› bir

gerçektir. Ülkemizde maalesef arteriosklerotik damar

hastal›klar› bat› toplumlar›na göre 10-15 yafl önce

görülmektedir. Bu durumda 5-6 milyonluk 50 yafl üstü

grupta arteriosklerotik damar hastal›klar› ve

abdominal aort anevrizmas› yönünden yüksek risk

oldu¤u öngörülmelidir. Di¤er taraftan toplumumuzda

Buerger hastal›¤›, Behçet hastal›¤› damar tutulumlar›

ve venöz trombozlar genç nüfus üzerinde ciddi

maluliyet ve ölümlere yol açabilmektedir. Ülkemiz

flartlar› d›fl›nda dünya da son 10-15 y›l içerisinde

endovasküler cerrahide olan geliflmeler vasküler

cerrahinin gelece¤i konusunda tart›flmalar yaratm›flt›r.

Buna paralel olarak ülkemiz T›pta Uzmanl›k

Tüzü¤ünde Giriflimsel Radyolojinin üst ihtisas dal›

olarak yer almas›da gelecekte benzer tart›flmalar›n

bizler için de gündemde oldu¤unun göstergesidir.
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Birçok ülke damar hastal›klar›n›n önlenmesi, tan› ve

tedavisi konusunda gelece¤e yönelik projeksiyonlar›n›

yapmaktad›r. Bunun en önemli nedeni hasta say›lar›nda

tahminlerin ötesinde art›fllar olmas›d›r. Buna cevap

verebilecek say›da damar cerrah› ve giriflimsel radyoloji

uzman›na gereksinim oldu¤u gerçe¤i özellikle ABD’de

damar cerrahi uzmanl›k e¤itiminde reforma gidilmesi

gerekti¤i fikrini ortaya ç›karm›flt›r. Bu nedenle damar

cerrahi uzmanl›k e¤itiminin genel cerrahi e¤itimi üst

ihtisas dal› olmas› gerekmedi¤i ve ba¤›ms›z bir dal

olarak do¤rudan damar cerrah› yetifltirmek gerekti¤i

fikri ortaya at›lm›fl ve uygulama aflamas›na gelinmifltir.

Avrupa Birli¤i ülkelerinin birço¤unda bu uygulamaya

1999 y›l›nda geçilmifl olup, ülke ihtiyaclar›na göre

uzmanl›k e¤itim süreleri ve e¤itim konular›

belirlenmifltir. Bu y›ldan itibaren Avrupa T›p Uzmanlar

Birli¤i ( UEMS ) içinde vasküler cerrahi Board’u

ba¤›ms›z bir dal olarak yerini alm›flt›r. Ülkemizde bu

anlamda yetifltirilmifl vasküler cerrah yoktur. Vasküler

cerrahi e¤itimi ülkemizde kardiyovasküler cerrahi

e¤itimi içinde yada baz› eski üniversitelerde k›s›tl›

say›da genel cerrahi kliniklerinde yap›lmaktad›r. Bu

e¤itimin süresi, kalitesi ve ülke flartlar›na nas›l cevap

verdi¤i konusunda gerek e¤iticiler gereksede e¤itilenler

taraf›ndan olumsuzluklar aç›kca ifade edilse de çözüm

aflamas›nda kafalar kuma gömülmektedir. 

VASKÜLER CERRAH‹ E⁄‹T‹M‹:

Vasküler cerrahi e¤itimi son 10 y›l içinde çok temel

de¤ifliklikler geçirmektedir. Gerçekte bu de¤iflim 80’li

y›llarda ilk belirtilerini göstermifltir. Bu y›llarda

doppler ultrasonografinin güncel prati¤e girmesi

vasküler cerrahiye çok önemli katk›lar yapm›flt›r.

Daha sonra dijital anjiografinin geliflimi bir devrim

olmufltur. Bütün bu geliflmelerin vasküler cerrahlarca

iyi kullan›mlar› dev at›mlar at›lmas›n› sa¤lam›fl ve

geliflimi h›zland›rm›flt›r. Vasküler cerrahi e¤itimi 5 ana

bafll›kta incelenmektedir. 

a. Vasküler cerrahi ameliyathane e¤itimi

b. Endovasküler cerrahi e¤itimi

c. Non-invaziv damar laboratuar e¤itimi

d. Yo¤un bak›m e¤itimi

e. Vasküler araflt›rma e¤itimi. 

Bu bafll›klar›n incelenmesinden anlafl›laca¤› gibi

vasküler cerrahi e¤itiminin verilebilmesi için

ameliyathane, endovasküler ünite, noninvaziv damar

laboratuar› ve yo¤un bak›m olanaklar›n›n oldu¤u

merkezler gerekmektedir. Vasküler sistem

hastal›klar›n›n önlenmesi , tan›s› ve tedavisini yapan

klinik dal vasküler cerrahidir. Bunun d›fl›nda dünyada

ve ülkemizde vasküler sistem hastal›klar›n›n tedavisi

ile u¤raflan radyoloji ve kardiyoloji uzmanl›klar› ile

vasküler cerrahlar aras›nda ciddi farkl›l›klar vard›r.

T›pta uzmanl›k dallar› tedavi yöntemleri temelinde

de¤il vücuttaki sistemler temelinde oluflurlar. Bu

aç›dan bak›ld›¤›nda vasküler sistem hastal›klar›n›n

uzmanl›k dal› vasküler cerrahidir. Vasküler cerrahinin

en önemli avantaj› ve/veya üstünlü¤ü bu sistem

hastal›klar›n›n ameliyatlar›n› yapmalar›d›r. Vasküler

cerrah bafl-boyun , toraks-abdomen ve ekstremitelerde

cerrahi teknik uygulamalar› yaparken oldukça

kompleks ve derinde yerleflmifl vasküler yap›lar› tamir

edebilecek yeterlilikte olmal›d›r. Bu yeterlilik

hepimizin takdir edece¤i üzere iyi bir cerrahi e¤itimle

olabilir. Bu genel cerrahi e¤itimin süresi ve kalitesi

ülke flartlar›na ba¤l› olarak de¤ifliklikler göstersede en

az 3 y›ll›k bir süre gerekti¤i konusunda fikir birli¤i

vard›r. Temel vasküler cerrahi e¤itimi bunun üzerine

en az 3 y›ll›k bir süre gerektirmektedir. Vasküler

cerrahlar›n u¤raflt›klar› hasta popülasyonu

incelendi¤inde çok ciddi bir yo¤un bak›m e¤itimi

almalar›n›n gerekti¤i ortadad›r. Ço¤unlukla yafll›,

yayg›n arteriosklerozu bulunan bu hastalarda yandafl

kalp, solunum, böbrek hastal›klar›n›n olmas› gerek

preoperatif gerekse de postoperatif yo¤un bak›m›n

önemini ortaya ç›kar›r. Son 10 y›l içinde endovasküler

tekniklerde olan geliflmeler vasküler cerrah›n

e¤itimine yeni bir alan getirmifltir. Anevrizmalar›n ve

t›kay›c› baz› hastal›klar›n stentli greftlerle tedavi

edilmeleri günümüz vasküler cerrahlar›n›n bu

teknikleri uygulamalar›n› zorunlu hale getirmifltir. Bu

amaçla ABD ve Avrupa Birli¤i ülkelerinde

endovasküler e¤itim vasküler cerrah e¤itiminde

zorunlu hale getirilmifltir. Vasküler cerrahlar›n en

önemli yard›mc›s› olan doppler teknikleri konusundaki

e¤itimleri vazgeçilmezdir. Gerek preoperatif tan›da ,
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gerek peroperatuar kalite kontrolünde , gereksede

postoperatif takiplerde doppler teknikleri son derece

ekonomik ve yararl›d›r. Birçok vasküler ameliyat›n

sadece doppler tan›s› ile yap›ld›¤› düflünülürse

vasküler cerrahlar›n konuya hakim olmalar›n›n önemi

ortadad›r. Son y›llarda doppler tekniklerinde olan

geliflmeler tan› kesinli¤ini çok artt›rm›flt›r. Tekni¤in

ekonomik avantajlar›da ciddi olarak vasküler

cerrahlarca de¤erlendirilmelidir. Bütün bunlar›n

yan›nda vasküler sistem üzerinde yap›lan araflt›rmalar

ola¤anüstü yo¤unlukta devam etmektedir.

Arterioskleroz, tromboz, anevrizma patogenezi,

intimal hiperplazi konular›nda vasküler cerrahinin

halen ö¤renmesi gereken çok bilinmeyen vard›r.

Vasküler cerrah›n e¤itimi süresinde bu konularla ilgili

araflt›rmalara kat›lmas› e¤itiminin ciddi bir parças›

olmal›d›r. E¤itimin bu aflamalar› dikkate al›n›rsa

vasküler cerrahinin zahmetli, yo¤un ve çok yönlü

özellikleri ortaya ç›kmaktad›r. Bu gerçek ›fl›¤›nda

olaya bak›ld›¤›nda vasküler cerrahi uzman

yetifltirmenin toplumsal olarak sorunlara cevap

vermede yetersiz kalaca¤› aç›kt›r. Vasküler

hastal›klar›n topluma tan›t›lmas›, risk faktörlerinin

anlat›lmas› ve toplumu bilinçlendirme görevlerininde

yap›lmas› da son derece önemlidir. Bunlar› tek bafl›na

vasküler cerrahlar›n yapmas› olas› de¤ildir. Bu

durumda T›p Fakültelerindeki e¤itim ve müfredat

programlar›n›n topluma yönelik e¤itim olarak

düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yap›labilmesi

için toplum öncelikleri iyi analiz edilmelidir. Burada

çok çarp›c› olarak ortaya ç›kan gerçek ise kanserden 2

kat daha fazla ölüme neden olan kardiyak ve vasküler

sistem hastal›klar› konusunda t›p fakültelerindeki

e¤itimin mercek alt›na al›nmas›d›r. Kalp hastal›klar›

konusunda e¤itim esnas›nda Dahiliye ve Kardiyoloji

kliniklerinde hekim adaylar› belirli bir müfredata tabi

olmaktad›rlar. Ancak vasküler sistem hastal›klar›

konusunda bunu söylemek mümkün de¤ildir. Bu

konuda hekim adaylar›na verilen e¤itimin nitelik ve

niceli¤i konusunda ciddi eksikler vard›r. Baz› büyük

T›p Fakülteleri d›fl›nda damar hastal›klar› konusunda

e¤itim vermesi gereken klinikler Kardiyo-vasküler

cerrahi klinikleridir. Birçok t›p fakültesinde hekim

adaylar› bu kliniklere u¤ramadan ya da 10 günlük süre

ile a¤›rl›kl› olarak kalp cerrahisi konusunda yüzeysel

bilgilerle k›saca bafltan sav›lmaktad›rlar. Birçok t›p

doktorunun akut derin ven trombozu ya da akut arter

oklüzyonu tan›s› ve ilk tedavisi hakk›nda bilgi sahibi

olmad›¤› günlük prati¤imizde çok aç›k olarak

görülmektedir. Birçok hekim bu hastalar› görmeden

t›p fakültelerinden mezun olmaktad›r. Bu e¤itimin

nekadar eksik oldu¤u,  basit tedavilerle kontrol alt›na

al›nabilecek yada yolculuk yapmas› sak›ncal› olan bu

hastalar›n büyük merkezlere gönderilmeleri ve

hastalar›n polikliniklerden polikliniklere dolaflt›¤› s›k

gördü¤ümüz ac› gerçeklerdir. Tedavinin alt›n

dönemini geçiren bu hastalarda komplikasyonlar,

amputasyonlar, akci¤er embolileri s›k karfl›laflt›¤›m›z

gerçeklerdir. Bütün bu olumsuzluklar› gözden

geçirdi¤imizde damar hastal›klar›n›n önlenmesi ,

tan›s› ve tedavisi konusunda yap›lmas› gereken çok

önemli görevler vard›r. Bunlar, t›p fakültelerinde

konu ile ilgili müfredatlar›n yeniden gözden

geçirilerek t›p e¤itiminin topluma yönelik olmas›

ilkesine uyulmas›n› sa¤lamak olmal›d›r. Mezuniyet

sonras› e¤itimin damar hastal›klar› konusunda ça¤dafl,

ülke flartlar›na uygun ve yeni bir yap›lanmaya girmesi

kaç›n›lmazd›r. Bu konuda Ulusal Otorite, YÖK, TTB

ve ilgili uzmanl›k dernekleri Damar Cerrahi ‹htisas

yönetmeli¤ini haz›rlamal›d›r. Bu yönetmelik ard›ndan

asgari flartlar› yerine getiren merkezlerde ihtisas

e¤itimi bafllamal› ve e¤itim planlar› ( Board) olufltu-

rulmal›d›r. Toplumun bu konuda bilgilendirilmesi ve

damar hastal›klar›ndan korunma yöntemlerinin

anlat›lmas› ancak bundan sonra mümkün

olabilecektir. 

Damar Cerrahi Dergisinin yeni döneminde de vasküler

cerrahi e¤itim ilkeleri do¤rultusunda ve uluslar aras›

standartlara uygun yay›nlarla bu yap›lanmaya

yard›mc› olmas› gerekti¤ine inanmaktay›m. Derginin

bu çal›flmalar›nda Web sayfam›z›n da kullan›lmas›

gerekti¤i ve editörlerin özellikle e¤itim organizasyonu

ve uluslar aras› konsensuslar ve etik konularda

haz›rlad›klar› çal›flmalar› buradan yay›nlamalar› büyük

yarar sa¤layacakt›r. Damar Cerrahi Dergisi yay›n

politikas›nda evrensel do¤rulardan ödün vermemelidir.
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Akademik yükselme aflamas›nda yap›lan fliflirme,

aceleye getirilmifl ve damar cerrahi yay›n›mda var

anlam›ndaki yaz›lar›n dergimizde yer almayaca¤›n›

ümit ediyorum. Bilimsel iletiflimin dakikalar içinde

yap›labildi¤i günümüzde art›k bu yay›nlar›n Türk

t›bb›na bir yarar› olmad›¤›na inanmaktay›m. Özellikle

türkçe yay›nlanan t›p alan›ndaki bilimsel dergilerin

uluslar aras› indekslerde yer alabilmesi için hepimizin

gayret içinde olmas› gerekti¤ine inanmaktay›m. 

Ulusal Vasküler Cerrahi Derne¤i hiçbir ön flart

olmaks›z›n vasküler cerrahinin ülkemizde ça¤dafl

standartlarda e¤itiminin verilmesi , e¤itim planlar›n›n

oluflturulmas› konular›nda çal›flmalar›na devam

edecektir. Bu arada toplumun damar hastal›klar›

konusundaki e¤itimi, damar hastal›klar›nda korunma

yöntemleri, tedaviler ve sonuçlar› konusunda

do¤rudan bilgilendirmelerin yap›lmas› bir zorunluluk

olarak önümüzde durmaktad›r. 
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KARfiI TARAF KAROT‹S ARTER‹ TAM TIKALI  HASTALARDA
KAROT‹S ENDARTEREKTOM‹: ERKEN VE GEÇ SONUÇLAR

CAROTID ENDARTERECTOMY IN PATIENTS WITH CONTRALATERAL
TOTAL OCCLUSION: EARLY AND LATE RESULTS

Murat BAYAZIT, Kamil GÖL, Okan YURDAKÖK, Levent B‹R‹NC‹O⁄LU, O¤uz TAfiDEM‹R
Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini¤i

Özet
Amaç: Karfl› taraf t›kal› karotis hastal›¤›nda uygulanan endarterektomilerde  hastalar›n demografik özellikleri, risk faktörleri,
erken ve geç sonuçlar› ortaya koymakt›r.
Yöntem: Klini¤imizde son 7 y›ll›k dönemde karotis endarterektomi yap›lan hastalar içinde karfl› taraf karotis arteri tam t›kal›
olan 34 hasta; hastane kay›tlar›, karotis endarterektomi prospektif çal›flma kartlar›, poliklinik kontrolleri ve telefon
görüflmeleri ile de¤erlendirilmifltir. Çal›flmada demografik veriler, risk faktörleri, cerrahi teknikler, erken ve geç sonuçlar
kendi serimiz ve literatür ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: Yafl ortalamas› 61.3±10.6 olan bu grupta hastalar›n 4’ü (%11.4) kad›nd›r. Bu grupta Diabetes mellitus (%29.4),
hipertansiyon (%73.5), hiperkolesterolemi (%61.7), sigara içimi (%82.3) ve koroner arter hastal›klar›na (%73.5) s›k
rastlanm›flt›r. Serideki hastalar›n 8’ inde koroner-karotis kombine cerrahi uygulanm›flt›r. Hastalar›n semptomatik olma oran›
bu grupta karfl› taraf aç›k olan gruba göre anlaml› olarak yüksektir (p<0.001). ‹ntraluminal flant kullan›m oran› bu grupta
anlaml› bulunmufltur (p<0.0001). Erken mortalite 1 olguda (%2.9) görülmüfltür. Geç takipler 29 hastada ortalama 28.2±22 ay
(1-79 ay) yap›lm›flt›r. Bu takip süresinde gerçekleflen ortalama yaflam süresi 65±7 ay (CI %95: 51-78 ay) olarak bulunmufltur.
Sonuç: Karfl› taraf t›kal› hastalarda yap›lan karotis endarterektomilerde erken ve geç sonuçlar, karfl› taraf aç›k olan hastalardan
farkl› de¤ildir. Ciddi risk faktörleri olan bu grupta bunlar›n kontrolü erken ve geç sonuçlar üzerinde etkilidir. Cerrahi teknik
standartlar› ise baflar›y› artt›ran önemli faktördür. (Damar Cer Derg 2003; 12(1): 5-10)

Anahtar Kelimeler: Karotis endarterektomi, Kontrlateral total oklüzyon 

Abstract
Purpose: To asses the demographic properties, risk factors, early and later results in patients who have undergone
endarterectomy due to occlusive  disease of carotid artery and have complete occlusion of the contralateral carotid artery.
Methods: In the last 7 years, 34 patients who have undergone carotid endarterectomy and have contralateral complete
occlusion of the carotid artery,  were re-evaluated with hospital records, prospective carotis endarterectomy work sheets,
outpatient records and telephone interview. Demographic data, risk factors, surgical techniques, early and late results are
compared with the rest of our carotid endarterectomy patients and literature series. 
Results: Mean age of the patients in this pre-described group was 61.3+ 10.6 years and 4 of them (11.4%) were females.
Presence of diabetes mellitus (29.4%), hypertension (73.5%), hypercholesterolemia (61.7%), smoking history (82.3%) and
presence of atherosclerotic coronary artery disease (73.5%) were met frequently. Combined one-stage coronary-carotid
artery surgery was performed in 8 of the patients in this presented series. Carotid artery disease symptoms were much more
frequents in this group of patients when compared with patients who have patent contralteral carotid arteries (p<0.001).
Utilization of intraluminal shunt during the endarterectomy procedure was significantly higher in contralateral total
occlusion group (p<0.0001). Early mortality rate was 2.9% (n=1). Late follow up data were achieved in 29 patients with a
mean 28±22 months (1-79 months). Mean acturial survival was 65±7 months (CI 95%: 51-78 months). 
Conclusion: Early and late term survival rates in patients who have undergone carotid endarterectomy with contralateral
occlusion are not different from the patients with patent contralateral carotid artery. The management and control of the risk
factors in this subgroup of patients are effective on the early and late term survival. Standards of surgical technique is
effective on the success of the surgery. (Turkish J Vasc Surg 2003; 12(1): 5-10)

Key Words: Carotid endarterectomy, Contralateral total occlusion 



emptomatik ve asemptomatik karotis arter

darl›klar›nda cerrahi tedavinin yeri iyi belirlenmifltir (1,2).

Ancak karfl› taraf karotis arteri t›kal› olgularda  cerrahi

tedavinin yüksek riskli oldu¤u, yada geç sonuçlar›n

tatminkar olmad›¤› yönündeki yay›nlar›n varl›¤› bu

konudaki araflt›rmalar› artt›rm›flt›r. Konuyla ilgili

randomize çal›flmalar›n az olmas› tart›flmalar› sonuçsuz

b›rakm›flt›r. Di¤er taraftan bu olgularda cerrahi tedavi

teknikleri ve  intraoperatif beyin korunmas› yöntemleri

de halen tart›flmal›d›r (3,4,5). Bu hasta grubunun baz›

yazarlar taraf›ndan endovasküler tedavi için ideal grup

oldu¤unu bildirmeleri konuya ayr› bir tart›flma alan›

getirmifltir (6).

Bu çal›flman›n amac›, karfl› taraf karotis arteri tam t›kal›

olan hastalar›m›zda  demografik bulgular, risk faktörleri,

cerrahi teknik, erken ve geç sonuçlar› ortaya ç›kararak

literatürle karfl›laflt›rmakt›r.

HASTALAR ve YÖNTEM
Son 6 y›ll›k dönemde klini¤imizde karotis

endarterektomi yap›lan hastalar içinde karfl› taraf karotis

arteri tam t›kal› olan 34 hastan›n retrospektif analizi;

hastane kay›tlar›, karotis endarterektomi prospektif

çal›flma kartlar›, poliklinik kontrol kay›tlar› ve hastalarla

yap›lan telefon görüflmeleri ile yap›lm›flt›r. Çal›flmada

hastalar›n demografik verileri, risk faktörleri, cerrahi

teknikler, erken mortalite ve morbidite ile geç dönem

takip sonuçlar› verilmifltir. Bu veriler karfl› taraf karotis

arteri tam t›kal› olmayan hastalardaki risk faktörleri ve

demografik veriler ile karfl›laflt›r›lm›fl, erken ve geç

sonuçlar literatür verileri ile tart›fl›lm›flt›r. 

‹statistik Yöntem: ‹statistik yöntemler SPSS for

Windows 9.0 kullan›larak yap›lm›flt›r.Bütün ortalamalar

standart sapmalar› ile birlikte verilmifltir. Uzun dönem

sa¤kal›m ve inmesiz yaflam süresi Kaplan-Meier analizi

ile yap›lm›flt›r. 

