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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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Turkish J Vasc Surg
2003; 12 (2): 1-4

Dr. Onur Gürer ve Arkadafllar› 

1

DER‹N VEN TROMBOZU TANISINDA D-D‹MER TEST‹N‹N
D‹AGNOST‹K DE⁄ER‹

DIAGNOSTIC VALUE OF D-DIMER TEST IN DEEP VENOUS THROMBOSIS

Onur GÜRER, Fikri YAPICI, Aybanu TUYGUN, Ebuzer AYDIN, Betül ÇEL‹KKOL, Azmi ÖZLER
‹stanbul Prof. Dr. Siyami Ersek Gö¤üs  Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Özet
Amaç: D-Dimer (DD), derin ven trombozundan (DVT) flüphe etti¤imiz olgularda tan›da yol gösterici olarak di¤er yöntemlere

göre daha ekonomik ve güvenli bir laboratuar testidir.

Yöntem: Çal›flmam›za, Ocak 1999-Aral›k 2002 tarihleri aras›nda poliklini¤imize baflvuran ve Wells skorlamas›na göre düflük

olas›l›kl› DVT (1.Grup), orta olas›l›kl› DVT (2.Grup), yüksek olas›l›kl› DVT (3.Grup) olmak üzere 3 gruba ay›rd›¤›m›z 150

(109 kad›n; 41 erkek) hastay› ald›k. Tüm hastalar›m›za DD (Latex) testi ve DVT flüphesi olan alt ekstremiteye renkli doppler

ultrasonografi (USG) uygulad›k.

Bulgular: Tüm DD testi ve renkli doppler USG verileri derlenip istatistiksel uygulama ile de¤erlendirildi. 1.Grup’da negatif

prediktiv de¤er (NPD) %97,7 (%95 CI_ = %87,7-%99,9); 2.Grup’da negatif prediktiv de¤er (NPD) %93 (%95 CI = %80,9-

%98,5); 3.Grup’ta negatif prediktiv de¤er (NPD) %75 (%95 CI = %19,4-%99,4) olarak saptand›.

Sonuç: Bu çal›flman›n sonunda negatif DD testinin, düflük olas›l›kl› DVT olgular›nda incelemeyi DVT yönünden durdurmak

için geçerli bir veri oldu¤u; ancak orta ve yüksek olas›l›kl› DVT olgular›nda ise DD sonucuna bakmadan DVT flüpheli alt

ekstremitede renkli doppler USG gibi ileri bir tan› metodunda ›srar edilmesi karar›na vard›k. 

(Damar Cer Der 2003; 12 (2): 1-4)

Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, D-Dimer, Doppler ultrasonografi

Abstract
Purpose: D-Dimer (DD) test is a cheap and safe diagnostic method in patients that deep venous thrombosis (DVT) possibly
present.
Methods: 150 patients (109 women and 41 men) admitted between January 1999 and December 2002 to our outpatient clinic
due to DVT was included in this study. According to the Wells score, the patients were divided in three groups: low
probability DVT patients in group I, moderate probability DVT patients in group II and high probability DVT patients in
group III. DD (Latex) test and color Doppler ultrasonography (USG) were applied to all patients.
Results: All of DD test and color Doppler USG data were evaluated statistically. Negative predictive value (NPD) was
calculated as 97,7% (95% CI_ = 87,7%-99,9%) in group I; 93% (95% CI = 80,9%-98,5%) in group II and 75% (95% CI =
19,4%-99,4%) in group III.
Conclusion: According to our series, we decided that negative DD test is reliable to stop the usage of more diagnostic method
in low probability DVT patients; but in moderate and high probability DVT patients group, color Doppler USG should be
used regardless. (Turkish J Vasc Surg 2003;12(2): 1-4)
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‹R‹fi

DVT, pulmoner emboli ile birlikte venöz

tromboembolik olaylar›n iki klinik görüntüsünden

biridir. Cinsiyet ay›rt etmeyen DVT tüm popülasyonda

1-2/1000 oran›nda görülür. DVT özellikle derin bacak

venlerini kapak düzeyinde etkiler ve çok s›k olarak

proksimale do¤ru yay›l›m gösterir (1).