SONUÇLAR 
Karfl› taraf karotis arteri tam t›kal› olan 4’ü kad›n 34

hastada yap›lan karotis endarterektomi grubunun

demografik verileri ve risk faktörleri Tablo 1 de

gösterilmifltir. Preoperatif nörolojik bulgular ipsilateral

ve kontrlateral asemptomatik yada semptomatik olmaya

göre belirtilmifltir. Bunun d›fl›nda non-hemisferik global

iskemik semptomlar ya da tamamen asemptomatik olan

hastalar belirtilmifltir. Buna göre olgular›m›z›n 8’i

tamamen asemptomatik olarak de¤erlendirilmifl olup  3

hastada global iskemik semptomlar saptanm›flt›r. Tam

t›kal› karotis artere ba¤l› olarak 11 hastada geçirilmifl

inme öyküsü saptanm›flt›r. Bu gruptaki hastalar›n 9’unda

sekel  bulunmufltur. Bu sekeller monoparezi, monopleji

ve bir olguda afazi tarz›nda olup hiçbir hastada

yerleflmifl inme yoktur. ‹psilateral semptomlar, 11

olguda geçici iskemik atak, 2 olguda amarozis fugax, 2

hastada  geri dönüflümlü iskemik nöroloj›k hasar ve 1

olguda geçirilmifl sekelsiz inmedir (Tablo 3). Hastalar›n

8’ inde karotis endarterektomi ile ayn› seansta koroner

by-pass cerrahisi uygulanm›flt›r. Bu hastalar›n ciddi

koroner arter hastal›¤›, unstabil angina pektoris ve akut

koroner sendromlar› oldu¤u görülmüfltür. Bu gruptaki

tüm hastalarda doppler ile birlikte karotis sistemi dijital

substraction anjiografisi yap›lm›flt›r. ‹psilateral karotis

arter  darl›klar› doppler kriterlerine göre 5 hastada % 60-

79, 29 hastada % 80-99 olarak belirlenmifltir. Rejyonel

anestezi 4 hastada kullan›lm›fl olup, 30 hastada genel

anestezi uygulanm›flt›r. Hastalar›n 31’inde  intraluminal

shunt uygulanm›fl olup, rejyonel anestezi yap›lan 2 olgu

ve ciddi internal karotis arter k›vr›lmas› olan bir hastada

yap›lan eversiyon endarterektomi olgular›nda shunt

kullan›lmam›flt›r. Karotis endarterektomide klasik

teknikten farkl› olarak  uzun cilt ensizyonu ve buna

uygun planda a. karotis interna’ n›n yüksek seviyede

erken kontrolü sa¤lanm›fl, hastal›kl› bifürkasyon

bölgesine a.carotis interna klempinden sonra disseksiyon

yap›lm›flt›r.    Eversiyon tekni¤i kullan›lan 1 olgu d›fl›nda

tüm hastalarda endarterektomi yama kullan›larak

kapat›lm›flt›r. Dakron yama 27 olguda uygulanm›fl olup;

8mm genifllikte ultrathin Hemacarotid Patch

(InterVascular-A Datascope company) kullan›lm›flt›r.

Olgular›n 6’ s›nda yama olarak safen ven kullan›lm›flt›r.

Olgular›n hiçbirinde distal intimal tespit gerekmemifltir.

Erken postoperatif dönemde hematom nedeni ile 1
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olguda revizyon gerekmifltir. Olgular›n 1’nde n.

laryngeus inf.  hasar›na  ba¤l› olarak tek tarafl› vokal

kord paralizisi oluflmufltur. Kombine karotis-koroner

cerrahisi yap›lan 1 hasta postoperatif 5. gün mezenterik

iskemi sonucunda  geliflen mültisistem organ yetmezli¤i

ile kaybedilmifltir. Geç dönem takiplerde 12. ayda bir

hastada asemptomatik  endarterektomi trombozu,  bir

hastada  asemptomatik % 50 stenoz saptand›. Geç

takipler bu grupta 29 hastada yap›lm›fl olup en k›sa 1 ay

en uzun 79 ayl›k (ortalama takip süresi 28,2±22 ay)

takip  süresi sa¤lanm›flt›r. Ortalama gerçekleflen yaflam

süresi bu grupta 65±7 ay (CI %95: 51-78 ay) olmufltur.

Geç takipler süresinde 5 hasta kaybedilmifl olup

bunlarda nörolojik kaynakl› ölüm yoktur. Kümülatif

yaflam  beklentisi  Tablo 4’de gösterilmifltir.

TARTIfiMA 
Karfl› taraf karotis arterin t›kal› oldu¤u olgularda cerrahi

tedavi sonuçlar› kötü beklentiler içermifltir. ACAS

çal›flmas›nda  erken sonuçlar›n  karfl› taraf t›kal› olmayan
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Tablo 2: Efllik eden risk faktörleri ve yandafl hastal›klar.

Risk faktörü veya yandafl hastal›klar KTO grubu KP grubu p de¤eri 

Sigara içimi 28 (%82.3)

Diabetes Mellitus 12 (%35.3) 41 (%15.4) 0.0087

Hipertansiyon 25 (%73.5)

Hiperkolesterolemi ve/veya Hiperlipemi 21 (%61.7

Kronik böbrek yetmezli¤i 3 (%2.6)* 7 (%2.6) 0.091

Periferik damar hastal›¤› 6 (%17.6) 60 (%22.5) 0.76

Koroner arter hastal›¤› 25 (%73.5) 176 (%66) 0.49

• Medikal tedavi gerektiren 5 26

• Revaskülarizasyon gerektiren 20 150 0.69

• Eski koroner bypass 8 36

• Simultane koroner bypass 8 75

• Karotis endarterektomi sonras› koroner bypass 4 39

KTO: Karfl› tarafta tam t›kan›kl›k, KP: Karfl› taraf aç›k

* 2 olguda müdahele gerektiren renal arter stenozu mevcuttu.

Tablo 3: Semptomatoloji

KTO grubu KP grubu p de¤eri

Semptomatik hastalar 26 (%76.5) 116 (%43.4) 0.001

Asemptomatik hastalar 8 (%23.5) 151 (%56.5)

Semptomlar›n da¤›l›m›

• Geçici iskemik atak 12 70

• Amorozis fugax 2 8

• Geri dönüfllü iskemik defisit 1 5

• Geçirilmifl inme 2 17

• Sekelli 9 16

KTO: Karfl› tarafta tam t›kan›kl›k, KP: Karfl› taraf aç›k



hastalardan farkl› olmad›¤›, ancak  uzun takiplerde

medikal tedavi verilen hastalara göre  sonuçlar›n

tatminkar olmad›¤› bildirilmifltir (2). NASCET

çal›flmas›nda  karfl› taraf t›kal› olgularda yap›lan

endarterektomilerde  perioperatif inme ve ölüm oran›

%14.3 gibi  kabul edilemez oranlarda bildirilmifltir.

Ancak  bu çal›flmada  ayn› grup hastalar›n medikal

takiplerinde  2 y›ll›k  inme oran›  %64.9  olarak

bildirilmifl ve bu hastalarda cerrahi tedavinin etkinli¤i

kabul edilmifltir (7). Bu çal›flmalar›n ard›ndan son 5 y›l

içinde bildirilen birçok çal›flmada ise mükemmel

sonuçlar  bildirilmifl olup karfl› taraf tam t›kal›

olmayan hastalarla benzer erken cerrahi sonuçlar elde

edilmifltir (3,4,5,8). 

Erken  dönem iyi sonuçlarla  birlikte geç dönem

sonuçlar›nda  baflar›l› oldu¤una  yay›nlar vard›r.

AbuRahma ve ark. lar›n›n yapt›klar› randomize

çal›flmada  5 y›ll›k inmesiz yaflam oran›  bu hastalarda

%84.1 olarak gösterilmifltir (5).

Bizim serimizin  say› olarak az olmas›, randomize ve

prospektif olmamas› ve geç takiplerde 4 hastan›n takip

d›fl› kalmas› gibi eksik yanlar› vard›r. Ancak  risk

faktörlerinin analizi ve özellikle de  erken ve geç

ölümlerin en önemli  nedeni olan koroner arter

hastal›klar›n›n iyi irdelenmesi ve geç takiplerin 79 aya

kadar ç›kmas›  önemlidir. 

Serimizde di¤er serilerde oldu¤u gibi erkek cinsiyet

belirgindir. Hastalar›m›z›n 4’ü (%11.7) kad›nd›r. Karfl›

taraf karotis arteri aç›k olan hasta serimizde kad›n oran›

%22.3 ‘dür. Ülkemizde di¤er arteriosklerotik hasta

gruplar›na benzer flekilde yafl ortalamas› bat› ülkelerine

göre 8-10 yafl daha düflük olup bu seride de  61.3±10.6

olarak bulunmufltur. Ülkemizde beslenme al›flkanl›klar›,

sigara tüketimi ve kesin bilmedi¤imiz  nedenlerden

ötürü erken denebilecek yafllarda  arterioskleroz  ortaya

ç›kmaktad›r. Örne¤in benzer hasta gruplar›nda

Rockman ve  ark.lar›n›n serisinde yafl ortalamas›  69.2,

AbuRahma ve ark. lar›n›n serisinde  66.8  olarak

bildirilmifltir (5,8).

Dibetes mellitus ile arteriosklerozun yayg›nl›¤›

aras›ndaki iliflki  ortaya konuldu¤unda; bizim serimizde

karfl› taraf karotis arteri aç›k olan hastalarda DM oran›

41 hasta ile %15.4 iken, total oklüzyon olan hasta

grubunda bu 10 hasta ile %29.4 olarak bulunmufltur.

Serimizde  kontrolsüz hipertansiyon, aktif sigara içimi

ve yüksek kolesterol düzeyleri ile birlikte  ciddi koroner

arter hastal›klar›n›n s›kl›¤›, karfl› taraf t›kal› olan hasta

grubunun literatürdeki serilerine benzer flekilde yüksek

risk tafl›d›¤›n› göstermektedir. Geçirilmifl koroner arter

cerrahisi, 2 seansl› ameliyat yada birlikte koroner-karotis

cerrahisi oranlar› di¤er serilerde aç›k olarak

bildirilmemifltir. Bize göre bu hasta grubunda erken
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Tablo 4: Uygulanan cerrahi teknikler

KTO grubu KP grubu p de¤eri

Anestezi

• Genel 30 (%88.2) 237 (%88.8) 0.93

• Rejyonel 4 (%11.8) 30 (%11.2)

‹ntraluminal shunt 31 (%91.2) 160 (%59.9) <0.0001

EEG monitorizasyonu 8 (%23.5) 56 (%21.0) 0.88

Eversiyon endarterektomi 1 (%2.9) 5 (%1.9) 0.67

‹ntimal Tespit - 5 (%1.9) 0.93

Kullan›lan yama 33 262

• Primer sütürle kapatma - 39

• Safen ven 6 59 0.035

• Dakron yama 27 164

KTO: Karfl› tarafta tam t›kan›kl›k, KP: Karfl› taraf aç›k



mortalite ve morbite üzerinde  kardiak de¤erlendirmenin

önemi belirgindir, ancak  geç  dönem sonuçlar› ve

yaflam beklentisi yönünden bu çok daha önem

kazanmaktad›r. 

Di¤er  serilerde oldu¤u gibi bu grupta da  semptomatik

hasta oran› karfl› taraf aç›k olan hasta grubuna göre

istatistik olarak anlaml› bulunmufltur. En büyük seri olan

Rockman ve ark. lar›nda da benzer sonuçlar

bulunmufltur (8).

Karfl› taraf tam t›kal› hastalarda cerrahi tedavi

tekniklerinde standart bir yöntem yoktur. Beyin

monitorizasyonu amac›yla lokal anestezi ve devaml›

EEG kullan›ld›¤› gibi, rutin intraluminal  shunt

kullananlarda vard›r. Biz  yaklafl›k son 5 y›ldan bu yana

tüm karotis endarterektomileri rutin shunt ve yama ile

kapatma tekni¤iyle yapmaktay›z. Seride bu tarihten önce

yap›lm›fl 4 hasta da lokal anestezi kullan›lm›fl ancak 2

olgu test klempini  tolere edememifl ve shunt

gerekmifltir. Lokal anestezi ile  endarterektomi yap›lan

karfl› taraf› t›kal› hastalarda shunt kullan›m›  oranlar›n›n

%50‘nin üzerinde olmas› birçok seride bu grup

hastalarda rutin shunt kullan›m›n› neredeyse standart

teknik haline getirmifltir. 

Hasta grubumuzda erken dönemde nörolojik mortalite

ve morbidite yoktur. Kombine karotis–koroner cerrahisi

uygulanan bir hastam›z postoperatif 5. gün intestinal

torsiyon ve iskemi sonucunda  geliflen multi sistem

organ yetmezli¤i ile  kaybedilmifltir. Bizim serimize

benzer olarak  son 5 y›lda yay›nlanan iyi sonuçlar›n

NASCET sonuçlar›na göre olan farkl›l›¤›n nedeni aç›k

de¤ildir. Burada  rutin  flant  ve yama kullanmam›z›n ve

a. karotis internan›n erken kontrolünün  iyi sonuçlar

üzerinde etkili oldu¤unu düflünmekteyiz. NASCET

cerrahlar›n›n çeflitli teknikler kullanmalar› sonuçlar

üzerinde etkili olaca¤› düflünülmektedir (8).    

Karfl› taraf t›kal› karotis endarterektomilerde  geç

döneme ait  literatür verisi azd›r. T›kal› karotis artere  ait

takiplerde t›kanma tepesinde oluflan trombüse ba¤l›

olarak embolizasyon  oluflabildi¤i  ve bu hastalarda

y›ll›k %5’lik  inme riski oldu¤u  Cote ve ark. lar›

taraf›ndan bildirilmifltir (9). Nicholls ve ark.lar›  tam t›kal›

karotis arter taraf›nda y›ll›k stroke oran›n› % 3 olarak

bildirmifltir (10).  Jacobwitz ve Hammacher bu hasta

grubunda karfl› tarafa yap›lan karotis endarterektominin

beynin her iki hemisferini uzun süre ile korudu¤unu

göstermifllerdir (11,12).  Bizim geç takiplerde hastalar›m›zda

nörolojik mortalite ve morbidite görmememiz de bu

bilgileri desteklemektedir. Bu hasta grubunda geç

dönem sonuçlar üzerinde kardiak etkenler belirgindir (13).

Hastalar›m›z›n %73.5’ inde koroner arter hastal›¤›n›n

anjiografik olarak gösterilmesi ve bu hastalar›n  20’sinde

koroner revaskülarizasyon  yap›lmas›  geç dönem

yaflam beklentisini olumlu olarak etkilemifltir.

Sonuç olarak, karfl› taraf t›kal› olgularda yap›lan karotis
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Ortalama gerçekleflen yaflam süresi 65+7 ay. (CI %95: 51-78)

fiekil 1 : Karfl› taraf› tam t›kal› hasta grubunda, karotis endarterektomi sonras›nda uzun dönemde 

gerçekleflen yaflam grafi¤i



endarterektomilerin erken ve geç dönem sonuçlar› karfl›

taraf aç›k olan gruptan farkl› de¤ildir. Bu hasta grubunda

kardiak hastal›k oran› ve di¤er bilinen risk faktörleri

belirgindir ancak, bunlar›n kontrol alt›na al›nmas›

sonuçlar› olumlu etkilemektedir. Cerrahi teknik

standartlar› erken ve geç dönem nörolojik sonuçlar

üzerinde etkilidir. 
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Glomus Karotikum Tümörlerinde Cerrahi Yaklafl›m

SURGICAL APPROACH IN GLOMUS CAROTICUM TUMORS

Ufuk YETK‹N, Cengiz ÖZBEK, Gönül GÜVENÇ, Ali GÜRBÜZ
Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, ‹ZM‹R

Özet
Amaç: Glomus karotikum tümörü, damar cerrahlar›n›n oldukça nadir karfl›laflt›klar› yavafl büyüyen nöroektodermal kökenli
tümörlerdir. Cerrahisi, boyundaki vasküler yap›lara ve kranial sinirlere olan komflulu¤u dolay›s›yla, ayr›ca ileri derecede
vaskülarize yap›s› nedeniyle oldukça zordur. Bu çal›flmada klini¤imizde son 10 y›ll›k sürede glomus karotikum tümörü ön
tan›s›yla opere etti¤imiz 12 olgunun tan› yöntemleri, ay›r›c› tan› ve cerrahi tedavinin geçerlili¤i aç›s›ndan literatür deste¤inde
aktar›lmas› amaçland›. 
Yöntem: 1992-2002 y›llar› aras›nda klini¤imizde GKT ön tan›s› konulan 12 hastaya cerrahi giriflim uygulanm›flt›r. 7’si
(%58.3) kad›n olup yafl ortalamas› 44 idi. Tüm hastalarda baflvuru yak›nmas› boyundaki kitleydi. Kitlenin ilk fark
edilmesinden hastaneye baflvurana dek olan süre ortalama 14 ayd›. Selektif karotis anjiografisi ve Doppler ultrasonografi
birincil olarak baflvurulan tan› araçlar›yd›. Tüm olgularda tek tarafl› yerleflim mevcut olup familyal geçifl saptanmad›.
Hastalar›m›z›n tümü genel anestezi alt›nda standart tekni¤imizle opere edildiler. Cerrahi tedavi ile kitleleri total olarak
ç›kart›ld›. 
Bulgular: Preoperatif tan›land›r›m incelenmelerinde GKT olarak tan›mlanan ve yanl›fl tan›land›r›lm›fl bir servikal
schwannoma olgusunu peroperatif saptad›k. Kitle total olarak rezeke edilerek tüm pedikül yap›s› dahil olmak üzere ç›kart›ld›.
Hiçbir olgumuzda mortalite görülmedi. Peroperatif dönemde cerrahi komplikasyon olmad›. Ortalama takip süresi 4.2 y›l olup
erken ve geç döneme ait nörolojik komplikasyon ya da kitlenin nüks etmesi tespit edilmedi. Servikal schwannoma olgusu
hariç di¤er 11 olgumuzun histopatolojik de¤erlendirimi GKT (paraganglioma) ile uyumlu bulunmufltur. Hastanede kal›fl süresi
ortalama 3.8 gün olarak gerçekleflti. 
Sonuç: GKT için cerrahi rezeksiyon küratif bir tedavidir. Cerrahi rezeksiyon en iyi tedavi flekli olmakla birlikte mümkün
oldu¤unca erken uygulanmal› ve komplikasyonlar› düflünülerek dikkatlice planlanmal›d›r. Serimizde mortalite ile
morbiditenin gözlenmeyiflinin tan› ve cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler sayesinde peroperatif dikkatli subadventisyal
disseksiyon prensibine uyularak yap›lan yaklafl›mla gerçekleflti¤i inanc›nday›z. (Damar Cer Derg 2003; 12(1): 11-17)

Anahtar Kelimeler: Glomus karotikum tümörü, paragangliomalar, selektif karotis anjiografisi, Doppler ultrasonografi

Summary
Purpose: Glomus caroticum tumors are slowly enlarging, neuroectodermal, rare tumors. Its surgery is very complicated due
to vascular structures of neck, adjacent cranial nerves and it has a very vascular structure. In this study we presented the
diagnosis methods, differential diagnosis and validity of surgical therapy for 12 cases which were hospitalized in the last 10
years with glomus caroticum prodiagnosis. 
Methods: In our clinic 12 patients with glomus caroticum tumor prodiagnosis were operated between 1992 and 2002. Seven
of them were women (58.3 %) and average age was 44. In all, admittance complaint was neck mass. Average duration
between the recognition of mass and admittance to hospital was 14 months. Selective carotis angiography and Doppler
ultrasonography were the primary diagnosis methods. In all cases disease was unilateral and there wasn’t any familial case.
We used our standart technique with general anesthesia in all patients. Masses were totally removed with surgical therapy.
Results: Peroperatively we found that one case has cervical schwannoma which was misdiagnosed as GCT preoperatively.
Mass was resected totally with its pedicle. Mortality rate was 0%, and there wasn’t any surgical complication peroperatively.
Average following time was 4.2 years and we couldn’t find any neurologic complications or recurrences in early and late
periods. Except cervical schwannoma case, histopathological evaluation was correlated with GCT in 11 cases. Average
hospital stay was 3.8 days.
Conclusion: Surgical resection is a curative therapy for GCT. Although surgical resection is the best therapy, it must be
performed as early as possible and planned carefully taking into account its complications. We believe that, the reason of no
mortality and morbidity in our series is the development of diagnosis and surgery techniques and careful peroperative
subadventitial dissection principle. (Turkish J Vasc Surg 2003; 12(1): 11-17)

Key Words: Glomus caroticum tumors, paragangliomas, selective carotid angiography, Doppler ultrasonography. 
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srarl› bir boyun kitlesi, cerrah›, tan›sal bir

sorunla ve tedavi aç›s›ndan belirsizliklerle karfl›

karfl›ya b›rak›r. Cerrahi müdahaleden önce kitle ve

buna özgü olabilecek olas› kanser varl›¤› ile ilgili bilgi

edinmek amac›yla gerekli inceleme ve tetkikler

düzenli bir s›ra ile uygulanmal›d›r(1). 

GKT ilk kez von Haller taraf›ndan 1743 y›l›nda tarif

edilmifltir. 1880 y›l›nda Reigner ve 1886 y›l›nda

Mayden taraf›ndan gerçeklefltirilen ilk iki giriflim

baflar›s›zl›kla neticelenmifltir. ‹lk baflar›l› giriflim 1903

y›l›nda Scudder taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir (2). 

Glomus karotikum tümörü (GKT), damar

cerrahlar›n›n oldukça nadir karfl›laflt›klar› tümörler

olup nöroektodermal kökenlidirler ve parasempatik

sinirler içinden geliflirler (3,4).  Nadir görülen ve

genellikle iyi huylu, yavafl büyüyen tümörlerdir (5). En

çok rastland›¤› yer karotis bifurkasyonunun

adventisyas› içinde, posterior yerleflimli, kan pH ve

O2 bas›nc› üzerinde homeostatik fonksiyonlu küçük

bir kemoreseptör organ olan “carotid body” alan›d›r(6).

Tümörün ç›kar›lmas› en iyi tedavi fleklidir. Ancak

operasyon esnas›nda oluflabilecek kanama, damar ve

kranial sinir yaralanmas› gibi komplikasyonlar

nedeniyle cerrahi giriflim oldukça zorlaflabilir (7).

Preoperatif tan› araçlar›n›n geliflimi ve preoperatif

selektif embolizasyon tekni¤inde son noktaya

ulafl›lm›fl olmas›n›n yan›s›ra anestezi ve cerrahi

tekniklerde kaydedilen ilerlemeler sayesinde sözü

edilen birçok peroperatif komplikasyon azalt›lm›flt›r.