DVT tan›s›nda baz› klinik görünümler tan› koydurucu

olsa da genellikle klinisyenler flüphede kalabilir. Wells

skoru (Tablo 1) gibi baz› yaklafl›mlar tan›ya yard›mc›

olabilse de diagnostik inceleme metodlar› tan›n›n ana

anahtar›n› oluflturur.

DVT tan›s›nda kullan›lan tan› metodlar› genel olarak 4

ana grupta toplanabilir: 1-Doppler (kontinü, dupleks). 2-

Pletismografi. 3-DD testi. 4-Flebografi

Hem klinik gözlemin hem de inceleme metodlar›n›n

diagnostik performans› kendi aralar›nda farkl›l›k

gösterdi¤i için uygun metodla en do¤ru tan›ya gitmek

klinisyenleri sürekli meflgul eden bir konudur. Tan›da

uygun stratejiyi seçerken hem hastan›n hem de ülkenin

ekonomik flartlar›n› gözard› etmemek gerekir.

Biz bu çal›flmada DD testinin flüpheli DVT olgular›nda

tan›daki efektivitesini araflt›rd›k.

HASTALAR ve YÖNTEM
Çal›flmam›za 1999 ve 2002 y›l› içinde poliklini¤imize

baflvuran ve klinik olarak DVT flüphesinde oldu¤umuz

109 kad›n ve 41 erkek olmak üzere toplam 150 hastay›

ald›k. Olgular›n en yafll›s› 80, en genci 18 (ortalama 43,2

± 14) yafl›ndayd›.

Tüm hastalar›m›za Wells yöntemi kullanarak klinik

olas›l›k skorlamas› yapt›k (Tablo1). Bu yönteme göre 15

olgu yüksek olas›l›kl› DVT; 72 olgu orta olas›l›kl› DVT;

63 olgu hafif olas›l›kl› DVT olmak üzere 3 kategoriye

ayr›ld›.

Çal›flmam›za ald›¤›m›z tüm hastalara noninvaziv

diagnostik metodlar olan DD testi ve dupleks doppler

uygulad›k. Plazma DD konsantrasyonunun normalini

500 microgram/litre kabul ederek bu de¤er ve

üstündekileri pozitif, alt›ndakileri negatif test sonucu

olarak kaydettik.

Her üç kategoride DD testi ve dupleks doppler

sonuçlar›na göre ayr› ayr› sensitivite, spesifite, PPD,

NPD ve NPD’in %95 CI de¤eri hesapland›.

Hesaplamalarda Instat 2.0 program› kullan›ld›.

BULGULAR
Hafif olas›l›kl› DVT olgular›n›n oldu¤u grupta DD testi

20 hastada pozitif, 43 hastada negatif sonuç verdi. DD
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Tablo 1: Wells Klinik Olas›l›k Skorlamas›

KL‹N‹K KARAKTER‹ST‹K SKOR

Aktif kanser 1

Alt ekstremitenin hareketsizli¤i (felç, alç›...) 1

3 günü geçen hareketsizlik veya 4 hafta öncesine kadar major cerrahi 1

Derin vende lokalize hipertansiyon 1

Aya¤›n fliflmesi 1

Her iki bald›r aras›nda 3 cm’yi flifllik fark› 1

Gode b›rakan ödem 1

Venöz kollateral -2

Tan›y› DVT d›fl›na yönlendiren olas›l›k

Yüksek olas›l›kl› DVT >3

Orta olas›l›kl› DVT 1-2

Düflük olas›l›kl› DVT (-2)-0



testi pozitif sonuç veren olgular›n dupleks doppleri 7

hastada DVT tan›s› koydurdu, di¤er 13 olguda dupleks

doppler ile DVT tan›s›ndan uzaklafl›ld›. DD testi negatif

sonuç veren olgular›n›n 1’inde dupleks doppler ile DVT

tan›s› konulurken 42 olguda DVT’na rastlanmad› (Tablo

2). Bu grupta sensitivite, spesifite, PPD, NPD s›ras›yla

%87,5; %76,3; %35; %97,7 olarak gözlendi.(NPD’in

%95 CI=%87,7-%99,9)