Ancak yine de kranial sinir yaralanmas› ve serebral

disfonksiyon gibi ciddi komplikasyonlar halen

istenilen düzeylerin üzerinde gerçekleflmektedir (7). Bu

çal›flmada klini¤imizde 1992-2002 y›llar›n› kapsayan

sürede GKT ön tan›s›yla opere etti¤imiz 12 olgumuz

tan› yöntemleri, ay›r›c› tan› ve cerrahi tedavinin

geçerlili¤i aç›s›ndan literatür deste¤inde incelenerek,

sunulmaktad›r. 

HASTALAR ve YÖNTEM
1992-2002 y›llar› aras›nda klini¤imizde tan›sal

incelemeleri neticesinde GKT ön tan›s› konulan 12

hastaya cerrahi giriflim uygulanm›flt›r. Olgular›m›z›n

7’si (%58.3) kad›n, 5’i (%41.7) erkek olup yafl

ortalamas› 44 (29-58 aras›nda de¤iflen) idi. Olgular›n

hastaneye baflvuru nedeni hepsinde ayn› yak›nma olan

boyundaki kitleydi. Bu yak›nman›n yan›nda bafl

dönmesi, bafl a¤r›s›, kitleyle ayn› tarafta tan›mlanan

yüzde hassasiyet ve a¤r› flikayetleri mevcuttu. Fizik

bak›lar›nda olgular›n tümünde büyük boyutlarda (en

küçü¤ü 3x6 cm ile en büyü¤ü 6x9 cm) horizontal

planda mobil ancak vertikal planda immobil

palpasyon bulgusu veren kitle varl›¤› saptand›.

Hastaneye baflvuru süresi (ilk bulgudan itibaren)

yaklafl›k 14 ay civar›nda belirlendi. Selektif karotis

anjiografisi ve Doppler ultrasonografi birincil olarak

baflvurulan tan› arac› oldu. Anjiografide karotis

bifurkasyonundaki belirgin dilatasyona efllik eden

vaskülariteden zengin kitle imaj› en önemli diagnostik

bulgumuzdu. ‹nternal karotis arterinin lezyona kat›l›m›

ve/veya intrakranial yay›l›m flüphesi aç›s›ndan beyin

tomografisi selektif olarak yapt›r›ld›. Karotis ak›m›n›n

ve lezyonun komflulu¤undaki yumuflak dokular ile

vasküler yap›lar›n de¤erlendiriminde tüm hastalarda

rutin olarak uygulanan Doppler ultrasonografiden

yararlan›ld›. Tüm olgularda tek tarafl› yerleflim

mevcuttu. 10 (%83.3) olguda sa¤ tarafta tümör

yerleflimi belirlenmiflti. Hastalar›m›z›n tümü standart

genel anestezi alt›nda opere edildi. 

Cerrahi Teknik

Cerrahi yaklafl›m flekli olarak tüm hastalarda klasik

anterior sternokleidomastoid insizyon kullan›ld›. ‹lgili

taraf boyun bölgesinde angulus mandibula alt ucundan

klavikula medial kenar›na kadar sternokleidomastoid

(SKM) kas› önünden insizyon gerçeklefltirildi. Cilt,

ciltalt› ve platisma kas› kesilerek SKM laterale deviye

edildi. Karotis kommünis, internal ve eksternal karotis

arterler ortaya konularak ask›ya al›nd›. Makroskobik

eksplorasyonda jugular veni laterale itmifl, karotis

arteri s›k›ca sarm›fl, çevre dokulara belirgin yap›fl›kl›k

gösteren multilobüler kitle yap›lar› saptand›. Tüm

olgularda eksternal arter ba¤lanmas›na gereksinim

Dr. Ufuk Yetkin ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2003; 12 (1): 11-17
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duyulmadan ve çevre vasküler dokular ile kranial

sinirlere zarar verilmeden karotis arter

adventisyas›ndan titizlikle kitlelerin s›yr›lmas›

baflar›labildi. Olgular›m›z›n tamam›nda cerrahi tedavi

ile kitleleri total olarak ç›kart›ld› ve rezeksiyon

materyalleri histopatolojik de¤erlendirime de

gönderildi. 

SONUÇLAR 
Preoperatif tan›land›r›m incelemelerinde GKT olarak

tan›mlanan ve yanl›fl tan›land›r›lm›fl bir servikal

schwannoma olgusunu peroperatif saptad›k. 

Bu olgumuz, serimizin en yafll› hastas› olan 58

yafl›ndaki bayand›. Son 3 ayd›r sa¤ submandibuler

bölgedeki a¤r›s›z flifllik yak›nmas› ile baflvurmufl olan

hastan›n tan›land›r›m›na yönelik gerçeklefltirilen

boyun renkli Doppler ultrasonografik (USG)

incelemesinde sa¤ submandibular lokalizasyonda

59x37 mm ebatlar›nda hipoekoik ve heterojen iç

yap›da solid kitlesel oluflum saptanm›fl ve bunun GKT

ile uyumlu olabilece¤i yorumu yap›lm›flt› (fiekil 1).

Selektif karotis anjiogram›nda da karotis

bifurkasyonunda belirgin olarak geniflleme ve

damardan zengin tümör görünümü saptanm›flt›.

Bunlar› takiben gerçeklefltirilen kontrastl› nazofarinks

aksiyal BT incelemesinde laringeal havayolunu

sa¤dan daraltan, heterojen ve nekrotik alanlar› bulunan

sa¤ faringeal kitle (muhtemel “GKT”) ön tan›s›

yorumu yap›lm›flt› (fiekil 2). Cerrahi teknik ayn›

protokolle gerçeklefltirildi ancak karotis çevresinde 4

adet minimal büyüklükte lenfadenopatiyle uyumlu

kitleler ekstirpe edilerek frozen incelemesine

gönderildi. Histopatolojik tan›s›n›n nonspesifik reaktif

lenfoid hiperplazi olarak bildirilmesini takiben

eksploratris disseksiyona devam edildi. Karotis

bifurkasyonunun posteriorundan servikal pleksustan

kaynakland›¤› tespit edilen 6x6x4 cm boyutlar›nda

pedikülü servikal bölgede olan kitle bulguland›.

Ameliyat esnas›nda Kulak-Burun-Bo¤az

konsültasyonuyla iki ekibin ortak çal›flmas› sonucu

kitle total olarak rezeke edilerek tüm pedikül yap›s›

dahil olmak üzere ç›kart›ld› (fiekil 3). Kitlenin

histopatolojik incelemesinde schwannoma (tümör

hücrelerinin S-100 pozitif) oldu¤u saptand›. 

Hiçbir olgumuzda peroperatif ve erken postoperatif

Turkish J Vasc Surg
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dönemde mortalite görülmedi. Operasyon esnas›nda

massif hemoraji olmad›¤›ndan kan transfüzyonu

gereksinimi olmad›. Komflu vasküler yap›larda ve

kranial sinir çiftlerinde yaralanma meydana gelmedi.

Hastalar›n ortalama takip süresi 4.2 y›l olup

takiplerinde erken ve geç döneme ait nörolojik

komplikasyon ya da kitlenin nüks etmesi tespit

edilmedi. 12 olgumuzun da tan›land›r›m› ve

operasyonu s›ras›nda inoperabilite lehine

de¤erlendirim olmad› ve tüm olgularda total cerrahi

rezeksiyon baflar›l› flekilde gerçeklefltirildi. Klinik ve

laboratuvar olarak hiçbir olguda endokrin aç›dan aktif

tümör bulgulanmad›. Servikal schwannoma olgumuz

d›fl›ndaki di¤er 11 hastam›z›n histopatolojik

de¤erlendirimi paraganglioma (GKT) ile uyumlu

olarak bulunmufltur. Hastanede kal›fl süresi ortalama

3.8 (3 ile 6 gün aras›nda) gün olarak gerçekleflti. 

TARTIfiMA
GKT damar cerrahlar›n›n oldukça nadir karfl›laflt›klar›

tümörlerdir (3,8).  Karotis bifurkasyonundaki

kemoreseptör görevi gören paranganglia hücrelerinden

köken al›rlar. Benzer kemoreseptör dokular internal

jugular vende, orta kulakta, nervus vagusta, ganglion

nodosumda ve abdominal aorta çevresinde

retroperitoneal bofllukta bulunurlar (9). GKT, nöral krest

orijinli paragangliyonik dokudan kaynakland›¤› için

vücudun pekçok yerinde de görülebilir. Kemoreseptör

görevi üstlenmifl bu paragangliyonik hücreler kandaki

pH, pO2 ve pCO2 de¤iflimlerini alg›lar. Bu tümörler

nadiren de olsa endokrin özellik göstererek

katekolamin salg›layabilirler. Deniz seviyesinden

yüksek olan rak›mlarda yaflayanlarda görülme s›kl›¤›

fazlacad›r (3,10). GKT yavafl büyür ve nadiren metastaz

yapar. Benign ve malign olma özelli¤i, yavafl büyüme

h›z›na ra¤men önemsenmemesi durumunda

asemptomatikken zamanla lokal gerilme ve çevre

dokulara bas› semptomlar›n›n oluflmas›ndan

kaynaklanmaktad›r (11). GKT %5-10 oran›nda malign

olabilir (12). Bölgesel lenf ganglionlar› metastatik

yay›l›m›n en s›k görüldü¤ü yerlerdir. Serimizdeki

hastalar›n hiçbirinde yap›lan histopatolojik

incelemeleri sonucunda malign paraganglioma tan›s›

konmam›flt›r. 

GKT’ne genellikle sporadik rastlanmakta olup,

familyal olarak da rastlanabilmektedir. Epidemiyolojik

çal›flmalar iki tip GKT görüldü¤ünü ortaya koymufltur.

Birinci tip sporadik olan ve %5 oran›nda bilateral

olarak bulgulanabilen gruptur. ‹kinci ise otozomal

dominant geçiflli familyal tiptir. Bu ikinci tip

hastalar›n ancak %10’unda görülür ve bilateral olma

olas›l›¤› %32’dir (13,14). GKT, di¤er paragangliomalar

içinde %37 gibi orana sahip en s›k ailesel görülme

özelli¤ine sahip olan tiptir (15) Otozomal dominant geçifl

gösteren ailesel tipte sitogenetik çal›flmalarda 5. ve 7.

kromozomlarda da anomali saptanm›flt›r (3).

Serimizdeki hastalarda aile anamnezi tespit

edilmemifltir. 

GKT hücrelerinin histolojik ve biyokimyasal

incelemelerinde hücrelerin katekolamin içeri¤i

gösterilmesine  karfl›n fonksiyonel aktiviteleri yoktur.

Bu nedenle nonfonksiyonel paragangliomalar olarak

bilinirler. Genelikle boyunda belli boyuta ulafl›p

gözükünceye kadar s›kl›kla asemptomatiktir (3).

Vasküler dokulara veya kranial sinirlere bas›ya ba¤l›

semptomlar›n ç›k›fl›na dek sessiz bir seyir gösterir.
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fiekil 4. Glomus karotikum tümörü ile nörolemmoman›n
(schwannoman›n) boyun bölgesindeki topografik görünümleri

A: Glomus karotikum tümörünün tipik yerleflim yeri.
B: Nörolemmoma cinsi tümörün özellikle boyun posterior

üçgeninden kaynaklanan yerleflim yeri.



E¤er fonksiyonel ise katekolamin salg›s›na ba¤l›

çarp›nt›, bafla¤r›s› ve flushing gibi semptomlar

bulgulanabilir (16). Çok olgulu serilerde kad›n oran›

daha fazlad›r. Bunu erkeklerdeki daha büyük

pulmoner kapasite ve spor yapmalar›na ayr›ca

kad›nlarda peryodik menstrüasyon boyunca oluflan

eritrosit kayb›yla ba¤daflt›ranlar vard›r. Az olgulu

çal›flmalarda K/E oran› 1/1 iken, Dickinson 2/1 olarak

saptam›flt›r (3,9). Serimizde bu oran 7/5 (1.4) olarak

belirlenmiflti. 

GKT’nin tan› yöntemlerinde son y›llarda de¤ifliklikler

olmufltur. Selektif karotis anjiografisi en iyi

görüntüleme yöntemi olmas›na karfl›n, günümüzde

anjiografi yapmadan da GKT tan›s› koyabilmek

mümkün olmaktad›r (11). Klinik olarak flüphelenilen

olgularda ultrasonografi ve sintigrafi tercih edilecek

noninvaziv yöntemlerdir (3,9,15). Selektif karotis anjiosu

bilateral planlanmal›d›r. Anjiografi ile intrakranial

damarlar gösterilir ve internal karotid arter çap›

hakk›nda bilgi sahibi olunur (2).  Karotid

bifurkasyonunun genifllemesi ve tipik “vascular blush”

görünümü karotid paragangliomalar› için

patognomoniktir (14).  Yine anjiografi ile

belirlenebilecek karotid bifurkasyonundaki ateromatöz

hastal›k anlaml› stenoza neden oluyorsa operasyon

esnas›nda rekonstrüktif giriflim planlanmas›n›

sa¤layabilir (9). Anjiografi ile birlikte uygulanan

Doppler ultrasonografinin de tümörün yerleflimini ve

vasküler kaynakl› oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan

seçkin di¤er bir yöntem oldu¤u kan›tlanm›flt›r. Tan›da

kullan›lan bir di¤er yöntem olan BT ise tümörün

intrakranial yay›l›m›n› ve di¤er paraganglioma

lokalizasyonlar›n› incelemek için uygun bir tan›

arac›d›r(17,18). 

Tümörün total eksizyonu tedavide en etkili seçenektir
(19). Cerrahisi, boyundaki damarsal yap›lara ve kranial

sinirlere olan komflulu¤u nedeniyle  oldukça zorlay›c›

karakterdedir (9,20). Yavafl büyümesi ve malignansisinin

az olmas›n›n yan›s›ra görülen serebrovasküler ve

nörolojik komplikasyonlar  cerrahisini tart›flmal› hale

getirmifltir (9). Tedavi planlan›m›nda dikkat edilecek

ögeler hastan›n yafl›, semptomlar›, tümörün boyutu ve

büyüme h›z›, glomus jugulare tümörünün bulunmas›

olarak say›labilir (21). Tümörün büyük ve karotis

arterine s›k›ca yap›fl›k oldu¤u olgularda eksternal

karotis arterinin ligasyonu güvenli bir cerrahi giriflime

olanak sa¤lar. Operasyon s›ras›nda flant kullan›m› ile

ilgili çeflitli görüfller vard›r. fiant kullanman›n partikül

embolizasyonu yapt›¤›, distal intimada lezyon

oluflturdu¤u ve sonuçta nörolojik olaylara yol açt›¤›

bildirilmektedir. Teknik problemleri ve flant

kullan›lmas› gerekmeyen olgularda riskin artmas›

selektif flant kullan›lmas› konusunda araflt›rmalar›

h›zland›rm›flt›r. Bu olgularda tümörün rezeksiyonu

s›ras›nda internal karotis arterine  stump bas›nc› 50

mmHg’n›n alt›nda ise “shunt” kullan›lmas› gerekir ve

serebral infarkt oluflumu riskini azalt›r. ‹nternal

karotid arter oklüzyonunun %30’un üzerinde stroka

neden olabildi¤i ve bu nedenle de intraluminal flant›n

gerekli oldu¤u unutulmamal›d›r. Böylelikle internal

karotis arter gibi intimas› çok frajil olan bir artere

klempaj travmas› gerçekleflmeyecek ve klempin

bulunmamas› da distal eksplorasyonu daha optimal bir

hale getirecektir (22). Serimizdeki hiçbir olguda flant

kullanmadan operasyonlar›n› komplikasyonsuz olarak

tamamlad›k. Ayr›ca operasyon esnas›nda oluflacak

ciddi kanamalarda kommon karotid artere konulmas›

gerekebilecek klembin süresinin 10 dakikadan k›sa

tutulmas› halinde nörolojik defisit geliflimi

beklenmemektedir (9). ‹nternal karotid arter korunmaya

çal›fl›lmal›d›r. Bunun imkans›z oldu¤u durumlarda

safen ven grefti ile onar›m sa¤lanmal› veya onar›mda

expanded polytetrafluoroethylene greft tercih

edilmelidir (9, 23). Cerrahi sonuçlar tümör dokusunun

boyutlar› dolay›s›yla nöral ve vasküler

komfluluklar›na olan iliflkisiyle de¤iflim

göstermektedir. Özellikle uzun yaflam süresi beklenen

hastalarda tedavi cerrahidir. Cerrahi eksizyon 50 yafl›n

alt›ndaki hastalarda mutlaka tercih edilmelidir (9).

Rodriguez Cuevas ve ark.’n›n serisinde yafl s›n›r› 60’a

dek çekilmifltir (3). 

Çap› 4 cm’den büyük tümörler için preoperatif selektif

nutrisyonel arterlerin embolizasyonu kans›z bir cerrahi

alan temin edilerek operasyonun ifllerli¤ini artt›rmak

amac›yla tavsiye edilmektedir (24). Cerrahi alanda

çal›flmay› kolaylaflt›ran bu uygulaman›n operasyon
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süresinin k›salt›m› üzerine etkisi yoktur. Preoperatif

embolizasyonun, intrakranial  embolizasyon ile strok

ve benzeri ciddi komplikasyonlara yol açarak

nörolojik defisit prekürsörü oldu¤unu ve

uygulanmamas› görüflünü bildirenler de vard›r (11,14).

Serimizde hiçbir olguya bu ifllemi uygulamad›k.

Tedavide bir di¤er seçenek olan radyoterapinin, büyük

tümörlerin lokal kontrolünü sa¤lamada etkili oldu¤u

ve radyoterapi ile tümörün ortadan kalkmasa dahi

semptomlar›nda ilerleme olmad›¤› bildirilmifltir (22).

Baz› araflt›rmac›lar da paragangliomalar›n biyolojik

olarak radyorezistan olmalar› ve radyoterapinin sebep

oldu¤u morbidite faktörlerinden dolay› bu yöntemin

uygulanmas›na karfl› olduklar›n› bildirmifllerdir (25).

Ancak, malign karekterde olup, bölgesel veya uzak

metastaz gözlenen hastalarda operasyon sonras›

radyoterapi gereklili¤i de günümüzde kabul gören

prensiplerdendir (14). Radyoterapinin, cerrahisi zor bir

alan teflkil etti¤i kulaktaki  glomus jugularedeki

tümörlerde uygulanmas›n›n gerekli oldu¤u

bildirilmifltir (9). Yine postoperatif izlemde rekürrens

gelifliminde radyoterapi yararlan›lacak birincil

seçenektir (3). Bilateral tümör  saptand›¤›nda cerrahi

giriflim planlan›m›nda büyük  tümör cerrahi olarak

ç›kar›l›rken küçük tümöre radyoterapi

uygulanabilmektedir (15).  Bizim olgular›m›z›n

hiçbirisinde radyoterapi uygulanmam›flt›r. 

Ay›r›c› tan›da brakial kist, tükrük bezi tümörü, karotid

arter anevrizmas›, nörofibroma ve schwannoma ak›lda

bulundurulmal›d›r (26). Ameliyat öncesinde do¤ru tan›

konmas›n›n önemi, farkl› uzmanl›k alanlar›n›

ilgilendiren ya da birlikte çal›flmay› gerektirebilen bu

tür olgulara oldukça dikat edilmelidir. Posterior üçgen

içinde bulunan schwannomal› hastalar›n baz›lar›nda

tümörün servikal pleksustan köken ald›¤› saptanm›flt›r.

Bunlar›n nadiren a¤r› ve duyu bozukluklar›na neden

olabilece¤i de belirtilmifltir (27). Bizim olgumuzda da

tümör pedikülünün servikal bölgeden köken almas›

nedeniyle bu nadir görülen form içinde

de¤erlendirilebilece¤ini düflündük (fiekil 5). 

Sonuç olarak GKT lokal olarak invaziv olmas›na

karfl›n tedavisinde cerrahi rezeksiyon en iyi seçenektir.

Arter duvar›nda subadventisyal dikkatli disseksiyon

prensibiyle ve iyi bir görüfl alan› sa¤lanarak vasküler

ve nöral komplikasyonlar›n insidans› düflük

de¤erlerde tutulabilir. Tan› ve cerrahi tekniklerdeki

ilerlemeler de mortalite ve morbiditenin oran›n› çok

belirgin olarak azaltm›flt›r. 

KAYNAKLAR
1. Shah JP, Medina JE, Shaha AR. Cervical lymph node

metastasis. Curr Probl Surg 1993; 30:1-4.

2. Parry DM, Li FP, Strong LC, Carney JA, Schottenfeld D,
Reimer RR, Grufferman S. Carotid body tumors in humans:
genetics and epidemiology. JNCI 1982; 68:573-8.

3. Baysal BE, Myers EN. Etiopathogenesis and clinical
presentation of carotid body tumors. Microsc Res Tech 2002;
59(3):256-61 (Review).

4. Rodriguez-Cuevas S, Lopez-Garza J, Labastida-Almendaro S.
Carotid body tumors in inhabitants of altitudes higher than
2000 meters above sea level. Head & Neck 1998; 20:374-8.

5. Aydo¤an H, Orhan G, Aykut-Aka S, et al. Carotid body
tumors. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2002; 10(2):173-5. 

6. Lack EE, Cubilla AL, Wodruff JM, Farr HW. Paraganglioma
of the head, and neck region. A clinical study of 69
patients.Cancer 1977; 39:397-409.

7. Elmac› TT, Karg› A, Onursal E. Karotis paragangliomalar›.
Damar Cerrahisi Dergisi 1999; 3:111-5.

8. Shibuya Y, Umeda M, Yoshikawa T, Komori T. Carotid body
tumour. Oral Oncol 2002; 38(3):313-7.

9. Dickinson PH, Griffin SM, Guy AJ, McNeill F. Carotid body
tumour: 30 years experience. Br J Surgery 1986; 73:14-16.

10. Thabet MH, Kotob H. Cervical paragangliomas: diagnosis,
management and complications. J Laryngol Otol 2001;
115(6):467-74.

11. Voitsyts’kyi IuO, kamenychnyi DI, Tsybere IuV. Diagnosis and
treatment of glomus carotid tumor. Klin Khir 2001; 11:59-64.

12. McCabe DP, Vaccaro PS, James AG. Treatment of carotid
body tumors. J Cardiovasc Surg 1990; 31:356-8.

13. Grufferman S, Gillman MW, Pasternak LR, Peterson CI,
Young WG-Jr. Familial carotid body tumors: case report and
epidemiologic review. Cancer 1980; 46:2116-22.

14. Patetsios P, Gable DR, Garrett WW, et al. Management of
carotid body paragangliomas and review of a 30 year
experience. Ann Vasc Surg 2002; 16(3): 331-8. 