Orta olas›l›kl› DVT olgular› için ise DD pozitif ç›kan 29

hastan›n 13’üne dupleks doppler ile DVT tan›s›

konurken, 16’s›nda DVT düflünülmedi. DD testi negatif

ç›kan 43 hastan›n dupleks doppler sonuçlar› 3 olguda

pozitif, 40 olguda negatif ç›kt› (Tablo 2). Bu grupta

sensitivite, spesifite, PPD, NPD s›ras›yla %81,3; %71,4;

%44,8; %93 olarak gözlendi. (NPD’in %95 CI=%80,9-

%98,5)

Yüksek olas›l›kl› DVT olgular›nda yap›lan araflt›rmada

ise DD testi pozitif olan 11 hastan›n 9’unda dupleks

doppler tan›y› do¤rularken, 2 olguda dupleks doppler

negatif sonuç verdi. D-dimer negatif olan 4 hastada ise

dupleks doppler ile DVT yönünden 1 pozitif ve 3 negatif

sonuç vard› (Tablo 2).Bu grupta sensitivite, spesifite,

PPD, NPD s›ras›yla %90; %60; %81,8; %75 olarak

gözlendi. (NPD’in %95 CI=%19,4-%99,4)

TARTIfiMA
fiüpheli DVT hastalar›nda diagnostik tan›da

baflvuraca¤›m›z birçok metod vard›r. Bunlardan biri de

plazma DD y›k›m ürünlerini ölçen DD testidir. Stabilize

fibrinin erimesi DD denilen y›k›m ürünlerini ortaya

ç›kar›r ve bu DD fragmanlar›ndaki epitoplara karfl›

ba¤lanan monoklonal antikorlarla plazmada saptan›r (2).

fiüpheli DVT olgular›nda ülkemizde klinisyenlerin tan›

metodu olarak genelde ilk ve tek tercihi dupleks

dopplerdir. Bu tercihin, DD testinin dupleks dopplere

göre yar› maliyette oldu¤unu göz önüne al›rsak, hem

hastaya hem de ülke ekonomisine büyük bir maddi yük

getirdi¤ini görebiliriz. Oysa birçok yay›nda (3,4,5,6,7) yazarlar

flüpheli DVT olgular›nda en az maliyet ile maksimum

güvenli tan›ya nas›l ulafl›laca¤›n› ortaya koymufllard›r.
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Tablo 2: Her Kategoriye Göre D-Dimer Sonuçlar›

D-dimer DVT tan›s›

testi + -

Spesifite%76.3
+ 7 13 Sensitivite%87.5

Düflük olas›l›kl› PPD%35

DVT - 1 42 NPD%97.7

(%95CI=%87.7-99.9)

Spesifite%71.4
+ 13 16 Sensitivite%81.3

Orta olas›l›kl› PPD%44,8

DVT - 3 40 NPD%93

(%95CI=%80.9-98.5)

Spesifite%60
+ 9 2 Sensitivite%90

Yüksek olas›l›kl› PPD%81.8

DVT - 1 3 NPD%75

(%95CI=%19.4-99.4)

PPD: Pozitif prediktif de¤er NPD: Negatif prediktif de¤er CI: Güvenlik aral›¤›



Araflt›rmam›zda düflük olas›l›kl› DVT olgular›nda

NPD’i %97,7 olarak bulduk. Bu sonuç orta ve yüksek

ols›l›kl› gruplara göre anlaml› fark gösteriyordu. Bu

de¤er daha genifl bir çal›flmada %99,5 olarak belirtilen

NPD ile uyum göstermektedir (8).