15. Gardner P, Dalsing M, Weisberger E, Sawchuk A, Miyamoto
R. Carotid body tumors, inheritance, and a high incidence of
associated cervical paragangliomas. Ann J Surg 1996;
172:196-9.

16. Ikejiri K, Muramori K, Takeo S, Furuyama M, Yoshida K,
Saku M. Functional carotid body tumor: Report of case and a
review of the literature. Surgery 1996; 119(2): 222-5.

Dr. Ufuk Yetkin ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2003; 12 (1): 11-17

16



17. Bernard RP. Carotid body tumors. Am J Surg 1992;
163:494-6.

18. Stoeckli SJ, Schuknecht B, Alkadhi H, Fisch U. Evaluation of
paragangliomas presenting as cervical mass on color Doppler
sonography. Laryngoscope 2002; 112(1): 143-6. 

19. Karg› A, Vardar A, Barlas C, Kalayc› G, Onursal E, Turfanda
T. Glomus karotikum tümörü. Türk T›p Derne¤i Dergisi,
1977; 43(4): 176-83.

20. Mitchell RD, Richardson JD, Lambert GE. Characteristics,
surgical management, and outcome in 17 carotid body tumors.
Am Surg 1996; 62(12): 1034-7.

21. Por YC, Lim DT, Teoh MK, Soo KC. Surgical management
and outcome of carotid body tumours. Ann Acad Med
Singapore 2002; 311(2):141-4. 

22. Kraus DH, Sterman BM, Hakaim AG, Beven EG, Levine HL.

Carotid body tumors. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
1990; 116:1384-7.

23. Plukker JT, Brongers EP, Vermey A, Krikke A, Van den
Dungen JJ. Outcome of surgical treatment for carotid body
paraganglioma. Br J Surg 2001; 88(10): 1382-6.

24. Van der Mey AG, Jansen JC, Van Baalen JM. Management of
carotid body tumors. Otolaryngol Clin North Am 2001;
34(5):907-24.

25. Sykes JM, Ossoff RH. Paragangliomas of the head and neck.
Otolarngol Clin North Am 1986; 19:755-66.

26. Das Gupta TK. Benign solitary schwannomas (neurilemomas).
Cancer 1969; 24:355-9.

27. Vellucci R, Toppi L, Orsi E, et al. Cervical neurinomas.
(Considerations in five cases operated in Day-Surgery). Ann
Ital Chir 1997; 68(6): 801-6. 

Turkish J Vasc Surg
2003; 12 (1): 11-17

Dr. Ufuk Yetkin ve Arkadafllar›

17



Turkish J Vasc Surg
2003; 12(1): 19-24

Dr. Ufuk Yetkin ve Arkadafllar›

19

Aksillo-Femoral Ekstra-Anatomik Bypass Greft Uygulamalar›m›z

“OUR AXILLO-FEMORAL EXTRA-ANATOMIC BYPASS GRAFTS
APPLICATIONS”

Ufuk YETK‹N, Ayhan AKÇAY, Cengiz ÖZBEK, Serdar B‹ÇERO⁄LU, Nagihan KARAHAN, Ali GÜRBÜZ
Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, ‹ZM‹R

Özet
Amaç: Günümüzde, fliddetli alt ekstremite iskemisi olan yafll› hastalarda aksillofemoral grefti s›kl›kla uygulamaktay›z.
Özellikle hastan›n yüksek risk grubunda olmas› veya teknik problemlerin mevcudiyeti aksillofemoral bypass› uygun ve belki
de tek alternatif haline getirebilmektedir. 
Yöntem: Ocak 1996-Aral›k 2002 y›llar› aras›nda klini¤imizde alt ekstremite iskemisini gidermek amac›yla 16 hastaya
aksillofemoral bypass greftleme uygulanm›flt›r. Tüm olgular erkek olup yafl ortalamas› 64 idi. 14 (%87.5) olguya
aksillobifemoral, 2(%12.5) olguya aksillo-unifemoral bypass gerçeklefltirilmifltir. Tüm hastalara ringli PTFE greft
kullan›lm›flt›r. Aksillobifemoral bypass uygulanan 3 hastaya lokal infiltrasyon anestezisi ile yaklafl›l›rken, di¤er tüm olgularda
genel anestezi kullan›lm›flt›r. Aksillobifemoral greftleme yap›lan 1 olguda (%6.25) ayn› seansta sa¤ femoropopliteal safen
greftle bypass ifllemi de gerçeklefltirilmifltir. 
Bulgular: Hastalar 3 ay ile 6 y›l (ortalama 3.4 y›l) süreyle izlendiler. Ortalama taburculuk süresi 7.8 gündü. Erken
postoperatif dönemde hiçbir olgumuzda revizyon gereksinimi ya da greft trombozu oluflmad›. Greft enfeksiyonu geliflimi de
gözlenmemiflti. Bir hasta postoperatif 4. ayda anterolateral MI nedeniyle kaybedildi. Postoperatif 3. haftada femorofemoral
greft segmentinde tromboz geliflen 1 olgumuzda acil trombektomi baflar›s›zl›kla sonuçlan›nca run off sa¤lamak amac›yla safen
greftle femoropopliteal bypass ek giriflimi uyguland›. Geç dönem greft trombozu 2 ayr› (%12.5) olguda 19. ve 28. aylarda
saptand›. 
Sonuç: Bu serideki düflük morbidite de¤erleri ve uygulanan prosedüre ba¤l› mortalite gözlenmemesi yüksek riskli olgularda
iskemik bacaklar›n revaskülarizasyonunda aksillofemoral bypass›n baflar›yla ve güvenle kullan›labilece¤inin yan›s›ra anatomik
rekonstrüksiyona alternatif bir yaklafl›m olarak uygulanabilece¤ini de göstermifltir.  (Damar Cer Derg 2003; 12(1): 19-24)

Anahtar Kelimeler: Ekstraanatomik bypass, aksillofemoral bypass, aortoiliak t›kay›c› hastal›k. 

Summary 
Purpose: Today axillofemoral grafting is a frequent procedure in elderly patients with severe lower limb ischemia. Axillo-
femoral bypass is a convenient and even the only alternative in the patients with high-risk and if there are technical problems. 
Methods: We performed axillofemoral bypass grafting in 16 patients to relieve the lower limb ischemia between 1996
January and 2002 December. All cases were men and mean age was 64. In 14(87.5%) cases axillofemoral and in 2 (12.5%)
cases axillo-unifemoral bypass were performed. We used ringed PTFE graft in all patients. During axillofemoral procedure
we preferred local infiltration anesthesia in 3 cases and general anesthesia in the others. One case went under axillofemoral
grafting and right femoropopliteal saphenous graft bypass simultaneously (6.25%). 
Results: Mean follow-up duration was 3.4 years (ranged between 3 months and 6 years). Average hospital stay was 7.8 days.
None of the cases needed revision or graft thrombosis in early postoperative period and no graft infection was seen. One
patient was died due to anterolateral myocardial infarction at postoperative 4th month. In a case thrombosis developed at
femorofemoral graft segment at postoperative 3th week and thrombectomy was unsuccessful so that femoropopliteal bypass
with saphenous graft was performed for obtained an optimal run off. At 19 th and 28th months late period graft thrombosis
was found in 2 (12.5%) cases. 
Conclusion: In this series there wasn’t any mortality and morbidity rate was low and it was suggested that axillofemoral
bypass can be used successfully and safely in high risk ischemic legs’ revascularization and it can be performed as an
alternative to anatomic reconstruction. (Turkish J Vasc Surg 2003; 12(1): 19-24)

Key Words: Extra-anatomic bypass, axillofemoral bypass, aorto-iliac occlusive disease. 



kstra-anatomik bypass kavram›, nativ vasküler

yap›lar›n yer ald›¤› anatomik yol d›fl›nda rekonstrüktif

cerrahi greftleme griflimlerinin uygulanmas›n› tan›mlar.

Klasik vasküler giriflimlerin gerçeklefltirilemedi¤i

durumlar›n yan›s›ra anatomik lokalizasyondaki vasküler

kayna¤›n uygunsuzlu¤u, ya da bu yaklafl›m›n

getirebilece¤i risk varl›¤›nda ekstra-anatomik arteriyal

rekonstrüksiyonlar tercih edilir (1). 

1959 y›l›nda bir ruptüre abdominal aort anevrizmas›

tamiri esnas›nda, Avustralya’l› Lewis yayg›n ruptürden

dolay› aort homogreftini proksimal aortaya anostomoz

edemeyince, bir naylon grefti sol subklavian arterden aort

homogreftinin proksimal ucuna baflar›yla eklemifltir (2). Bu,

bir üst ekstremite damar›n›n vücudun alt yar›s›na arteriyal

ak›m sa¤layabilece¤inin ilk gösterilifliydi. 1963’de alt

ekstremite iskemisinin tedavisi için aksiller arter ile ayn›

taraf femoral arteri aras›nda yap›lacak bir bypass greftin

yarar› üzerine aç›klanan iki ayr› bildiri, her ikisinin

operasyonlar› aras›nda 25 günlük k›sa bir zaman dilimi

olan Güney Afrikal› Low ve San Francisko’lu Blaisdell

taraf›ndan hemen hemen ayn› zamanda yay›nlanm›flt›r (3).

Ekstraanatomik bypass’›n do¤al ilerleme sürecinde,

1966’da Sauwage ve arkadafllar› taraf›ndan aksillofemoral

(Ax-F) grefte femorofemoral uzant› da ekleyerek ilk

aksillobifemoral greftleme yap›lm›flt›r(4). 

Son y›llarda kronik aortoiliak oklüzyonu olan yüksek

riskli hastalarda elektif olarak veya akut miyokard

infarktüsüne ba¤l› perfüzyon azalmas› sonucu

ekstremite canl›l›¤›n›n tehdit alt›nda oldu¤u hastalarda

acil olarak ekstremitenin kurtar›lmas› için

aksillobifemoral bypass uygun ve belki tek alternatif

olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r(5). 

Bu çal›flmada, ekstra-anatomik Ax-F baypass

prosedürünün etkinli¤i, hastanemizde gerçeklefltirilen

16 Ax-F greft uygulamas›n›n mortalite, patensi ve

komplikasyon oranlar› retrospektif olarak incelenerek

de¤erlendirilmifltir. 

HASTALAR ve YÖNTEM
Ocak 1996 - Aral›k 2002 y›llar› aras›nda klini¤imizde

alt ekstremite iskemisini gidermek amac›yla 16

hastaya ekstra-anatomik aksillofemoral bypass

prosedürü uygulanm›flt›r. Hastalar›n yafllar› 58-79

aras›nda olup yafl ortalamas› 64 idi. Tüm olgular›m›z

erkekti. 14 (%87.5) olguya aksillo-bifemoral bypass, 2

(%12.5) olguya aksillo-unifemoral bypass

gerçeklefltirildi. Hastalar›n tümünde ringli

polytetrafluoroethylene (PTFE) greft kullan›ld›.

Aksillo-unifemoral bypass uygulanan bir olgunun

önceki aortobifemoral greftinin tek baca¤›nda

oklüzyon mevcut olup sa¤lam taraf›n run-off’u

femoro-femoral bypass için suboptimal düzeydeydi.

Aksillobifemoral bypass uygulanan 5(%31.25) hastada

Fontaine s›n›flamas›n›n 4. evre semptomatolojisini

(istirahat a¤r›s› ve/veya ülser-nekroz) gösteren renal

arter distalinin total oklüzyonuyla uyumlu yüksek

Leriche sendromu mevcuttu (Resim 1). Di¤er

hastalarda endikasyon ileri yafl ve kardiyak risk

nedeniyle konuldu. 

Öncelikle distal anastomoz yap›lacak femoral arter

bölgeleri eksplore edilerek damar yap›lar›n›n

anastomoz aç›s›ndan elveriflli olup olmad›¤›

de¤erlendirildi. Ard›ndan infraklavikular yaklafl›mla

aksiller artere ulafl›ld›. Anastomoz s›ras›nda ilgili üst

ekstremitenin hiperabdüksiyonuna ba¤l› oluflabilecek
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greft çekmesi komplikasyonunu engelleyebilmek için

greftin genifl b›rak›lmas›na dikkat edildi. Pektoralis

major kas›n›n arkas›ndan geçirilen greft, afla¤›larda

subkutan olarak haz›rlanan tünelden ilerletildi. Distal

anastomoz ayn› taraf kommon femoral arterinin

profunda dal›n›n ç›k›m›n›n oldu¤u yere yap›ld›. Ek

olarak, femoro-femoral bypass endike oldu¤unda

proksimal anastomoz bir önceki distal anastomoz

bölgesinde greftin ön yüzüne yap›ld›. Subkutan olarak

ters U biçiminde geçirilen greft karfl› taraf kommon

femoral arterin bifurkasyon bölgesinin üzerine

yerlefltirildi. 

Aksillo-bifemoral bypass uygulananlar›n proksimal

anastomozu için 12’sinde (%75) sa¤, 2’sinde (%12.5)

sol aksiller arter kullan›ld›. Tüm distal anastomozlar

profundal femoral arterin orijin noktas›n›n öncesine

yerlefltirildi. Hastalardan 2’sinde (%12.5) ciddi

bilateral alt ekstremite iskemisi mevcuttu (Tablo 1).

Aksillo-bifemoral greftleme uygulanan 3(%18.75)

hastan›n genel durumunun suboptimal düzeyde olmas›

üzerine lokal anestezi uygulan›rken, di¤er olgularda

genel anestezi uygulanm›flt›r. Aksillo-femoral bypass

prosedürü uygulanan hastalar›n demografik ve

karakteristik özellikleri Tablo 2’de aktar›lm›flt›r.

Aksillobifemoral bypass uygulanan 1(%6.25) olguya

ek ifllem olarak sa¤ femoropopliteal safen greftle distal

bypass da ayn› seansta ilave edilmifltir. Perioperatif

mortalite ve morbidite, operasyon sonras› ilk 30 günde

oluflan olaylar olarak tan›mlanm›flt›r. Hastalar taburcu

edildikten sonra, izlemleri düzenli aral›klarla seri

klinik muayene ve non-invaziv vasküler testlerle

gerçeklefltirilmifltir. Greft patensi, palpasyon ve

doppler bas›nç ölçümleri ile de¤erlendirilmifltir. 

SONUÇLAR
Hastalar 3 ay ile 6 y›l (ortalama 3.4 y›l) süreyle

izlendiler. Hastalar operasyondan 6-11 gün (ortalama

7.8 gün) sonra taburcu edildiler. Ameliyat› izleyen 5

gün boyunca rutin olarak yara yerleri ve tünel boyunca

hematom geliflimi gözlenerek 3x5.000 Ü ‹.V. heparin

uyguland›. Heparin tedavisini takiben enterik kapl›

asetil salisilik asit tbl. 300 mg/gün ve distal run-

off’unun periferik arteriyal anjiografisinde suboptimal

olabilece¤i saptanan 4 olguda ek olarak klopidogrel tbl

kombinasyonu önerisi ile taburculuklar› sa¤land›.

Erken postoperatif dönemde hiçbir olguda ek cerrahi

revizyon gereksinimi olmad›. Erken dönemde greft

trombozu komplikasyonu da gözlenmedi. 11. günde
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Tablo 1. Aksillo-femoral bypass uygulanan olgular›m›zda cerrahi revaskülarizasyon gere¤inin nedenleri 

Cerrahi neden Olgu say›s› Yüzde (%)

Ciddi bilateral alt ekstremite iskemisi 2 12.5

Yüksek Leriche Sendromu 5 31.25

Kritik alt ekstremite iskemisine efllik eden yara varl›¤› 9 56.25

Tablo 2. Aksillo-femoral bypass uygulanan olgular›n karakteristi¤i ve demografik özellikleri. 

Aksillobifemoral bypass Aksillounifemoral bypass

Olgu say›s› 14 (%87.5) 2(%12.5)

Giriflim say›s› 14 3

Cerrahi endikasyon

Greft oklüzyonu - 1

Yüksek Leriche 5 -

‹leri yafl 4 1

Kardiyak instabilite 5 -



taburcu edilen bir olgunun inguinal insizyon yara

yerlerinden birisinde oluflan s›z›nt› seröz vas›fta olup

kültürantibiyogram›nda üreme olmam›fl ve standart

parenteral antibioterapi (sefazolin ( gentamisin)

protokolümüze ilave edilen antiinflamatuar medikal

terapiye tam düzelme ile cevap vermiflti. Greft

enfeksiyonu geliflimi hiçbir olgumuzda

belirlenmemiflti. Bir hastam›z postoperatif 4. ayda

anterolateral MI nedeniyle kaybedildi. Postoperatif 3.

haftada femoro-femoral greft trombozu geliflen 1

olgumuzda uygulanan acil trombektominin baflar›s›z

olmas› üzerine run off sa¤lamak amac›yla safen greftle

femoro-popliteal bypass ek giriflimi uyguland›.

‹skemik yara geliflimi saptanm›fl hiçbir olgumuzda

amputasyon gerekmedi. Uygun yara bak›m› ile

tümünde iyileflme gözlendi. Geç dönem greft

trombozu 2(%12.5) ayr› olguda 19. ve 28. aylarda

saptand›. ‹zlem süresince hiçbir olguda proksimal

outflow’u sa¤layan aksiller artere ait oklüzyon veya

psödoanevrizma geliflimi gözlenmedi. Di¤er

olgular›m›z›n de¤iflen takip süreleri içinde herhangi

bir komplikasyona maruz kalmad›klar› belirlendi. 

TARTIfiMA
Aksillofemoral bypass, önceleri özellikle enfekte aort

protezlerinin tedavisinde aortofemoral bypass’›n

imkans›z görüldü¤ü klasik durumlarda

uygulanmaktayd› (3,6).  Baflar›l› aksillofemoral

greftlemenin geliflimi son 30 y›l içinde h›zlanm›flt›r.

1980’lerde d›fltan destekli (ringli) greftlerin geliflimi,

baflar›l› aksillobifemoral greftlerde bir ç›¤›r açm›flt›r.

Bunu takiben aksillobifemoral greftlerde, aortofemoral

greft ile elde edilen sonuçlarla k›yaslanabilir 3-5 y›ll›k

aç›kl›k elde edilmeye bafllanm›flt›r (7). Böylelikle aort

greft enfeksiyonu için aksillofemoral bypass›n

kullan›m›na olan inanç sonralar› yerini aortoiliak

t›kay›c› hastal›¤›n tedavisindeki elektif kullan›m›na

b›rakm›flt›r. 

Yak›n y›llarda, artan aç›kl›k oranlar› ile birlikte,

intraperitoneal ve retroperitoneal aortofemoral bypass

için risk tafl›yan ekstremite tehdit edici aortoiliak

hastal›kl› hastalarda aksillofemoral bypass›n

uygulanmas› kabul edilmeye bafllam›flt›r (6). Ne var ki

hastalar› bu yüksek risk kategorisine sokmaya yard›m

edecek universal hiçbir kriter bulunmamaktad›r.

Genelde aksillofemoral bypass›n tercih edilmesine

neden olan faktörler; hastan›n yafl›, genel durumu,

ciddi kalp hastal›¤›, ciddi akci¤er hastal›¤›, s›n›rl›

yaflam beklentisi, sepsis ve yandafl patolojiler olarak

say›labilir. Aksillofemoral bypass›n di¤er

endikasyonlar› aras›nda mikotik anevrizmalar,

radyasyon tedavisi, adhezyonlarla sonuçlanm›fl multipl

abdominal geçirilmifl operasyonlar, daha önceden

oluflmufl enterik kontaminasyon, tümöral abdomen

patolojileri ve ciddi aort kalsifikasyonu (porselen

aorta) olarak say›labilir (3,8). Aksillofemoral bypass;

enfekte aortik greft beraberli¤inde aorto-duodenal

fistül olufltu¤unda kolostomi ve ileostomi yap›lm›fl

hastalarda kar›n içinde ciddi yap›fl›kl›klar olufltu¤unda,

inoperabl ve yayg›n intraabdominal malignansilerde,

ileri obezite varl›¤›nda da seçkin cerrahi protokol

haline gelmektedir. Ayr›ca diyalize ba¤›ml› kronik

böbrek hastal›¤› ya da ciddi mental retarde hastalarda

daha az invaziv bir yöntem olmas› aç›s›ndan da tercih

edilen bir yöntemdir. Bunlara ilaveten cerrahi giriflim

ugyulanamayan dissekan aort anevrizmalar›nda oluflan

akut alt ekstremite iskemilerinde uygulanabilecek bir

yöntemdir (9,10). 

Aksillo-femoral gibi ekstra-anatomik bypass

uygulamalar›nda en önemli sorunlardan biri donör kan

ak›m›n›n etkilenme düzeyidir. Bypass greftinin donör

kan ak›m›nda steal sendromuna yol açmad›¤› ve donör

arterinin distal segmentindeki kan ak›m›n›n bypass

greft flowundaki de¤iflikliklerden etkilenmedi¤i

bildirilmifltir (11). Ehrenfeld ve arkadafllar› yapt›klar›

deneysel çal›flmada donör arterindeki kan ak›m›n›n 10

kat artabilece¤ini kan›tlam›fllard›r (12).  Greft

t›kanmas›nda en etkili faktörün, donör arterindeki

artan kan ak›m›n›n greft ve donör artere koruyucu

etkisi oldu¤u savunulmuflsa da aterosklerozun

ilerleyici olmas› bildirilmektedir(13). 

Aksillofemoral greft yetersizli¤inin en önemli nedeni

spontan tromboz geliflimidir (10).  ‹fllemin

gerçeklefltirildi¤i ilk y›l içinde çok s›kt›r. S›k› kemer

kullan›m›, eksternal kompresyon yaratan greft taraf›na

dönüp uyuma gibi durumlarda daha s›k görülür. 
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Preklotting gerekmeyen nonporöz bir protez olan

PTFE greftlerin plastik ringlerle d›fltan desteklenmifl

formlar›yla greft kompresyonu riski de önlenmifltir (14).

Oregon Üniversitesinden Harris ve arkadafllar› ringli

PTFE greft kullanarak 4 y›ll›k aç›kl›k oranlar›n› %85

olarak bildirmifllerdir (15). Bu oran bizim serimizin

sonucuyla korelasyon göstermektedir. 