Çal›flmam›z DD testinin flüpheli DVT vakalar›nda

diagnostik test olarak kullan›labilece¤ini göstermifltir.

Ancak flunu özellikle belirtmek gerekir ki: düflük

olas›l›kl› olgularda DD testini öncelikli tercih etmek

ve negatif sonuç verirse DVT tan›s›ndan büyük oranda

uzaklaflmak izlenecek uygun yol olmal›d›r; orta ve

yüksek olas›l›kl› olgularda ise DD testi güvenilirli¤i

tam olmay›p mutlaka dupleks doppler gibi ileri

metodlarla tan›y› desteklemek do¤ru olacakt›r. Ayr›ca

daha genifl hasta serilerinde yap›lacak çal›flmalarla DD

testinin DVT tan›s›ndaki yerinin daha kesin

saptanaca¤› kan›s›nday›z. 
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KRON‹K MEZENTER‹K ‹SKEM‹DE CERRAH‹ TEDAV‹ SONUÇLARI

SURGICAL RESULTS IN CHRONICAL MESENTERIC ISCHEMIA

Murat BEYAZIT, Iyad FRANSA, Göktan AfiKIN, Kamil GÖL
Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Klini¤i, Ankara

Özet
Amaç: Kronik mezenterik iskemi (KM‹) tan›s›yla ameliyat etti¤imiz hastalar›n erken ve geç sonuçlar›n›n ortaya konmas›d›r.
Yöntem: Son 6 y›ll›k dönemde cerrahi revaskülarizasyon yap›lan 6 hasta retrospektif olarak tüm yönleriyle incelenmifltir.
Anevrizmal hastal›klar s›ras›nda yap›lan mezenterik giriflimler ve arkuat ligaman sendromlar› çal›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r.
Bulgular: Hastalar›m›z›n 2’si kad›n, 4’ü erkek olup; en genç hasta 54, en yafll› hastam›z 72 yafl›ndad›r.Ortalama yafl 59.8
olarak bulunmufltur. Hastalar›m›z›n hepsinde postprandial kar›n a¤r›s› saptanm›flt›r. Tüm hastalar›n sigara içti¤i, 4 hastada ise
ciddi hipertansiyon oldu¤u saptand›. Hastalar›m›z›n biri d›fl›nda hepsinde yandafl damar hastal›klar› (2 karotis stenozu, 2 aorta-
iliak t›kay›c› hastal›k, 1 olguda AAA, 1 olguda renal arter stenozu) saptand›. Hastalar›n hiçbirinde giriflim gerektiren koroner
arter hastal›¤› bulunmad›. Tüm hastalarda a.mezenterika sup. kanland›r›ld›. Erken mortalite ve morbidite olmad›. Tüm
hastalarda geç takip sa¤land›. En k›sa 8, en uzun 68 ay olmak üzere ortalama 28+- 14 ay yap›lan takiplerde bir olgu
kaybedildi.
Sonuç: Hasta say›m›z›n yetersizli¤ine ra¤men KM‹ cerrahi tedavisinin güvenli ve baflar›l› oldu¤unu söyleyebiliriz. Birçok
akut t›kanman›n alt›nda yatan nedenin KM‹ oldu¤unu ve bu hastalar›n ço¤unlukla kaybedildi¤i gözönüne al›n›rsa; vasküler
cerrahlar›n, gastroenterologlarla s›k› bir iflbirli¤ine gitmeleri gerekti¤ine inan›yoruz. 
(Damar Cer Der 2003; 12 (2): 5-9)

Anahtar kelimeler: kronik mezenter iskemi, cerrahi revaskülarizasyon.