Aksillobifemoral bypass aortobifemoral bypass ile

aç›k kalma oran› yönünden yak›nl›k arz etmesine

karfl›n dörtte bir mortaliteye sahiptir (16). Bu nedenle

genifl abdominal aort anevrizmalar›nda

aksillobifemoral bypass ile birlikte iliak arterlerin

ba¤lanarak anevrizman›n tromboze edilmesi, yüksek

risk içeren olgularda düflük riskli alternatif cerrahi

yaklafl›m olarak bildirilmifltir (17).  Bu tekni¤in

dezavantajlar› aksillobifemoral bypass›n aç›k kalma

oran›n›n düflük olmas›n›n yan›s›ra embolize olmam›fl

patent lomber arterlerin tromboze olmamas› ve

anevrizman›n ruptürü olarak bildirilmifltir (18). 

Aksillobifemoral bypass greftlemede cerrahi mortalite

ifllemin tercih edilmesine neden olan endikasyonlara

göre de¤iflmektedir (19). ‹ntermittan klodikasyon gibi

nedenlerle endikasyon alan› genifl tutulacak olursa ilk

30 günlük mortalite önemsiz denecek kadar azd›r.

Yaflam süreleri k›s›tl› kötü riskli hastalar, ekstremite

kayb› tehdidi, greft infeksiyonu veya komplike

anevrizmas› olan hastalarda bu operasyonun cerrahi

mortalitesi yüksek olabilmektedir. Son bildirilerde

cerrahi mortalite %2-13 aras›nda de¤iflmektedir (6).

Yine son bildirilerde greft revizyonlar›n› da içine alan

5 y›ll›k greft aç›kl›k oranlar› %70-90’a ulaflm›flt›r (7).

Aortobifemoral greftin %90 olan 5 y›ll›k aç›k kalma

oran›, aortofemoral greftin sadece s›n›rl› aortoiliak

hastal›¤› olan daha genç hastalarda uyguland›¤›

1970’li y›llardaki çal›flmalara dayanmaktad›r. Alt

ekstremide revaskülarizasyon hastalar›n›n ço¤unun

yafll›, multisistem hastal›kl› ve ileri derecede

aterosklerozlu oldu¤u günümüzde, %90 düzeyinde 5

y›ll›k aortofemoral greft aç›kl›k oran›na ender olarak

ulafl›lmaktad›r (7). Birçok ayr› yazarca bahsedildi¤i

üzere aortofemoral ve aksillofemoral greft için 5 y›lda

%70 ile %80 aras›nda olan primer aç›kl›k oran›

gerçe¤i daha iyi yans›tmaktad›r(1,7,14). 

Aksillobifemoral greftlerin aç›kl›klar›n›

sürdürebilmeleri için aortobifemoral rekonstrüksiyon-

lara göre oldukça fazla say›da reoperasyon geçirmeleri

gerekebilmektedir(5,14). Greftin uzun baca¤›n›n hastan›n

o tarafa yatarak uyumas› sonucu gö¤üs duvar›

taraf›ndan s›k›flt›r›lmas› veya daha çok, yüksek

bas›nçl› k›sa aortobifemoral greftlere göre greftin

uzunlu¤u nedeniyle uzun süreli patensi için daha iyi

run-off’u olan damarlara gereksinimi olmas›,

reoperasyonlar›n nedeni olmaktad›r. 

Aortofemoral greftlemelerden sonra proksimal veya

distal anastomozlarda meydana gelen psödoanevriz-

mar genellikle greft enfeksiyonu belirtisi oldu¤undan

greftin proksimal ucundaki ve ciltte belirginleflen

femoral bölgedeki bu yalanc› anevrizmalar en iyi

flekilde ilk greft ç›kar›larak aksillofemoral bypass

greftleme ile tedavi edilebilmektedirler (9). 

Sonuç olarak; iskemik bacaklar›n revaskülarizasyo-

nunda aksillobifemoral bypass›n baflar›yla ve güvenle

uygulanabilece¤ini ve rutin aort rekonstrüksiyon

operasyonlar› kontrendike oldu¤unda bunlar›n yerine

kullan›labilecek iyi bir alternatif oldu¤u günümüzde

kan›tlanm›flt›r. Böylelikle aksillofemoral bypass çok iyi

k›sa süreli ve kabul edilebilir uzun süreli sonuçlar›yla

de¤erli bir alternatif arteriyal rekonstrüktif giriflim olarak

her damar cerrah›n›n uygun endikasyon varl›¤›nda

öncelikle uygulayabilece¤i bir ifllem haline gelmifltir. 
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YILAN ISIRIKLARI SONRASI GEL‹fiEN VENÖZ TROMBOZLARDA
TEDAV‹ UYGULAMALARIMIZ 

OUR THERAPY MODALITY FOR VENOUS THROMBOSIS FOLLOWING
SNAKEBITES

Ufuk YETK‹N, Cengiz ÖZBEK, Mert KESTELL‹, Ali GÜRBÜZ
Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, ‹ZM‹R

Özet
Amaç: Y›lan ›s›rmas› olan bir hasta kompleks zehirlenme olgusu fleklinde de¤erlendirilmelidir. Ülkemizde genellikle engerek
y›lanlar› ile ›s›r›lmalar oluflmakta ve hematoksin zehiriyle damar dinamizminde olan de¤ifliklik neticesinde s›kl›kla ›s›r›lan
ekstremitede akut semptomatik proksimal ven trombozu komplikasyonu görülebilmektedir. Damar cerrahlar› olarak genel sistemik
tedavinin yan›s›ra bu komplikasyonla rastlan›lan olgularda en uygun ve ekonomik tedavi seçene¤i oldu¤una inand›¤›m›z
yaklafl›mlar›m›z› aktarmay› amaçlad›k.
Yöntem: ‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Acil Servisine 01.01.2000 ile 31.12.2002 tarihleri aras›nda y›lan ›s›rmas›
sonras› geliflen akut semptomatik venöz tromboz tan›s› ile baflvurarak Kalp-Damar Cerrahisi Klinik ‹zlemine al›nan 36 hasta
çal›flmaya dahil edilmifltir. Hastalar›n 11’i (%30.5) kad›n ve 25’i (%69.5) erkek olup yafl ortalamas› 48 idi. Hastalar›n acil servise
baflvurusunun y›lan ›s›rmas›n› takiben ortalama 19 saat sonra gerçekleflti¤ini saptad›k. Tedavide tüm olgulara kontinü intravenöz
standart heparin infüzyonu kiloya dayal› APTT kontrolü izlemindeki doz flemas› protokolümüzle uyguland› ve oral antikoagülasyona
warfarin sodium ile devam edildi.
Bulgular: Hiçbir olgumuzda pulmoner emboli saptanmad› ve olgular›m›z›n hiçbirinde sistemik toksikasyon gözlenmedi. Hastalar›n
tümü yo¤un bak›m ünitesine kabulünün 2. gününde servis izlemine al›narak standart tedavi protokolümüz sürdürüldü. Sistemik
standart ‹V heparinizasyonun erken komplikasyonlar› geliflmedi. Hastanede yat›fl süresi ortalama 6.2 gün olarak gerçekleflti.
Antikoagülan tedavi poliklini¤imiz kontrolünde en az 3 ay sürdürülmüfltür. Reküren venöz tromboz görülen bir hastada düflük
molekül a¤›rl›kl› heparin (low molecular weight heparin) tedavisiyle kür sa¤lanm›flt›r. Poliklini¤imiz izleminde tutulabilen 31 olguda
geç dönemde posttromboflebitik sendrom geliflmemifltir.
Sonuç: Kompleks zehirlenme olgusu olarak de¤erlendirilmesi gereken y›lan ›s›r›klar› sonras› geliflen akut venöz trombozlarda
tedavinin amaçlar›; semptomlar› gidermek, hastan›n normal aktivitesini sa¤lamak, rekürensleri önlemek, tedavi süresi ve maliyetlerini
s›n›rlamak olmal›d›r. Bu tür hastalarda en ucuz ve emniyetli tedavi protokollerinden birini klini¤imizin yaklafl›m›n›n oluflturdu¤u
düflüncesindeyiz. (Damar Cer Derg 2003; 12(1): 25-30)

Anahtar Kelimeler: Y›lan ›s›r›klar›, venöz tromboz, hematoksin, antivenin.

Summary
Purpose: A patient with snakebite must be evaluated as complex toxication. In our country bites are generally due to vipers and vessel
dinamism changes due to hematoxin frequently causes acute symptomatic proximal vein thrombosis at bited extremity. We aimed to
present our cost effective and convenient methods in the patients with this complication beside the general systemic therapy as
vascular surgeons.
Methods: We studied 36 patients with acute symptomatic venous thrombosis due to snakebite and admitted to ‹zmir Atatürk Education
and Research Hospital Emergency Service between 01.01.2000 and 31.12.2002 and transpordet to cardiovascular surgery clinic.
Eleven (30.5%) of the cases were women and 25 (69.5%) were men and average age was 48. We found that patients were admitted to
emergency service approximately 19 hours after the bite. We performed continuous intravenous standard heparin infusion with APTT
control, due to weight, and oral anticoagulation was continued with warfarin sodium.
Results: There wasn’t any pulmonary embolus and systemic toxication finding in our patients. All cases were transported to service at
the 2nd day of intensive care unit and standard therapy protocol was continued. Early complications of systemic standard IV
heparization wasn’t developed. Average hospital stay was 6.2 days. We continued anticoagulant therapy at least 3 months with
outpatient clinic control. Cure was achieved with low molecular weight heparin therapy in a patient with recurrent venous
thrombosis. There wasn’t any posttrombophlebitic syndrome in 31 cases that could be followed.
Conclusion: Aims of the therapy for acute venous thrombosis that was developed after snakebite and evaluated as complex toxication
case are; relieving the symptoms, establishing the normal activity of the patients, preventing recurrences, limiting the therapy duration
and costs. We thought that one of the cheapest and safest therapy protocols is our method. (Turkish J Vasc Surg 2003; 12(1): 25-30)

Key Words: Snakebites, venous thrombosis, hematoxin, antivenin.



lkemizdeki zehirli y›lanlar Viperidae ailesinde

yer alan engerek y›lanlar›d›r. Y›lan zehiri 20’den fazla

bileflen içerir ve kuru zehirin %90’›ndan fazlas› çeflitli

enzimler, enzim olmayan polipeptid toksinler ve

zehirsiz proteinlerden meydana gelir. Enzimler

ço¤unlukla prokoagulan olup protrombini aktive eder.

Histamin ve 5-OH triptamin gibi biyojenik aminler ise

a¤r›dan sorumludur. Engerek y›lanlar›nda nörotoksin

bulunmaz. Buna karfl›l›k zehirin içerdi¤i hemorrhagin,

damar endotel hasar› ile, venöz trombozlara ve

spontan kanamalara yol açabilir (1,2).

Venöz tromboza yaklafl›mda, olguda ortaya ç›kan

tablonun ayn› tromboz oda¤›ndan kaynaklanabilecek

baflka ve potansiyel olarak daha ciddi embolilerin

habercisi olabilece¤i unutulmamal›d›r. Bu nedenle,

klinik bulgular ve ilk inceleme sonuçlar›yla

embolizmden kuflkulan›ld›¤›nda, tan›n›n kesinleflmesi

için yap›lacak inceleme sonuçlar›n› beklemeden

antikoagülan tedaviye bafllanmal›d›r. Uygulanan

antikoagülan tedavi, trombüsün büyümesini, yeni

trombüs ve emboli geliflmesini önlemeyi amaçlar.

Dolay›s›yla fibrinolitik sistemin tromboemboliyi

rezolüsyona u¤ratmas›na olanak sa¤lar (3,4). Bunlar›

yaparken zaman ve maliyet yönünden en avantajl›

tedavinin seçimi de önem tafl›maktad›r. Tedavinin

erken ve etkin bir flekilde uygulanmas› venöz

kapaklardaki hasar› ve pulmoner emboli riskini de

azaltmaktad›r(5).

HASTALAR ve YÖNTEM
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Acil

Servisine 01.01.2000 ile 31.12.2002 tarihleri aras›nda

y›lan ›s›rmas› sonras› geliflen akut semptomatik venöz

tromboz tan›s› ile baflvuran 36 hasta çal›flmaya dahil

edilmifltir. Tan›lar› anamnez, fizik muayene ve

doppler ultrasonografi ile konulmufltur. Hastalar›n 11’i

(%30.5) kad›n ve 25’i (%69.5) erkek idi. Yafl

ortalamas› 48 (28-76) idi. Hastalar›n tümü acil serviste

konsülte edildikten sonra yo¤un bak›m ünitemize

kabul edilerek standart tedavimize bafllan›ld›.

Hastalar›n acil servise baflvurusunun y›lan ›s›rmas›n›

takiben ortalama 19 saat (12 saat ile 4 gün aras›nda)

sonra gerçekleflti¤i saptand›. Olgular›m›zda geliflen

venöz trombozun lokalizasyonlar› Tablo 1’de

belirtildi. Yerleflim yerinin gösteriminin yan›s›ra

tan›n›n kesinlefltirilmesi amac›yla da gerçeklefltirilen

objektif inceleme yöntemimiz olan doppler

ultrasonografide venöz lümeni total ya da parsiyel

olarak oklüde eden yeni oluflumu trombüs varl›¤›n›n

belirlenmesi tek bafl›na antikoagülan tedavi

endikasyonu oldu¤u için baflka bir incelemeye gerek

duymad›k. Tedavide tüm olgularda kontinü intravenöz

standart heparin infüzyonu kiloya dayal› doz flemas›

protokolümüzle uyguland› (Tablo 2). Standart heparin

tedavisi en az 6 gün süreyle uyguland›. Daha sonra 1.-

3. günler aras›nda bafllanan oral antikoagülan tedavi

bütün hastalarda warfarin sodium (coumadinR-

Eczac›bafl›) ile yap›ld›. Warfarin sodium dozu

international normalized ratio (INR) de¤eri 2-2.5

aras›nda olacak flekilde düzenlendi.

BULGULAR
Klinik izlemi süresince hiçbir olguda pulmoner emboli

seyri saptanmad›. Olgular›m›z›n hiçbirinde fliddetli
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Tablo 1. Olgular›m›zda geliflen venöz tromboz patolojisinin lokalizasyonlar› 

Lokalizasyon Olgu Say›s› Yüzde (%)

Y›lan ›s›r›¤›na maruz kalan ayn› taraf tüm bacak 25 69.4

Is›r›¤a maruz bacakta dizalt›na s›n›rl› 2 5.5

Is›r›¤a maruz kalan tüm (ön+üst) kol 7 19.4

Is›r›¤a maruz kalan ön kol bölgesi 2 5.5

Ü



sistemik toksikasyon (hipotansiyon veya

kardiyovasküler sistemde kollaps, bilinç bozuklu¤u,

a¤›r p›ht›laflma bozukluklar› ve spontan sistemik

kanama) saptanmad›¤›ndan y›lan antiserumu

(antivenin) uygulan›m› gerekmedi. Tüm hastalar›m›z›n

y›lan ›s›r›¤›na maruz kalan ekstremitelerinde akut

semptomatik ven trombozu semptomatolojisi

bulguland› (Resim 1). Is›r›lan ekstremite, hastan›n

immobil oldu¤u peryodlarda, optimal koflullarda

elevasyona al›narak, a¤r› kontrolü oral acetaminophen

ve gere¤inde parenteral meperidine injeksiyonlar› ile

sa¤land›. Lokal nekroza yol açabildi¤i için

ekstremiteye buzla kompresyon uygulanmad›.

‹ntramusküler injeksiyonlarda y›lan zehirinden

kaynaklanan kas içi hematom geliflimi komplikasyonu

görülebilece¤i için intravenöz yol tercih edildi.

Hastalar›n tümü yo¤un bak›m ünitemize kabulünün

2.gününde servis izlemine al›narak “Activated Partial

Thromboplastin Time (APTT)” test sonucu

bafllang›çtaki kontrol düzeyinin 1.5-2 kat›nda tutularak

heparin dozunda ayarlamalar kiloya dayal› doz flemas›

protokolümüzle gerçeklefltirildi (Tablo 2). Hiçbir

olgumuzda sistemik standart ‹V heparinizasyonun

erken komplikasyonu olan kanama, heparin rezistans›,

heparine ba¤l› trombositopeni, deri döküntüleri ve

hipersensitivite reaksiyonlar› gözlenmedi (Tablo 3).

Heparinizasyonun ortalama 3.gününden itibaren oral

antikoagülan tedavi bafllanarak en az 3 gün kombine

al›n›mlar› sa¤lanm›flt›r. Dozu ayarlamada INR ve

tromboplastin duyarl›l›¤›n› gösteren protrombin

zaman› (PTZ) ölçümü dikkate al›narak, antikoagülan

tedavinin poliklini¤imiz kontrolünde en az üç ay

sürdürülmesi sa¤lanm›flt›r. Hastalar›m›z›n hastanede

yat›fl süresi ortalama 6.2 (6-9) gün olarak

gerçekleflmifltir. Poliklinik izleminde de reküren venöz

tromboz görülen bir hasta d›fl›nda tüm takip kriterleri

ola¤an seyretmifltir. Bu olgumuzda da düflük

moleküler a¤›rl›kl› heparin 10 gün süreyle

ambulatuvar protokolle uygulanarak, oral

antikoagülan› 6 ay süreyle kullanmas› da sa¤lanarak

baflar›yla tedavisi tamamlanm›flt›r. Poliklini¤imiz

izlemindeki 31(%86.1) olgumuzun hiçbirinde

ortalama 13.4 ayl›k takip süresince posttromboflebitik

sendrom saptanmam›flt›r.

TARTIfiMA
Etyolojik faktör ne olursa olsun, semptomatik

proksimal ven trombozu olgular›nda etkin bir flekilde

tedavi uygulanmaz ise erken dönemde pulmoner
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Resim 1. 72 yafl›ndaki bir bayan olgumuzda üst ekstremitesinde
maruz kald›¤› y›lan ›s›r›¤› sonras› geliflen ven trombozu ve efllik eden
sellülit tablosunun bulgulanmas›. 

Tablo 2. Hastalar›m›zda uygulad›¤›m›z kiloya dayal› heparin doz flemas›

APTT Normale Göre Doz ayarlan›m›

Bafllang›ç 80IU/kg bolus ve 18 IU/kg/ saat infüzyon

<35 <1.2xNormal 80IU/kg bolus ve 4 IU/kg/ saat eklenir

35-45 1.2-1.5xNormal 40IU/kg bollus ve 2 IU/kg/saat eklenir

46-70 1.5-2.3xNormal Doz de¤iflikli¤i gereksiz

71-90 2.3-3.0x Normal ‹nfüzyon 2 IU/kg/saat azalt›l›yor

>90 >3.0xNormal ‹nfüzyon 1 saat durdurulur. 3 IU/kg/ saat azalt›l›r.



embolizme, venöz tromboza, sekonder arteriyel

t›kanmaya, geç dönemde ise posttromboflebitik

sendroma yol açabilmektedir (6). Bu grup hastalarda

tedavinin ilkesi semptomlar› gidermek, hastay› eski

aktivitesine kavuflturmak ve hastal›¤›n tekrarlamas›n›

önlemek olup zaman ve maliyet aç›s›ndan en avantajl›

tedavinin seçimi önem kazanmaktad›r. Bu

nedenlerden dolay› tüm olgular›m›zda intravenöz

standart heparin infüzyonunu tercih ettik. 

Venöz tromboemboli tedavisinin en önemli

komponenti heparindir. Heparinin 1940’l› y›llardan

beri kullan›ma grirmesi ile trombüsün büyümesini

önleyerek yeni trombüs ve emboli geliflmesini

engelledi¤i, dolay›s›yla fibrinolitik sistemin

tromboemboliyi rezolüsyona u¤ratmas›nda yard›mc›

oldu¤u, bu amaçla da en yayg›n kullan›lan ve

kullan›lmakta olan ilac›n fraksiyone olmayan heparin

(UFH) oldu¤u bildirilmektedir (3,4,7,). UFH ucuz ve etkili

olup, protamin sülfat ile de kolayca nötralize

edilebilmektedir. Ancak k›sa sürekli (1 hafta-10

günlük peryoda dek olan) tedavilerde dahi kanama,

trombosit kümelenmesi ve trombositopeni gibi

istenmeyen etkileri bulunmaktad›r (Tablo 3) (8,9).

Olgular›m›z›n hiçbirinde bu tür bir komplikasyona

optimal pozoloji protokolü ve heparinizasyon uygula-

mam›z›n, kiloya dayal› doz flemas› ve APTT izlemleri

ile monitörizasyonu sayesinde rastlanmam›flt›. Bafllan-

g›ç tedavisinde çok k›sa sürede etkili olan heparin

kullan›m›n›n, en etkin uygulama yöntemi sürekli

infüzyondur (5,10). Olgular›m›z›n hastaneye yat›fl›n›

takiben ilk 24 saatte semptomlar›nda belirgin gerileme

kaydedilmesi de bu etkinli¤e ba¤l› olarak yorumland›.

Heparin sa¤alt›m›n›n etkinli¤i tercihen olgular›m›zda

da uygulad›¤›m›z gibi aktive parsiyel tromboplastin

zaman› (APTT) ile izlenir ve kiloya dayal› pozolojiye

göre tedavi flemas› ayarlan›r (Tablo 2).

Günümüzde UFH ile 5 günlük tedavinin, 10 günlük

kadar etkin oldu¤u kan›tlanm›flt›r. Böylece k›sa süreli

yeni kullan›m seçene¤inden dolay› UFH’ye ba¤l› komp-

likasyonlarda da azalma oldu¤u bildirilmektedir(10,11). Ol-

gular›m›zda ortalama 5 günlük UFH tedavisi uygulan-

m›fl olmas› nedeniyle heparinizasyon tedavisinin yan

etkilerinin hiçbir olgumuzda görülmemesinin literatürle

ba¤daflt›¤› da belirlendi.  Biz de hastalar›m›zda 6 günlük

ortalama süreyle infüzyon tedavisini uygulad›k. APTT

bafllang›çtan ve doz de¤iflikliklerinden 6 saat sonra, ya

da hergün bak›lmal›d›r. Antikoagülasyon s›ras›nda

APTT seviyesi ile tedavinin etkinli¤i ve kanama

komplikasyonu aras›nda anlaml› paralellik belirlenmifltir
(12). Ayr›ca tedavi süresince hergün trombosit say›s›na da

bak›lmal›d›r(9,10). Tablo 2’de belirtildi¤i ve hastalarda

uygulad›¤›m›z flekilde 4-5 gün süreyle verilen UFH daha

uzun süre verilenler kadar etkili olup tedavinin

bafllang›c›nda (1 ile 3 gün aras›nda) 5mg/gün fleklinde

oral warfarin de bafllan›r. INR de¤eri son 2 gün, 2’nin

üzerinde oluncaya kadar UFH devam edilmelidir.