Abstract
Purpose: To evaluate the early postoperative and late follow-up results of patients who were operated due to chronic
mesenteric ischemia in our clinic.
Methods: All the data, clinical, operative and follow-up of six patients, who had undergone surgical mesenteric
revascularization  in the last six years in our clinic were re-evaluated. Mesenteric interventions which were performed during
aneurysmal diseases or arcuate ligament syndromes were not included in the study.
Results: Two of our patients were female. The mean age of the patients was 59.8 years (54-72 years). Postprandial abdominal
pain was the major clinical finding, which was present in all the patients. All patients were also smokers and 4 patients had
severely hypertensive. In five patients, accompanying arterial vascular diseases were present, including stenosis  of carotid
arteries in 2 patients, aorta-iliac occlusive diseases in 2 patients, abdominal aortic aneurysm in 1 patient and renal artery
stenoses in 1 patient. None of the patients had coronary artery disease, that needed any kind of intervention. In all patients, a.
mesenterica superior was revascularized. There wasn’t any morbidity or mortality in the early postoperative period. Late
follow-up data was achieved for all patients. Mean long term follow-up period was 28±14 months (8-68 months). One patient
was lost during the late follow-up.
Conclusion: Even though the number of patients in our group is not enough to draw a concrete conclusion, it could be said
that, surgical treatment of chronic mesenteric ischemia is safe and successful. The underlying reason of many acute
occlusions is chronic mesenteric ischemia. The fact of very high mortality of these acute occlusions dictates that vascular
surgeons should be in close collaboration with the gastroenterologist, 
(Turkish J Vasc Surg 2003;12(2): 5-9)

Key words: Chronic mesenteric ischemia, surgical revascularization
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üyük s›kl›kla arterioskleroz etyolojisi ile oluflan

ve ciddi morbidite ve mortalite nedeni olan kronik

mezenterik iskemi (KM‹), seyrek olarak  fibromüsküler

displazi, periarteritis nodosa, Takayasu arteriti gibi

nedenlerle de oluflabilir. Hastal›k klinikte kendini yemek

sonras› kar›n a¤r›s› (abdominal anjina), beslenme

bozuklu¤u, kilo kayb› ve yemekten korkma ile gösterir.

Bu belirtiler baflka birçok abdominal ve sistemik

hastal›¤›n belirtisi oldu¤undan tan› ço¤unlukla

gecikmektedir. Bu nedenle birçok hasta kronik zeminde

oluflan akut mezenterik iskemi ve buna ba¤l›

komplikasyonlarla kaybedilmektedir. Henry Ford

hastane kay›tlar›nda  akut mezenterik iskemi olgular›n›n

% 52’ sinde  hasta öyküsünde  KM‹ semptomlar›n›n

varl›¤› gösterilmifltir(3). Ayn› bulgular Mayo Klinikte de

gösterilmifl olup bu oran % 43 olarak bildirilmifltir (4).

Mezenterik dolafl›m zengin kollateral a¤ ile çöliak arter

(ÇA), a. mezenterika superior (AMS) ve a. mezenterika

inferior (AM‹) dan oluflur. Bunlar›n d›fl›nda a.iliaka

interna’lar kollateraller ile mezenterik dolafl›ma

kat›l›rlar. Bu ana damarlardan hangisinin cerrahi

revaskülarizasyonda önemli oldu¤u tart›flmal›d›r. Ancak

tek damar hastal›¤›nda KM‹ semptomlar›n›n ortaya

ç›kmas›  seyrek bir durumdur. 

Cerrahi tedavide bypass teknikleri, endarterektomi, tam

revaskülarizasyon ve greft materyalleri konusunda

tart›flmalar devam etmektedir. Di¤er taraftan

endovasküler tedavi seçenekleri ve sonuçlar› hakk›nda

çok bilinmeyen vard›r.(1,2,3,4,8)

Bu çal›flmada son 6 y›ll›k dönemde mezenterik

revaskülarizasyon yap›lan  6 hasta retrospektif olarak

olarak de¤erlendirilmifltir. Tan›, cerrahi tedavi, yandafl

hastal›klar, erken ve geç sonuçlar ortaya konarak

ülkemizde hastal›¤›n teflhis ve tedavisindeki

bulundu¤umuz yer irdelenmifltir. Cerrahi

revaskülarizasyon teknikleri ve sonuçlar› ortaya

konulmufltur.