Antikoagülan tedavinin en az üç ay sürdürülmesi ve bu

sürenin risk faktörleri var oldukça uzat›lmas›

önerilmektedir (13). Biz de olgular›m›zda ayn› protokole

göre oral antikoagülan tedaviyi standardize ederek

poliklinik izleminde sadece tek bir olguda reküren venöz

tromboz saptad›k. Ayr›ca hiçbir olgumuzda 13.4 ayl›k

ortalama takip süresince posttromboflebitik sendrom

bulgulamad›k.

Ülkemizdeki gibi engerek y›lanlar› ile oluflan y›lan

›s›rmalar›nda uygulanacak tedavinin basamaklar›
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Tablo 3. Fraksiyone olmayan heparin ile tedavide oluflabilecek komplikasyonlar

Heparin rezistans›

Heparine ba¤l› trombositopeni

Deri döküntüleri

Osteoporoz 

Kanamalar

Hipersensitivite reaksiyonlar› (ürtiker, rinit, bronfl astmas›, anjioyonörotik ödem, taflikardi, takipne, siyanoz, flok, vs.)



Tablo 4’de detayl›ca verilmifltir (1,14,15).  Engerek

y›lanlar›nda nörotoksin bulunmaz, ancak damar

endotel hasar› ile venöz trombozlara veya spontan

kanamalara yol açan hemorrhagin s›kl›kla etkinli¤ini

gösterir (1,2). Olgular›m›z›n hiçbirinde fliddetli sistemik

toksikasyon saptanmad›¤› için antivenin (y›lan

antiserumu) uygulanmas› gerekmedi. 

Bu grup hastalarda fasiyotomi önerilmemektedir.

Ancak damarlar a¤›r bask› alt›ndaysa, örne¤in saatler

içinde yap›lan ekstremite ölçümlerinde de¤ifliklik

varsa fasiyotomi gerekli olabilir (15,16). Biz hiçbir

olgumuzda fasiyotomi uygulamad›k. Yaralanman›n ilk

iki gününde eklem hareketleri, kas gücü ve duyu hissi

dikkatle de¤erlendirilmelidir. Yo¤un bak›m ve servis

izleminde klini¤imiz fizyoterapistlerince uygulanan

program gibi kontraktürleri önlemek için pasiften

aktive do¤ru geçerek aral›kl› olarak hafif egzersizler

yap›lmal›d›r.

Sonuç olarak y›lan ›s›r›klar› acil ve dikkatli tan› ile

tedaviyi gerektirir. Ülkemizdeki y›lan ›s›r›klar›

genelde engerek y›lanlar› ile meydana gelmektedir.

Nörotoksik zehir içermemesine karfl›n hematoksin

denen zehirler kurban›n dolafl›m›na kar›flmaktad›r. Bu

da hematolojik bozukluklar ve damarsal dinamizmde

de¤iflikliklere yol açabilmektedir. Bu de¤iflikliklerin

ilk s›ralamas›nda ilgili ekstremitede akut semptomatik
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Tablo 4. Viperidae ailesindeki engerek y›lan› ›s›r›klar›nda izlenecek tedavi protokolü.

Basamak Yap›lmas› Gerekenler Yap›lmamas› Gerekenler

1. Is›r›lan ekstremite hareketsiz tutulmal›d›r. Asetil salistik asit kullan›lmamal›d›r.
A¤r› için a¤›zdan acetaminophen veya 
‹V meperidine verilebilir

2. Lokal insizyon ve zehiri emme denemeleri Buz lokal nekroza yol açabildi¤i
infeksiyon ve persistan kanama flans›n› artt›r›r için uygulanmamal›d›r.

3. Ekstremite ›s›r›klar›nda turnike Uyguland›¤›nda koplikasyon flans› artar
uygulanmamal›d›r.

4. Yineleyen kusmalara chlorpromazine Gere¤inde kalp ve solunum masaj› 
(25mg), anaflaktik flok ve anjiyonörotik ödem uygulanabilece¤inden ilk 24 saat mutlak
ile ishal için ‹V chloropheniramine maleate (baflvuru sonras›) yo¤un bak›m izlemi gereklidir
(10 mg) verilebilir.

5. ‹laçlar ‹V yoldan verilmelidir. Bulgular›n ‹M injeksiyonlarda hematom geliflme
geliflme süresi de¤iflken oldu¤undan, riski yüksektir.
en az›ndan, 48 saat hastane gözlemi 
(tercihen yo¤un bak›mda) gereklidir.

6. Y›lan antiserumu (antivenin)* maliyeti Ancak endikasyon konuldu¤unda
yüksek ve atlardan elde edildi¤i için gecikilmemelidir.
yan etkileri fazla olup her olguda 
önerilmez. Yaln›z fliddetli sistemik 
zehirlenmelerde (hipotansiyon, kardiyovasküler 
kollaps, bilinç bozuklu¤u, p›ht›laflma defektleri 
ve spontan sistemik kanama görülünce) verilir.

*: Ülkemizdeki y›lan antivenini polivaland›r ve engerek y›lanlar›ndan haz›rlan›r.



proksimal ven trombozu ile sellülit geliflimi yer

almaktad›r. Bu durumda da tedavinin amac› akci¤er

embolisi ve kronik venöz yetersizlik gelifliminin

önlenmesi olmaktad›r. Hastaneye baflvuran bu tür

olgularda gerekli sistemik medikal tedavinin yan›nda

damar cerrahlar›na da düflen görev gere¤i ilgili

vasküler komplikasyonlar›n önlenmesinde standart

heparin infüzyonlar›n›n ucuz ve emniyetli olmas›n›n

yan›s›ra kiloya dayal› APTT kontrolü ile pozolojilenen

heparin tedavisinin etkin oldu¤u ve en uygun tedavi

seçene¤ini oluflturdu¤u seçene¤inin göz önüne

al›nmas› kanaatindeyiz. 
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rkus aorta anomalilerinin cerrahi tedavisi

Robert E. Gross’ un 1945 y›l›nda bir çift arkus aorta

anomalisini tamiriyle bafllar (1). Gross ve Potts sonraki

y›llarda arkus aorta anomalilerinin daha yayg›n

formlar›n› tan›mlam›fllard›r. Ço¤u son derece nadir

olmakla birlikte 34 farkl› arkus aorta anomalisi

bildirilmifltir. 

Arkus aorta anomalilerinden en s›k görüleni aberran sa¤

subklavian arterdir ve s›kl›¤› % 0,6-0,8 aras›ndad›r(2).

Sa¤ arkus aorta ile beraber aberran sol subklavian artere

ise populasyonda %0,05 oran›nda rastlan›r (3). Bu

anomalide sol tarafl› patent duktus arteriozus, sol

pulmoner arter ile brakiosefalik arterin subklavian

parças› ile veya üst desendan aorta aras›nda

olabilmektedir. ‹kinci flekilde önde ç›kan aorta ve

pulmoner arter, sa¤da arkus aorta, solda sol subklavian

arter ve duktus arteriozus ile komplet halka

oluflmaktad›r. Bazen aberran subklavian arter

Kommerell divertikülü olarak da isimlendirilen ve

ç›kt›¤› retroözofagial bölgede  anevrizmatik bir

geniflleme gösterebilir. Efllik eden konjenital kalp

anomalileri ayna hayali dallanma olan vakalarda s›k
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Sa¤ Arkus Aortaya Efllik Eden Aberran Sol Subklavian Arter Anevrizmas› :
Olgu Sunumu

Aberrant Left Subclavian Artery Aneurysm Associated with Right Aortic Arch: 
A Case Report

Mustafa GÜLER, Denyan MANSURO⁄LU, Hayrettin TEKÜM‹T, Vedat ERENTU⁄, Esat AKINCI, Cevat YAKUT
Kofluyolu Kalp E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, ‹stanbul.

Özet
Sa¤ arkus aorta ile beraber aberran sol subklavian arter nadir rastlanan arkus aorta anomalilerindendir. Aberran sol subklavian
arterin aortadan ç›k›fl›ndaki anevrizmatik geniflleme (Kommerell divertikülü) patolojiyi daha kompleks hale getirmektedir.
Baflka bir merkezde iki kez opere edilen hasta, hastanemize nefes darl›¤› ve yutma güçlü¤ü ile baflvurmufltur. Sa¤ arkus aorta
ve aberran sol subklavian arter anevrizmas› tan›s› konan hastaya operasyon planlanarak sol subklavian arter divizyonu ve
mobilizasyonu ile birlikte desandan aortaya greft interpozisyonu uygulanarak Kommerell divertikülü onar›lm›flt›r. Hastan›n
postoperatif takibi normal olup semptomlar› kaybolmufltur. Postoperatif alt›nc› ayda yap›lan aortagrafisinde  aorta devaml›l›¤›
normaldi ve subklavian arter sonradan kollatereller ile dolmaktayd›. (Damar Cer Derg 2003; 12(1): 31-34)

Anahtar kelimeler: Sa¤ arkus aorta, aberran subklavian arter, Kommerell divertikülü

Summary
Aberrant left subclavian artery aneurysm with right aortic arch is an uncommon anomalious of arcus aorta. Aneurysmatic
enlargement of aberrant left subclavian artery (Kommerell’s diverticulum) at the origin from aorta makes this pathology
much more complex. The patient, who underwent operation two times in an other centre, admitted to our hospital, with
dispnea and disphagia. In this patient aberrant left subclavian artery aneurysm with right aortic arch was diagnosed, and
operation was planned. In the operation Kommerell’s diverticulum was repaired by graft interposition in descending aorta
and left subclavian artery division and mobilization.
In post operative period, there was no symptom. Aortography, performed postoperative 6th month, revealed that integrity of aorta
was normal and subclavian artery appeared in the late ejection phase via collaterals. (Turkish J Vasc Surg 2003; 12(1): 31-34)

Key Words: Right aortic arch, aberrant subclavian artery, Kommerell’s diverticulum



iken aberran sol subklavian arter ile birlikte olan sa¤

arkus aorta vakalar›nda nadirdir(4). 

OLGU SUNUMU
‹ki y›ld›r nefes darl›¤› ve yutma güçlü¤ü flikayeti mevcut

olan 44 yafl›nda kad›n hastaya bu flikayetlerle

baflvurdu¤u baflka bir merkezde trakeal bas› düflünülerek

iki kez eksploratif torakotomi yap›lm›fl, sol ligamentum

arteriosum divize edilmifl, baflka bir patoloji

bulunamam›flt›r. Ameliyat sonras› hastan›n

flikayetlerinin devam etmesi üzerine hastanemize refere

edilmifltir. Hastan›n özgeçmiflinde bir özellik yoktu.

Sistemik muayenesinde dinlemekle solunum sesleri

kaba olup, ekspiryum uzam›flt› ve wheezing

duyuluyordu. Laboratuar bulgular› normal s›n›rlarda idi.

Elektrokardiyogram› normaldi. Telekardiografisinde

kardiyotorasik oran normal s›n›rlardayd› ve sa¤ arkus

aorta görünümü mevcuttu. Yap›lan  dijital

anjiografisinde sa¤ arkus aorta, aberran sol subklavian

arter ve proksimalinde Kommerell divertikülü ve buna

ba¤l› trakea bas›s› rapor edilmekteydi (Resim 1-2 ).

Hastaya konsey karar› ile cerrahi tedavi karar› verildi ve

operasyon planland›. Genel anestezi alt›nda sa¤

torakotomi yap›larak 4. interkostal aral›ktan toraksa

girildi. Daha önceki ameliyata ba¤l› yap›fl›kl›klar disseke

edilerek aorta ve elemanlar› eksplore edildi. Sa¤ arkus

aorta mevcuttu ve aortadan ilk ayr›lan dal sol ana karotid

arterdi. Daha sonra ayr› ayr› sa¤ ana karotis arter ve sa¤

subklavian arter ç›kmaktayd›. Son olarak, desandan

aortaya uyan bölgenin tamamen posteriorundan ç›k›fl

yerinde anevrizmatik geniflleme gösteren (Kommerell

divertikülü) ve trakeaya bas› yapan aberran sol subklavian

arter ç›kmaktayd›. Sa¤ subklavian arter, sol aberran

subklavian arter  ve desandan aorta teyplerle dönüldü.

Aberran sol subklavian artere proksimal ve distalden

klemp konarak ç›kt›¤› yerden transekte edildi ve mobilize

edilerek trakeal bas› ortadan kald›r›ld›. Distali 4/0 sütür ile

over and over dikildi. Aberran sol subklavian arterin

aortan›n tam posteriorundan ç›kmas›, ileri derecede

anevrizmatik olmas› ve aorta duvar›n› da ilgilendirmesi

nedeniyle bu segmentin rezeke edilerek greft

interpozisyonu yap›lmas›na karar verildi. Anevrizmatik

segmentin proksimal ve distaline klemp konarak rezeke

edildi ve  24 numara Dacron tübüler greft ile aorta

devaml›l›¤› sa¤land›. Böylece hem aberran sol subklavian

arterin hem de divertikülün trakeaya yapt›¤› bas› ortadan

kald›r›lm›fl oldu. Postoperatif dönemde herhangi bir

problemi olmayan hasta beflinci gün taburcu edildi.

Postoperatif takibinde semptomlar› ortadan kalkan

hastada sol kola ait herhangi bir iskemi bulgusu yoktu.

Postoperatif alt›nc› ayda yap›lan kontrol aortagrafisinde

aorta devaml›l›¤› normaldi ve divize edilen sol subklavian

arter sonradan kollateraller ile doluyordu (Resim 3). 

TARTIfiMA
Vasküler halka terimi, arkus aorta ve dallar›n›n anormal

geliflimi sonucu trakea ve özofagusu komplet veya

parsiyel olarak sarmas›d›r. Trakeaözofageal kompressif

sendromlar olarak da bilinen bu   anomaliler dört ana

grupta kategorize edilebilir.

1. Çift arkus aorta 2. Sa¤ arkus aorta ile beraber sol

ligamentum arteriosum veya persistan duktus arteriozus 3.
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Resim 1. Aberran sol subklavian arter ve Kommerell divertikülünün
selektif görüntülenmesi.

Resim 2. Sa¤ arkus aorta ve anormal dallanma.



Sol arkus aorta ile beraber dallanma anomalileri 4.

Pulmoner arter sling. Bunlardan ilk ikisinde komplet

vasküler halka oluflmaktad›r. Bu tür anomaliler normalde

patent kalan embriyonik vasküler yap›lar›n regresyonu ve

atrofiye olmas› veya normalde regresyona u¤rayan

yap›lar›n patent kalmas› ile oluflmaktad›r(5). Anormal seyir

sonucu posteriorda trakeal ve özofagial bas› sonucu nefes

darl›¤›, yutma güçlü¤ü, s›k üst solunum yolu enfeksiyonu,

anevrizmatik geniflleme varsa da ona ba¤l› semptomlar

bulunabilir.

Bizim vakam›zda da sa¤ arkus aorta ile birlikte ç›k›fl

yerinde ileri anevrizmatik geniflleme gösteren aberran

sol subklavian arter bulunmaktayd›. ‹lk operasyonda

divize edilen ve sol pulmoner arter ile desendan aorta

aras›ndaki ligamentum arteriozus, patolojiyi komplet

ring haline getirmektedir. Bu olgularda semptomlar hem

vasküler yap›lar›n anormal seyri hem de vakam›zda

oldu¤u gibi Kommerell divertikülünün bas›s› sonucu

olabilmektedir. Hastam›z›n ilk operasyonunda

ligamentum arteriozus divize edilmifl fakat semptomlar

anevrizmatik genifllemeye de ba¤l› oldu¤u için

hastam›z›n flikayetleri devam etmifltir. Burada bu tür

vakalarda preoperatif de¤erlendirmede  patolojinin tam

olarak ortaya konmas›n›n ve operasyoun buna göre

planlanmas›n›n önemi ortaya ç›kmaktad›r. Aortografi,

arkus aortan›n pozizyonu ve seyri ile arkus

elemanlar›n›n oluflturdu¤u vasküler halka formasyonu

hakk›nda bilgi verir (6). Baz› yazarlar da trakeobronflial

kompressif patolojilerin tan›m› için endoskopiyi

önermektedirler, endoskopi  özellikle bu vakalarda

görülebilen trakeobronflial anomalilerin de tan›nmas›nda

yararl› olabilmektedir (7). Manyetik Rezonans

Görüntüleme ve Bilgisayarl› Tomografi ise hem arkus

ve elemanlar›na ait patolojileri hem de bunlar›n trakea

ve özofagus ile iliflkilerini ortaya koyabilmektedir (8). 

Semptomatik vasküler halka patolojilerinin tümünde

cerrahi endikasyon vard›r. Bu hastalar ani olarak geliflen

üst solunum yolu enfeksiyonunu tolere edemeyebilirler

ve bu yüzden klinik olarak iyi durumda iken opere

edilmelidirler. Asemptomatik vakalarda cerrahi tedavi

tart›flmal›d›r. Asemptomatik olan komplet vasküler

halka patolojilerinde bas› ilerleyici olabilece¤inden  bu

vakalar elektif olarak opere edilmelidir. Di¤er taraftan

asemptomatik fakat inkomplet vasküler halka vakalar›

klinik olarak izlenebilirler.

Sa¤ arkus aorta ile birlikte aberran sol subklavian arter

ve sol patent duktus arteriozusun cerrahi tedavisinde sol

torakotomi yap›labilir. Baz› vakalarda duktus veya

ligamentum arteriozusun divizyonu yeterli olabilir,

gerekiyorsa sol subklavian arterin kesilerek karotis

artere veya arkus aortaya anastomozu yap›labilir. Fakat

vakam›zda oldu¤u gibi aberran sol subklavian arter

anevrizmatik geniflleme gösteriyorsa onar›m› bu kadar

basit de¤ildir. Olgumuzda ilk operasyonda ligamentum

arteriozusun divize edilmifl olmas› ve Kommerell

divertikülün çok büyük olmas› nedeniyle sa¤ torakotomi

tercih edilmifltir. Literatürde de sa¤ arkus aorta ile

birlikte Kommerell divertikülü bulunan vakalarda sa¤

torakotomi tercih edilmekte ve genellikle vakam›zda

oldu¤u gibi greft replasman› gerekmektedir (5,9). Di¤er

tart›flma konusu da kol iskemisi aç›s›ndan aberran

subklavian artere uygulanacak prosedürdür.

Yenido¤anlarda sistemik-pulmoner flant operasyonu için

çok düflük kol iskemisi insidans› ile subklavian arter

ligasyonu rutin olarak yap›lmakta ve aort koarktasyonu

onar›m›nda subklavian flep tekni¤i uygulanan vakalarda

kol iskemisi hemen hemen görülmemektedir (10,11). Adult

populasyonda ise subklavian arterin rekonstrüksiyon

yap›lmadan divizyonu daha az tolere edilir

gözükmektedir (12,13). Bunun yan›nda travma sonucu

subklavian arter ligasyonu gereken vakalarda %29,

arterial bypass yap›lmadan subklavian arter anevrizma

rezeksiyonu yap›lan vakalarda ise %22 gibi yüksek

oranlarda kol iskemisi bildirilmektedir (14). Bizim
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Resim 3. Postoperatif aortagrafi. 



vakam›zda daha önce iki kez torakotomi yap›lm›fl

olmas› nedeniyle subklavian arter rekonstrüksiyonu

mümkün olamam›flt›r. Hastam›zda geliflmemifl olmakla

birlikte subklavian arter ligasyonu sonucu olas› kol

iskemisi aç›s›ndan bu tür vakalarda subklavian artere

bypass önerilmektedir (11,15). Aberran subklavian arter ile

beraber Kommerell divertikülü veya  desandan aortay›

tutan  anevrizmalarda önce suprakalvikular insizyon ile

karotiko subklavian bypass yap›l›p daha sonra ikinci

seansta torakotomi ile ( sol atrio-distal aorta bypass

veya sa¤ atrio femoral bypass eflli¤inde) greft

interpozisyonu uygulanabilir (15,16). Özellikle yafll›

hastalarda, aterosklerotik ve tortioz aortalarda veya

arkus aortay› içine alan kompleks patolojilerde ayn›

seansta median sternotomi ile kardiopulmoner bypass

eflli¤inde derin hipotermi + total sirkulatuar arrest

alt›nda antegrad veya retrograd beyin perfüzyonu ile

tamir yap›labilmektedir (11,17). 

Hastam›zda aberran sol subklavian arterin aortadan son

dal olarak ç›kmas›, aortan›n sa¤lam olmas› ve

operasyonun k›sa sürecek olmas› nedeni¤le basit klemp

tekni¤i ile kardiyopulmoner bypass veya derin hipotermik

sirkulatuar arreste gerek duyulmadan baflar›yla desandan

aortaya greft interpozisyonu  uygulanm›flt›r. Sol

subklavian arter divizyon ve ligasyonuna ba¤l› herhangi

bir kol iskemisi bulgusu erken ve geç dönemde

görülmemifltir.
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ortoenterik fistül aorta ve intestinal yap›

aras›nda geliflen, tan›s› s›kl›kla amelitatta konan ve

mortalitesi yüksek olan bir hastal›kt›r. Fistül direkt

olarak aorta ile olabildi¤i gibi (primer aortoenterik

fistül) daha önceden aortaya konmufl greft ile

intestinal sistem aras›nda da (sekonder aortoenterik

fistül) olabilmektedir. Primer aortoenterik fistüllerin

ço¤u abdominal aort anevrizmalar›n›n komflu

intestinal yap›lara, özellikle duodenumun üçüncü veya

dördüncü k›sm›na aç›lmas› sonucu geliflir (1). Sekonder

aortoenterik fistül de abdominal aort cerrahisinin

komplikasyonu olarak (%0,5-1) ve daha çok

proksimal sütür hatt› ile bu k›s›ma komflu intestinal

yap›lar aras›nda karfl›m›za ç›kan mortalitesi yüksek

olan bir durumdur (2,3). 

Primer ve sekonder aortoenterik fistüller oldukça nadir

görülmelerine ra¤men tan›daki veya tedavideki

gecikmeler fatal seyire yol açmaktad›r. ‹ki olgu

sebebiyle aortoenterik fistülü olan hastalardaki

seçilecek cerrahi yaklafl›m› tart›flt›k.
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AORTOENTER‹K F‹STÜLLERDE CERRAH‹ YAKLAfiIM: 
‹K‹ OLGU SUNUMU

SURGICAL APPROACH TO AORTAENTERIC FISTULAS: 
TWO CASE REPORT

Dr. Öner GÜLCAN*, Dr. Hasan Berat C‹HAN**, Dr. R›za TÜRKÖZ*
*Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal› Adana Uygulama ve Araflt›rma Merkezi 

**‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Malatya

Özet
Yayg›n enfeksiyon ve ciddi hemodinamik etkileri nedeni ile aortoenterik yüksek mortalite ve morbiditeleri ile seyretmektedir.  
Primer ve sekonder aortoenterik fistülü olan iki hasta durumlar›n›n stabil olmamas› nedeni ile acil ameliyata al›nd›. Sekonder
aortoenterik fistülü olan hastada cerrahi yaklafl›m olarak duodenal tamir, greft rezeksiyonu ve ekstraanatomik bypass
(aksillofemoral, femorofemoral) tercih edildi ve hasta postoperatif beflinci gün taburcu edildi. Primer aortoenterik fistülü olan
di¤er hastada ise duodenum tamiri, anevrizma rezeksiyonu, genifl debritman ve insitu greft replasman› (aortobiiliak)
uyguland›. Ancak hasta postoperatif 22. gün multisistem organ yetmezli¤i ve sepsis nedeni ile kaybedildi.
Aortoenterik fistüllerde insitu greft konulmas› ile greftin enfeksiyon riski bulundu¤undan, insitu greft uygulamas›na daha iyi
alternatif olarak ekstra anatomik bypass uygulanabilir. (Damar Cer Derg 2003; 12(1): 35-37)

Anahtar kelimeler: Aortoenterik fistül, aorta anevrizmas›

Summary
Aortoenteric fistulas, causing diffuse infection and hemodynamic instability, still have high mortality and morbidity although
different surgical approaches were applied. 
Two patients having primary and secondary aortoenteric fistulas underwent emergent surgery due to their clinical unstability.
Duodenal repair, graft resection and extraanatomic bypass (axillofemoral-femorofemoral) procedures were prefered as the
surgical approach for the patient having secondary aortoenteric fistula, who was discharged on the fifth postoperative day.
We applied duodenal repair, aneurysm resection, wide debridment and in situ graft replacement (aortobiiliac) on the patient
having primary aortoenteric fistula; however, the patient died on twentysecond postoperative day due to sepsis and
multisystem organ failure.
Since there is a risk of infection for aortoenteric fistulas, instead of performing in situ graft replacement, extraanatomic
bypass procedure can be applied as an even better alternative. (Turkish J Vasc Surg 2003; 12(1): 35-37)

Key words: aortoenteric fistula, aortic aneurysm



OLGU 1:

67 yafl›nda erkek hasta acil servise melena tarz›nda alt

gastrointestinal sistem kanamas›, kar›n a¤r›s› ile baflvurdu.

Hasta 14 ay önce rüptüre abdominal aort anevrizmas›

nedeni ile operasyona al›nm›flt›. Anevrizma

rezeksiyonunu takiben 10x20 mm pantolon greft sol

aortofemoral ve sa¤ aortoiliak implante edilmifl ve greft

üzerine anevrizma kesesi kapat›lm›flt› (wrapping).

Hastan›n fizik muayenesinde hipotansif (70/50 mmHg) ve

taflikardik (118/dk) oldu¤u saptand›. Yap›lan endoskopide

kanama oda¤›na ulafl›lamad›. Hasta hemodinamisinin

bozulmas› üzerine aortoenterik fistül flüphesi ile

operasyona al›nd› ve duodenum dördüncü k›s›m ile greft

aras›nda fistül tespit edildi. Appendiks anevrizma

kesesine yap›fl›kt›. Hastan›n duodenumu primer tamir

edildi, appendektomi uyguland›. Abdominal aortadaki

greft eksize edildi ve aorta ve iliak arterler güdük fleklinde

kapat›ld›. Abdomen kapat›ld›ktan sonra hasta steril olarak

boyand›ktan sonra tekrar örtülerek 8 mm ringli PTFE

greft ile  sa¤ aksillofemoral ve femoro-femoral bypass

ifllemi uyguland›. Hasta postoperatif 5. gün

antibiotik+warfarin+aspirin  tedavisi ile taburcu edildi.

24 ay sonra baflka bir merkezde warfarin kullan›m›n›n

kesmesi sonucu geliflen greft trombozu nedeni ile

trombektomi uygulanm›flt›. 38 ayl›k takibinde hastada

baflka bir problem saptanmad›.

OLGU 2:

68 yafl›nda erkek hasta acil servise alt ve üst

gastrointestinal sistem kanamas› ile baflvurdu. Hastan›n

acil servis tetkiklerinde hemoglobini 6,2 gr/dl, lökosit

say›s› 20.800/mm3 bulundu. Fizik muayenede bat›nda

ele gelen pulsatil kitle nedeniyle yap›lan abdominal

ultrasonografisinde infrarenal 10x10 cm ebad›nda

abdominal aort anevrizmas› saptand›. Hastan›n genel

durumunun bozulmas› üzerine acil operasyona al›nd› ve

duodenum ile anevrizma aras›nda fistül tesbit edildi.

Duodenum fistülize k›sm› eksize edilip primer onar›ld›.

Anevrizma rezeksiyonundan sonra antiseptik solusyonla

retroperitoneal bölge y›kand›ktan ve 20x10mm pantolon

greft yerlefltirildi. Postoperatif üçüncü gün  hastan›n

ateflinin 38,5 0C olmas› ve lökositozunun olmas› üzerine

yap›lan kan kültüründe stafilokokküs aureus üredi.

Yo¤un antibiyotik tedavisine ra¤men hasta h›zla

sepsis+multisistem organ yetmezli¤ine girdi ve

postoperatif 22.gün kaybedildi.

TARTIfiMA
Aortoenterik fistüller gastrointestinal kanaman›n nadir

nedenlerindendir fakat yüksek morbidite ve mortalite

ile seyretmektedir. Aortointestinal fistüller nadiren

abdominal aort anevrizma erezyonu sonucu

görülmekle birlikte daha s›kl›kla infrarenal aort

anevrizmas› tamirlerinden sonra görülürler ve

cerrahiden aylar, y›llar sonra geliflebilirler. Hastalar

gastrointestinal kanama veya sepsis bulgular›n›da

içerebilen greft enfeksiyonu tablosu ile hastaneye

baflvurabilirler. Tan› için endoskopi yap›labilse de

duodenumun 3. ve 4. k›s›mlar›n› görüntülemek zordur

ancak yinede proksimal gastrointestinal sistem

kanamas› olmad›¤› gösterilir. Genelde MR, BT,

aortografi gibi radyolojik yöntemler kullan›labilsede

bu hastalar›n s›kl›kla stabil olmad›¤› düflünülürse

kesin tan› acil cerrahi ile konur.

Primer aortoenterik fistüllerde cerrahi yaklafl›m

enfeksiyonun s›n›rl› oldu¤u düflünülerek, iyi debritman,

duodenumun primer onar›m› ve insitu aortik

rekonstrüksiyonu içermektedir. Bu yaklafl›m›n

uyguland›¤› serilerde baflar›l› sonuçlar  ve takiplerde de

enfeksiyon görülmemifltir (4,5,6).  

Sekonder aortoenterik fistüllerde tedavi yaklafl›m›;

enfekte dokular›n debritman›, greftin ç›kar›lmas›n›,

aortan›n enfeksiyondan etkilenmeyen k›sm›na kadar

temizlenip renallerin alt›ndan kapat›lmas›n› ve ekstra

anatomik bypass› içerir. Distal ak›m› sa¤lamak için

aksillofemoral-femorofemoral ekstraanatomik bypass

tercih edilmektedir (1). Baz› serilerde s›ralamada

öncelik ekstraanatomik bypassa verilmifl daha sonra

greftin ç›kar›lmas› uygulanm›flt›r. Bu flekildeki

yaklafl›mla daha iyi hayatta kal›m ve düflük

amputasyon oranlar› bildirilmifltir (7,8). Hemodinamisi

bozuk ve aktif kanamas› olan hastalarda öncelik greft

ç›kar›lmas›na verilmekte ve mortalite oranlar›n›nda bu

grupta yüksek oldu¤u bildirilmektedir. Ancak bu

durum ifllem s›ras›ndan çok, hastalar›n genel

durumlar›n›n kötü olmas›na ba¤lanm›flt›r(7,8). 

Dr. Öner Gülcan ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2003; 12(1): 35-37

36



Ekstraanatomik bypass uygulanan hastalarda

mortalitenin en s›k nedeni aortik kapanma yerinden

kanamad›r. Bu oran literatürde %10-38 aras›nda

de¤iflmektedir (1). Walker ve ark., bu olas›l›¤› ortadan

kald›rmak için enfekte greftin insitu replasman›

uygulad›klar› hasta serisinde %80’e varan sa¤ kal›m

bildirmifllerdir. Ancak hasta gruplar›nda mortalite

nedeni olarak sepsis, multi sistem organ yetmezli¤i ve

tekrarlayan pseudoanevrizma rüptürü görülmüfltür (9).

Young ve ark. ekstranatomik bypass uygulanan

hastalar›n takiplerinde %33 oran›nda amputasyon

bildirmifllerdir buna karfl›l›k in situ greft uygulad›klar›

hastalarda befl y›ll›k takiplerde %100 ekstremite

kurtar›lmas› ve %22 infeksiyonun tekrarlamas› tesbit

etmifllerdir (10). Ayn› hasta grubunda mortalite oranlar›n›n

ekstraanatomik bypass uygulananlara göre daha düflük

oldu¤unu tesbit etmifllerdir (%8’e %20). Ancak greft

enfeksiyonundaki bu yaklafl›m› özellikle aorta enterik

fistülü olan perigraft abse ve kontamine abdomen olan

hastalarda önermemektedirler. 

Son y›llarda aort enfeksiyonlar›nda aortik allogreftlerin

kullan›m› ile k›sa ve orta dönem iyi sonuçlar bildirilmesi

yan›nda (11),  allogreft infeksiyonu ve rüptürüne ba¤l›

komplikasyonlarda bildirilmifltir (12). Kullan›m› ile ilgili

bilgilerin yeterli say› ve süre içermemesi ve bulunma

zorlu¤u nedeni ile henüz yayg›n klinik kullan›m alan›

bulmam›flt›r.

Literatürde verilen serilerde hasta say›lar›n›n düflük

olmas› ve hastalar›n enfeksiyon yay›l›mlar›n›n

farkl›l›k göstermesi aortoenterik fistülü olan hastalarda

en uygun tedavi yaklafl›m› konusunda seçimi

zorlaflt›rmaktad›r. Ayn› zamanda nadir görülmesi ve

karfl›m›za bizim vakalar›m›zdaki gibi hemodinamik

olarak hastalar›n stabil ç›kmamas› sebebi ile h›zl›

karar verilmesi gerekmektedir. Primer aortoenterik

fistülü olan insitu greft konulan vakam›zda enfekte

doku kalmayana kadar genifl debritman yap›lmas›na

ve antiseptik solusyonla y›kanmas›na ra¤men erken

sepsis görülmesi, bu olgularda da ekstraanatomik

giriflimlerin daha iyi bir alternatif oldu¤unu

düflündürmektedir. Sekonder aortoenterik fistülü olan

ve ekstraanatomik bypass yap›lan hastam›zda ise

takiplerinde enfeksiyon tekrar› görülmedi.   

Aortoenterik fistülü olan hastalarda perigraft

enfeksiyonunda görülen enfeksiyondan farkl› olarak

daha yüksek oranda sistemik enfeksiyon, hatta sepsis

görülebilmektedir. Her ne kadar ekdeki deliller ve

olgu say›lar› yeterli olmamakla beraber, aortoenterik

fistüllerde insitu greft uygulamas› ekstra anatomik

bypassa alternatif olarak uygulanabilir.
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bdominal aorta aterosklerozun en s›k görüldü¤ü

bölgelerden biridir ancak akut Total Abdominal Aortik

Oklüzyon (TAAO) nadir olarak ortaya ç›kan bir

durumdur. Tedavideki zorluklar ve prognozun kötü

olmas› akut  TAAO’u  yüksek mortalite ve morbidite ile

seyreden bir patoloji haline getirmektedir (1-5). Etyolojide

aortik bifurkasyonun emboli ile akut trombozu (saddle

emboli) ve kronik aterosklerotik zeminde akut arteryel

tromboz en önemli faktörler olarak belirlenmifltir (1,4,5).

TAAO semptomatolojisindeki özellikler vakalar›n bazen

nöroloji ve nöroflirürji kliniklerince takibine neden

olmakta ve hatal› giriflimler uygulanabilmektedir. Bu

olgu sunumunda “düflük ayak” flikayeti ile disk hernisi

tan›s› konularak opere edilen ve ard›ndan TAAO

saptanarak tedavisi baflar› ile gerçeklefltirilen bir hasta ve

TAAO’ un ay›r›c› tan›s› konu edilmektedir.

OLGU SUNUMU
47 yafl›ndaki erkek hastan›n befl y›ldan beri bel a¤r›s›

ve eforla bacaklar›nda a¤r› flikayeti mevcutmufl.

Klini¤imize gelmeden 24 saat önce her iki bacakta ani

olarak bafllayan ve giderek fliddetlenen a¤r› ve

uyuflukluk, 12 saat sonra da sa¤ ayakta düflüklük

flikayeti geliflmifl. Baflvurdu¤u doktor taraf›ndan

“lomber disk hernisi” öntan›s› düflünülerek lomber

magnetik rezonans görüntüleme (MRG) yap›lm›fl.

MRG raporunda L5-S1 seviyesinde lomber disk

hernisi ve buna ba¤l› geliflen radikülopati sonucu

“düflük ayak” tan›s› konmufl ve hasta acil operasyona

al›nm›fl. Hastaya klini¤imize ulaflmadan 8 saat önce

gerçeklefltirilen disk hernisi operasyonundan sonra

flikayetlerinde düzelme olmamas› ve sa¤ ayakta

siyanoz geliflmesi üzerine sa¤ femoral arter oklüzyonu
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LOMBER D‹SK HERN‹S‹ TANISI ‹LE OPERE ED‹LEN “DÜfiÜK AYAK”LI
HASTADA AKUT TOTAL ABDOM‹NAL AORT‹K OKLÜZYON

ACUTE TOTAL ABDOMINAL AORTIC OCCLUSION IN A PATIENT WITH
“FOOT DROP” THAT WAS OPERATED FOR DISCAL HERNIATION

Suat Nail Ömero¤lu, Hasan Ardal, Denyan Mansuro¤lu, Vedat Erentu¤, ‹lker Matarac›, Gökhan ‹pek.
Kofluyolu Kalp E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i

Özet
Akut Total Abdominal Aortik Oklüzyon nadir olarak ortaya ç›kan ancak fatal seyredebilen bir patolojidir. Total Abdominal
Aortik Oklüzyon semptomatolojisi bazen hastalar›n nöroloji ve nöroflirurji kliniklerince takibi sonucunda önemli zaman
kay›plar›na sebep olabilmektedir. Alt ekstremitelerin nörolojik semptomlar› de¤erlendirilirken vasküler etyoloji ay›r›c› tan›
yönünden mutlaka gözönünde bulundurulmal›d›r. Bu olgu sunumunda lomber disk hernisi tan›s› ile opere edilen “düflük
ayak”l› hastada Akut Total Abdominal Aortik Oklüzyon saptanmas› ve baflar›l› cerrahi tedavisi ele al›nmaktad›r. (Damar Cer
Derg 2003; 12(1): 39-41)

Anahtar kelimeler: Aortik oklüzyon, düflük ayak, disk hernisi, aortobifemoral bypass. 

Summary
Acute abdominal aortic occlusion remains a serious vascular surgical emergency with significant morbidity and mortality. In
a patient complaining of pain, weakness or numbness of a leg and presenting with foot drop the differential diagnosis should
include aortoiliac vascular disease. This case demonstrates that peripheral nerve injury in the legs may signal underlying
large vessel occlusive disease. (Turkish J Vasc Surg 2003; 12(1): 39-41)

Key words: Aortic occlusion, foot drop, discal herniation, aortobifemoral bypass.



düflünülerek sa¤ femoral embolektomi uygulanm›fl.

Ayaktaki iskeminin giderek artmas› sebebiyle hasta

klini¤imize sevkedilmifl.

Hastan›n de¤erlendirmesinde bilinç aç›k, kooperasyon

tam; fizik muayenede sistem muayeneleri periferik

vasküler ve nörolojik sistem d›fl›nda normal olarak tespit

edildi. Bilateral femoral arterler ve distal nab›zlar

nonpalpable idi; sa¤ ayakta siyanoz ve motor

hareketlerde belirgin k›s›tl›l›k, “düflük ayak” vard›; sol

ayakta dorsifleksiyon k›s›tl›l›¤›, her iki bacakta so¤uma

ve renk de¤iflikli¤i mevcuttu. Hastaya acil olarak

koroner ve periferik anjiografi yap›ld›. Anjiografide

koroner arterler normaldi; abdominal aorta renal

arterlerin distalinden itibaren oklüde idi (Resim 1).

Hasta acil olarak operasyona al›nd›. Retrograd yolla

embolektomi giriflimi denendi ancak baflar›s›z olunca

revaskülarizasyona karar verildi ve 8 x 16 mm “Y greft”

ile aortobifemoral bypass uyguland›. Hastan›n yo¤un

bak›m takiplerinde sa¤ bacaktaki iskemik bulgular

azald› ve motor hareketlerdeki k›s›tl›l›kta gerileme oldu.

Postoperatif dönemde yap›lan lomber MRG

incelenmesinde hastada L5 laminektomi defekti

saptand›.

Hasta taburcu edilirken her iki bacakta distal nab›zlar

palpable idi. Lökomotor sistem muayenesinde bel

hareketlerinde lateral ve retrofleksiyon a¤r›l› ve k›s›tl›

idi, sa¤ uyluk ve bald›rda hipotoni ve atrofi mevcuttu. 

TARTIfiMA
TAAO fatal seyretme potansiyeline sahip bir patolojidir.

Semptomatolojideki özellikler vakalar›n nöroloji ve

nöroflirürji kliniklerince takip edilmesine ve vasküler

patolojinin düflünülmemesi sebebiyle çok önemli zaman

kay›plar›na neden olabilmektedir. Aortoiliak oklüziv

hastal›kta oklüzyonun renal arterler seviyesine do¤ru

ilerlemesi ile paralel olarak mevcut olan claudicatio

flikayetlerine “alt bel a¤r›s›” ile kar›flabilecek bir “lomber

komponent”in eklendi¤i belirtilmektedir . 48 vakal›k bir

TAAO serisinde 8 hastan›n spinal kord bas›s›

semptomlar›na benzeyen flikayetlerle hekime

baflvurduklar› aç›klanmaktad›r(5). TAAO’da klinik

bulgular aras›nda alt ekstremitelerin nörolojik

semptomlar› da say›lmaktad›r(4). Literatürde “düflük

ayak” sebebi ile nöroloji klini¤inde iki ay boyunca takip

edildikten sonra TAAO tespit edilen bir vakadan

bahsedilmekte ve periferik sinir hasar› ile ilgili

flikayetlerin altta yatabilecek vasküler patolojiye yönelik

bir iflaret olabilece¤i hat›rlat›lmaktad›r(6).

Sunulan olguda hastan›n vasküler patoloji ile ilgili

olabilecek flikayetlerinin befl y›ld›r devam etmekte

oldu¤u anamnez ile tespit edilmifltir. Hastan›n hekime

seyrek olarak baflvurmas› ve vasküler etyolojinin hiç

düflünülmemesi, hastan›n semptomatik tedavilerle ele

al›nmas› sonucunu do¤urmufl ve herhangi bir ileri

inceleme yap›lmam›flt›r. Akut tabloda ise nörolojik

patolojinin ön planda de¤erlendirilmesi TAAO’un

tan›da ak›la gelmemesine sebep olmufltur. Bu aflamada

yapt›r›lan lomber bölge MRG incelemesinde disklerde

patoloji oldu¤u düflünülerek ön tan›n›n do¤ruland›¤›

öngörülmüfl ve hastaya cerrahi giriflim uygulanm›flt›r.

Ancak beklenen sonucun elde edilememesi üzerine

hastan›n sa¤ ayaktaki semptomlar›n›n da artmas›yla

vasküler etyoloji hat›rlanm›fl, fakat bu defa da yetersiz

tan› sonucunda sorun basit bir periferik embolektomi

giriflimi ile çözülmeye çal›fl›lm›flt›r. ‹skeminin giderek

artmas› sonucunda hasta klini¤imize sevkedilmifltir.

Hasta klini¤imize ulaflt›¤›nda akut olarak flikayetlerinin

bafllamas›n›n üzerinden 24 saat geçmiflti ve hastan›n sa¤

aya¤›nda siyanoz ile birlikte “düflük ayak” vard›.

Hastan›n hemodinamik verileri stabil olmakla birlikte

periferik iskemik bulgular ilerlemiflti. Her iki kol

aras›nda arteryel bas›nç fark› olmamas›, hipertansiyon

hikayesinin bulunmamas›, gö¤üs-s›rt a¤r›s›n›n olmamas›
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ve radyografide aort görüntüsünün normal olmas› aort

diseksiyonu tan›s›n› d›fllamada yard›mc› kriterlerdi.

TAAO vakalar›nda klinik bulgular çok zaman yeterli

olsa da hastan›n genel durumu uygunsa aortografinin

faydal› oldu¤u savunulmaktad›r (7). Klini¤imizde

periferik vasküler giriflim uygulanacak olan tüm

hastalarda koroner arter hastal›¤› efllik edebilme

insidans›n›n yüksek olmas› sebebiyle kontrendikasyon

yoksa koroner arterler de angiografik olarak

incelenmektedir (8).

Postoperatif dönemde TAAO’lu hastalarda prognozu

kötü yönde etkileyen faktörlerden biri reperfüzyon

hasar›na ba¤l› olarak oluflabilecek multiple organ

yetmezli¤ine kadar gidebilen tablodur (9). ‹skeminin

ortaya ç›k›fl› ile operasyona kadar olan süre prognoz

üzerinde önemli rol oynamaktad›r (1,2,3). Sunulan olguda

operasyona kadar olan süre 24 saat gibi uzun bir süre

olmas›na ra¤men postoperatif dönemde önemli bir

komplikasyonun ortaya ç›kmamas› TAAO’un kronik

ateroskleroz zemininde geliflmifl olmas› ve kollateral

dolafl›m›n kuvvetli olmas› ile aç›klanabilir.

TAAO nadir bir patoloji olmakla beraber fatal

sonuçlanabilecek bir klinik tablodur. Do¤ru tan› ve

gecikmeden yap›lan müdahaleler ile iyi sonuçlar

almak mümkündür. Acil birimlere periferik sinir

patolojisine ait olabilecek semptomlarla baflvuran

hastalarda tan›n›n akla getirilmesi ve kar›flabilece¤i

nörolojik hastal›klarla ay›r›c› tan›s›n›n dikkatle

yap›lmas› TAAO’un do¤ru tan› ve tedavisinde önemli

rol oynamaktad›r.
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kstrakraniyal internal karotis arter (IKA)

anevrizmalar› oldukça nadir olup s›kl›kla aterosklerotik

nedenlidir. Yerleflim genelde karotis arter

bifurkasyonunu tutar. Klinikte emboli nedenli nörolojik

olaylar, anevrizma büyümesine ba¤l› kraniyal sinir

disfonksiyonu veya nadiren rüptür nedenli kanama

gözlenir (1-6). 

Cerrahideki temel prensip kraniyal sinir hasar› ve

katastrofik embolik komplikasyonlardan koruyucu

tedavi uygulamakt›r. Cerrahi teknikte; distal IKA’n›n

ekspoze edilmesi, komflu yap›lar›n korunmas› arteriyel

devaml›l›¤›n sa¤lanmas› gibi zorluklar mevcuttur(1,2). 

Çal›flmam›zda etiyolojileri farkl› olan üç hastal›k olgu

sunumu ile birlikte literatür bilgisi incelenmifltir.

OLGU 1
Yetmifl üç yafl›nda kad›n hasta son 6 senedir mevcut

olan sol mandibular aç› alt›nda fliflkinlik ve a¤r› flikayeti

ile klini¤e yat›r›ld›. Anamnezde zaman zaman disfaji

semptomlar› mevcut idi. Hipertansiyon tedavisi alan

hastan›n fizik muayenesinde boynun sol taraf›nda gözle

görülen fliflkinli¤i ve solda carotis arter üzerinde

dinlemekle üfürüm vard›. Yap›lan transtorasik

ekokardiyografide (EKO) sol ventrikül fonksiyonlar› iyi,

ç›kan aort çap› 4.5 cm idi. Servikal bilgisayarl›

tomografide; solda karotis arterde anevrizman›n çap›
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EKSTRAKRAN‹YAL ‹NTERNAL KAROT‹S ARTER ANEVR‹ZMALARI

EXTRACRANIAL INTERNAL CAROTID ARTERY ANEURYSMS

Dr. H. Zafer ‹fiCAN, Dr. Ayflegül KUNT, Dr. Mustafa HIZARCI, Dr. Murat BAYAZIT
Türkiye Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i-ANKARA 

Özet
Ekstrakraniyal internal karotis arter anevrizmas› nedeniyle cerrahi uygulanan ayr› etyolojik nedenli üç olguda, ligasyon ve
greft interpozisyonu uygulanm›flt›r. Etyolojileri, tan›sal ve terapotik yaklafl›mlar› de¤iflkenlik ve teknik zorluklar içerdi¤inden
internal karotis arter anevrizmalar› nadir oldu¤u kadar ilginç vakalard›r. Tromboembolik serebral iskemi, rüptür riski ve
kompresyona ba¤l› kraniyal sinir hasar› karfl›s›nda cerrahinin tatminkar uzun dönem sonuçlar› bu anevrizmalara agresif
yaklafl›m› desteklemektedir. (Damar Cer Derg 2003; 12(1): 43-47)

Anahtar kelimeler: Ekstrakraniyal ‹nternal karotis arter anevrizmas›, anevrizmektomi, ligasyon, greft interpozisyonu

Abstract
Surgical approach as ligation and/or graft interposition was performed to three extracranial internal carotid artery
aneurysms carrying different etiologies. They have technical disturbances, different etiologies, varying diagnostic and
curative approaches therefore internal carotid artery aneurysms are interesting  and also infrequent  cases. Complications as
thromboembolic cerebral ischemia, risk of rupture and cranial nerve injury due to compression versus satisfactory surgical
long term results support aggressive surgical approach for these aneurysms. (Turkish J Vasc Surg 2003; 12(1): 43-47)

Key words: Extracranial internal carotid artery aneurysm, aneurysmectomy, ligation, graft interposition.

fiekil 1. Birinci olgunun tomografisinde ‹KAA görülmektedir.



52x63x170 mm idi (fiekil 1). Anevrizma büyük boyutlu

oldu¤u için çevre komflu dokulara bas› yapmakta

oldu¤unda gözlenmekte idi. Hastaya klini¤imizde

yap›lan anjiyografisinde (DSA); sol internal karotis arter

bafllang›c›nda 60(30 mm boyutlar›nda anevrizma

mevcuttu (fiekil 2). Anevrizma distalinde ‹KA

dolmamakta, sa¤ karotis arter enjeksiyonu sonras›

anteriyor kommunikan arter geçifli ile sol taraf opak

madde almakta, Willis poligonu aç›k ve sa¤da dolufl

vard›. Anevrizma ve hematomun çevre yap›lara bas›

yapt›¤› gözlenmekte idi. Sa¤ karotis arter, servikal ve

intraserebral olarak düzenli olarak dolmakta idi. Bu

tetkikler sonras› hasta elektif koflullarda ameliyata al›nd›.

Genel anestezi sonras› sol servikal kesi ile internal ve

ana karotis arterler bulundu. ‹nternal karotis artere

klemp kondu ve anevrizma kesesi çevre dokulardan

ayr›larak hipoglossus ve vagus sinirlerine hasar

verilmeden aç›ld›. Proximal ‹KA ba¤land›, distalden

kanama olmad›. Yo¤un bak›m takibinde geçici

hipoglossal paralizisi olan hasta sorunsuz taburcu edildi.

Hastan›n 2 y›l sonraki  kontrolünde nörolojik defisit

gözlenmedi.

OLGU 2
‹kinci vaka 43 yafl›nda erkek hasta olup klni¤imize

boynunun sol taraf›nda fliflkinlik flikayeti ile baflvurdu

(fiekil 3). Hastan›n anamnezinde özellik yoktu ancak 3

y›l önce Behçet tan›s› alm›fl ve medikal takipte olan bir

hasta idi. Fizik muayenede boynun sol taraf›nda 7(7

cm’lik bir fliflkinlik ve oral aft d›fl›nda patolojik bulgusu

yoktu. Preoperatif yap›lan sol karotis arter doplerinde;

sol ana karotis arter (KKA) orta kesiminden bafllayan

bifurkasyondan sonra yaklafl›k 15 mm devam eden,

yaklafl›k boyutlar› 53(63 mm olarak ölçülen

anevrizmatik dilatasyon ve bifurkasyon düzeyinde

anteriyorda yaklafl›k 10.2 mm kal›nl›¤›nda heterojen

plak saptanm›flt›r. Eksternal karotis arterde (EKA) ak›m

h›z›n› 221/53 cm/sn ç›karan darl›k mevcut idi. Hasta

genel anestezi alt›nda ameliyata al›nd›. Proksimal KKA

ve distal IKA ekspoze edildi. 6(7cm boyutlar›ndaki

anevrizma kesesi rezeke edilerek, sa¤lam görünen

arteriyel yap›ya kadar genifl rezeksiyon yap›ld›. Bu

aflamaya kadar intraarteriyel flant kullan›ld›, daha sonra
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fiekil 2. Birinci olgunun DSA’s›nda ‹KAA görülmektedir.

fiekil 3. ‹kinci olguda ‹KAA’n›n d›fltan pulsatil boyun kitlesi olarak
görünümü



flant ç›kart›larak, 8 cm boyunda 6 mm gorotex greft

interpoze edildi. (fiekil 4,5). Arteriyel dokuda

inflamatuvar görüntü vard›. ‹nflamasyon gösteren

eksternal karotis arter proksimalden ba¤land›. Yo¤un

bak›m takibinde sorunu olmayan hasta postoperatif 3.

gününde taburcu edildi. Postoperatif birinci y›l›nda olan

hastan›n flikayeti olmay›p kontrolünde dopler bulgular›

normal bulundu.

OLGU 3
Üçüncü vaka 77 yafl›nda erkek hasta boynunda iki y›ld›r

azal›p artan ak›nt› flikayeti ile poliklini¤e baflvurdu. 1998

flubat ay›nda 3 damar koroner baypas ve eflzamanl› sa¤

karotis endarterektomi ve dakron yama ile patchplasti

yap›lm›flt›. ‹ntraoperatif yap›lan epiaortik

ekokardiyografide aortada diffüz plak tespit edilmifl

kardiyopulmoner baypas için kanülasyon iliak arterden

yap›lm›flt›. Postoperatif ikinci ayda yap›lan kontrolunde

iliak bölgede cerrahi insizyonda enfeksiyon tespit edilip

tedavi verilmifl, 2002 y›l›nda ise iliak bölgeye cerrahi

debridman ve abse drenaj› yap›lm›flt›. Hasta Ocak 2003

tarihinde boynundaki ak›nt›  nedeniyle reoperasyona

al›narak greft eksizyonu ve yerine safen ven greft

interpozisyonu yap›ld›. ‹ntraoperatif gözlemde greftte

tromboz ve 3x3 cm çapl› psödoanevrizma formasyonu

gözlendi. SVG interpozisyonu sa¤ ana karotis ile ‹KA

aras›na uçuca yap›l›yor. Sorunsuz taburcu olan hastan›n

postoperatif ikinci ay›ndaki kontrolünde herhangi bir

patoloji rastlanm›yor.

CERRAH‹ TEKN‹K
Devaml› hemodinamik monitorizasyon ile sistemik kan

bas›nc›n›n normotansif seviyelerde tutulmas›

sa¤lanm›flt›r. Yetersiz kollateral ak›m düflünülen

vakalarda flant kullan›lm›fl ve parsiyel karbondioksit

oran› solunum frekans›n›n düflük tutulmas› ile yüksek

seviyelerde (35-45 mmHg) tutulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Her üç olguda genel anestezi alt›nda elektif flartlarda

operasyona al›nm›flt›r. Standart olarak

sternokleidomastoid kasa anteriyor yaklafl›m ile vertikal

insizyon uygulanm›flt›r. Karotis arter ve dallar› teyp ile

dönülüp haz›rland›ktan sonra 1 cc (5000 ünite) heparin

uygulamas› ile klemp konulmufltur. Karotis klempe
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fiekil 4. ‹kinci olguda intraoperatif flant kullan›m›

fiekil 5. ‹kinci olgunun sentetik greft interpozisyonu ile arteryel
devaml›l›¤›n sa¤lanm›fl hali



edildi¤inde hastalara saf oksijen verilmifl tidal volum

artt›r›l›p ventilasyon frekans› düflürülerek yetersiz

kollateral ak›m düflünülen vakalarda flant (2 ve 3 nolu

vakalar) kullan›lm›fl, birinci vakada ligasyon yap›lm›flt›r.

Cerrahide karfl›lafl›lacak teknik zorluklar karfl›s›nda

sternokleidomastoid kas›n›n mastoid alandan divizyonu,

digastrik kas divizyonu, mandibuler subluksasyon gibi

manevralar kullan›labilir.

Klasik cerrahi anevrizma rezeksiyonu ve sentetik veya

otojen (safen, juguler ven) greft ile arteriyel devaml›l›l¤›n

sa¤lanmas› fleklindedir. Sentetik ve otojen (juguler, safen

ven) greft aras›nda sadece enfeksiyon varl›¤›nda otojen

greft kullan›m›na özen gösterilmifl, literatürde greftler

aras›nda üstünlük gösterilmemifltir (1-3,6-8). 

TARTIfiMA
Ekstrakraniyal IKA anevrizmas› ilk kez 1808 de Cooper

taraf›ndan ligasyon ile, 1952 de Dimtra taraf›ndan

rezeksiyon ve uçuca anastomoz tekni¤iyle cerrahi olarak

tedavi edilmifltir (2,5).

IKA anevrizma tan›m› referans ölçü olan ; IKA

seviyesinde erkeklerde 0,55± 0,06 cm, bayanlarda 0,49±

0,07 cm; karotid bulbda erkeklerde 0,99± 0,10 cm,

bayanlarda 0,92± 0,10 cm lik kalibrasyonun %50 lokalize

geniflleme göstermesidir (1,4).

Klinik semptomatolojide boyunda pulsatil kitle, boyun ve

bafla¤r›s›, kraniyal sinir bas›s› (retroorbital bask›, kulak

a¤r›s›) ve disfonksiyonu, disfaji, geçici iskemik atak, inme

gibi serebrovasküler embolik epizodlar gözlenebilir (2,3,7).

Dupleks ultrasonografi (USG) noninvaziv ve en basit tan›

yöntemidir, ancak yüksek yerleflimli anevrizmalarda, k›sa

boyunlu hastalarda yan›lg› pay› olabilir. Arteriyografi ile

lezyonun lokalizasyonu, büyüklü¤ü, beraberinde efllik

eden lezyon, stenoz, duvar irregülaritesini identifiye

etmek ve cerrahi yaklafl›m stratejisini planlamak aç›s›ndan

daha de¤erlidir ancak intramural trombus nedeniyle bazen

anevrizma görüntülenmesi yetersiz olabilir (1,2,4,5). Üç

olgumuzda DA, dupleks USG ile konan tan› sonras›

cerrahi strateji aç›s›ndan DSA uygulanm›flt›r.

Proksimal IKA anevrizmalar› s›kl›kla 50 yafl üzerinde

olup aterosklerotik etiyolojiye sahipken, distal

anevrizmalar tüm yafl gruplar›nda gözlenir ve konnektif

doku hastal›¤›, mikotik anevrizmalar, geçirilmifl cerrahi

endoteldeki travma, konjenital defektler,

fibromuskuler displazi, enfeksiyon veya spontan

nedenli olabilir (1-3,5,7). Aterosklerotik anevrizmalar

yüksek oranda tromboembolik inme riski içerirken,

mikotik karotis anevrizmalar›nda rüptür riski vard›r.

Travmatik karotis anevrizmalar› ise stabilleflip

regresyon gösterebilir (1,4).

IKA anevrizmalar› nadir gözlenen, etyolojisi, tan›sal ve

terapötik yollar› de¤iflkenlik ve teknik zorluklar

içerdi¤inden ilginç olan vakalard›r. Literatürde tüm

karotis giriflimlerinin %0.1-2’sini ekstrakraniyal IKA’lar

oluflturur (2,4). 1960-1995 y›llar› aras› yap›lan bir

çal›flmada 7394 aortik ve periferal anevrizmalardan

67’si ( %0.9 ) IKA imifl. Etyolojik incelemede

ateroskleroz %40-46, travma %12-16, fibromuskuler

displazi %8, enfeksiyon %2 oranlar›nda gözlenmifltir (2).

1950 öncesinde %71 oran›nda anevrizmaya ba¤l›

komplikasyonlardan hasta kaybedilirken, IKA

cerrahisi, karotis arter ligasyonundan ibaret olup

mortalite ve major inme h›z› %20-40’lara ulafl›yordu(1-

3,8). IKA anevrizmalar›n›n do¤al seyri tam olarak

çözülememifl olsa da opere edilmemifl hastalarda %

16-71 civar›nda mortalite oran› verilmektedir(2,8). IKA

n›n ba¤lanmas› % 30 oran›nda mortalite nedeni olup

cerrahide arteriyel devaml›l›¤›n sentetik veya Safen

ven greft (SVG) ile sa¤lanmas› amaçlan›r(3,8). Bu bazen

ekstrakraniyal intrakraniyal baypas gerektirir.  En

uzun patensi için en k›sa yol seçilmelidir(1,2,5).

Ligasyon anevrizma ekspansiyonu ve embolik

komplikasyonlar› engellese de sadece rekonstruksiyon

mümkün de¤ilse uygulanabilir bir seçenektir.

Günümüzde %10 oran›nda kullan›lmaktad›r(1,5). Ölüm /

major inme h›z› %12 civar›ndad›r. Bu h›z klempe

karotis arterin bas›nc›na ba¤l› olarak de¤iflkenlik

gösterir. Ligasyon yap›lan tarafta retrograd bas›nç 60

mmHg dan az ise ekstra-intrakraniyal baypas

düflünülmelidir (1,2,5).

Tedavi seçeneklerinden endovasküler stent, koil

teknikleri uygulanmakta ancak halen yayg›n kullan›m›

için uzun dönem ve genifl serilere ihtiyaç

duyulmaktad›r (1,4,5).

IKA anevrizmalar› nadir lezyonlar olsa da, modern

görüntüleme teknikleri ile artan frekanstad›r. IKA’n›n
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cerrahi tedavisinde mortalite ve major strok h›z› %10,

kraniyal sinir hasar h›z› %6 aras›ndad›r (1,2,5,6).

Karfl›laflt›rmal›  insidans cerrahi olmayan yaklafl›mda

%21 civar›ndad›r(1,2). Tromboembolik serebral iskemi,

rüptür riski ve kompresyona ba¤l› kraniyal sinir hasar›

karfl›s›nda cerrahinin tatminkar uzun dönem sonuçlar›

bu anevrizmalara agresif yaklafl›m› desteklemektedir.
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DÜNYADA DAMAR CERRAH‹ AKT‹V‹TELER‹

XVIIth Annual Meeting, European Society for Vascular Surgery, Sep 6-8, 2003
Avrupa Damar Cerrahi derne¤inin y›ll›k toplant›s› bu y›l 6-8 Eylül tarihleri aras›nda Dublin,
‹rlanda’da gerçeklefltirilecek. Daha fazla bilgi için www.esvs.org ve e-mail: s.needham@bath.ac.uk

Vascular 2003 Conference, Sep 10-15, 2003
Bu toplant› Avustralya ve Yeni Zelanda Damar Cerrahi Derne¤i ile Avustralya Ultrasonografi
Derne¤inin ve Uluslararas› Anjioloji Birli¤inin ortak toplat›s› fleklinde  10-15 Eylülde Avustralyada
Melbourne kentinde gerçeklefltirilecek. Daha fazla bilgi  www.vascular2003.com,  ve e-mail:
info@wsm.com.au den edinilebilir.

Approaches to Vessels in the Neck and Upper Limb:Sep 16-17
Royal College of Surgeons of England taraf›ndan düzenlenen bu kursta boyun ve üst ekstremite
damarlar›na yönelik anatomik kadavra diseksiyonlar› ve daha çok cerrahi anatomi konusunda
paneller yer al›yor. 
Daha fazla bilgi için www.rcseng.ac.uk ve e-mail: vascular@rcseng.ac.uk 

14th International Conference of the Russion Society of Angiologist and Vascular Surgeons
“Modern Methods of Treatment of Cerebral Vessels and Problems of Phlebology” Sep 17-19, 2003
Serebrovasküler hastal›klar ve fleboloji konular›  17-19 Eylül tarihlerinde Rostov-on-Don, Rusya’da
düzenlenecek olan bu konferansla ilgili bilgi pokrov@ixv.comcor.ru dan edinilebilir.

International Symposium on the Management of Reflux and Obstruction in the Deep Venous
System, Oct 10, 2003.
‹ngiliz Kraliyet T›p Derne¤i taraf›ndan venöz sistem tromboz ve yetmezlikleri konusundaki bu
konferans 10 Ekim de Londra’da yap›lacak. Daha fazla bilgi: g.geroulakos@imperial.ac.uk 

Diabetic foot management, Nov 6-7, 2003-07-27
Harvard T›p Okulu ve Joslin Diabet Merkezi taraf›ndan diyabetik ayak tedavisi konusunda
düzenlenen bu konferasn 6-7 Kas›m da Boston’da gerçeklefltirilecek. Daha fazla bilgi: e-mail: hms-
cme@hms.harvard.edu

52nd European Society for Cardiovascular Surgery Congress, Nov   7 - 10 
Avrupa kardiyovasküler cerrahi derne¤i taraf›ndan 7-10 Kas›m tarihleri aras›nda ‹stanbul’da
düzenlenecek olan bu kongre ile ilgili detayl› bilgi  : www.escvs2003istanbul.org. den edinilebilir. 

Distal Bypass Sempozyumu, Aral›k 12-13,
Ulusal Vasküler Cerrahi Derne¤i taraf›ndan Ankara’da düzenlenen bu sempozyumda distal
revaskülarizasyon giriflimleri konusunda konferanslar ve kadavra diseksiyonlar›n›n oldu¤u kurslar
gerçeklefltirilecek. Daha fazla bilgi için www.uvcd.org.



ULUSAL VASKÜLER CERRAH‹ DERNE⁄‹

B‹L‹MSEL 
ARAfiTIRMA DESTE⁄‹

Ulusal Vasküler Cerrahi Derne¤i
Arteryel, Venöz ve Lenfatik Sistemi ilgilendiren patolojiler
ve tedavi yöntemleri konusunda yap›lan klinik ve deneysel

araflt›rmalar› destekliyor.

• Bilimsel araflt›rmalar için sarf malzemeleri, kimyasallar,
kitler ve deney hayvan al›mlar› Ulusal Vasküler Cerrahi
Derne¤i taraf›ndan destekleniyor 

• www.uvcd.org.tr/arastirma dan edinilen proje öneri formlar›
ve proforma fatura örnekleri ile beraber dernek merkezine
gönderilebilir .

Son baflvuru: 15 Aral›k 2003

Detayl› bilgi: www.uvcd.org.tr/arastirma



ULUSAL VASKÜLER CERRAH‹ DERNE⁄‹

Damar Cerrahi Kulübü
Damar cerrahisine ilgi duyan 
Kardiyovasküler cerrahlar,

Genel cerrahlar 
Asistanlar !

Vasküler Cerrahide
aktif bir haberleflme ve bilgi a¤›n›n
oluflumuna kat›lmak ister misiniz?

Damar Cerrahisi alan›nda 

• E¤itim programlar›n›n düzenlenmesinde, 

• Web sitesinin aktif hale getirilmesinde, 

• Vasküler cerrahideki yeniliklerin iletiminde,

• Vasküler cerrahi aktivitelerinin duyurulmas›nda 

Aktif ve  ça¤dafl bir  ‹NTERNET PLATFORMU 

e-posta: damarcerrahikulubu@yahoo.com



ULUSAL VASKÜLER CERRAH‹ DERNE⁄‹

Distal Bypass Sempozyumu

Anatomi ve Cerrahi
Teknikler Kursu

Sempozyum

Distal kritik alt ekstremite iskemisi
Preoperatif haz›rl›k metodlar›
Cerrahi Anatomi
Cerrahi Teknikler
Endovasküler teknikler
Yara Bak›m›

Kurs:

Kadavra diseksiyonu
Distal Bypass Cerrahisi

12-13 Aral›k 2003, Ankara
Detayl› bilgi: www.uvcd.org.tr