HASTALAR VE YÖNTEM :
Semptomatik KM‹ tan›s›yla son 6 y›ll›k dönemde

cerrahi revaskülarizasyon yap›lan hastalar retrospektif

olarak de¤erlendirilmifltir. Demografik veriler, yandafl

medikal ve cerrahi hastal›klar, anamnez ve fizik

muayene bulgular›, tan› yöntemleri, ameliyat kay›tlar›,

postoperatif komplikasyonlar ve mortalite kay›tlar›

de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Geç takipler klinik

kontrolleri ve telefon görüflmeleri ile sa¤lanm›flt›r. Geç

ölümlerde neden; klinik kay›tlar, varsa ameliyat

raporlar› ve ölüm kay›tlar›ndan ç›kar›lm›flt›r. 

BULGULAR:
T›kay›c› hastal›k nedeniyle ameliyat edilen

olgular›m›z›n 2’si kad›n, 4’ü erkektir. En genç hastam›z

54 en yafll› hastam›z 72 yafl›nda olup yafl ortalamas› 59.8

bulunmufltur (Tablo 1). Hastalar›m›z›n hepsinde

postprandial kar›n a¤r›s› ve kilo kayb› saptanm›fl olup; 2

hastam›zda g›dadan korkma ve 2 hastam›zda da inatç›

diyare  ameliyat öncesi flikayet olarak belirlenmifltir.Bu

gruptaki hastalar›m›z›n tamam›n›n sigara içti¤i, 4

hastam›z›n hipertansif oldu¤u, 3 hastam›zda aortailiak

t›kay›c› arter hastal›¤›, 2 hastam›zda ciddi asemptomatik

karotis stenozu, 1 hastam›zda abdominal aort

anevrizmas› oldu¤u belirlenmifltir. Ameliyat öncesi

yap›lan tetkiklerde hastalar›m›zda giriflim gerektiren

koroner arter hastal›¤› saptanmad›. Hastalar›m›z›n

tamam›nda a.mezenterika sup. revaskülarize edilmifl

olup, 3 hastam›zda çöliak arter, 1 hastam›zda

a.mezenterika inf. kanland›r›lm›flt›r. Yandafl olarak 3

hastam›zda aorta -bifemoral bypass; bir hastam›zda

aorta-aortik  tüp greft interpozisyonu uygulanm›flt›r.

Hastalar›m›z›n 4’ünde mezenterik kanland›rmalar

retrograd  olarak yap›lm›fl olup, 2 olguda antegrad

teknik kullan›lm›flt›r. Tüm bypass ifllemlerinde dakron

greftler kullan›lm›flt›r. Postoperatif  dönemde

hastalar›m›zda komplikasyon ve mortalite görülmemifl

olup hastalar›m›z›n hepsinde semptomatik düzelme

sa¤lanm›flt›r. Geç dönem takipler en k›sa 8, en uzun 68

ay olmak üzere ortalama 28+14 ay olarak

gerçekleflmifltir. Hastalar›m›zdan biri postoperatif  38.

ayda  komplike ileus ve multiorgan yetmezli¤i ile

kaybedilmifltir. Hastam›za aorta-bifemoral bypass ile

birlikte çöliak endarterektomi ve greftden a.mez.sup’a
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retrograd bypass uygulanm›flt› ve acil ameliyat

öncesinde bu greftlerinin aç›k oldu¤u görülmüfl ve

ameliyatta brid ve torsiyona ba¤l› nekroz oldu¤u

saptanm›flt›r.

TARTIfiMA :
Kronik mezenter arter t›kanmalar›;  birçok yönüyle

tart›fl›lan ve günümüzdede bu tart›flmalar›n sonuca

ba¤lanmad›¤›; vasküler cerrahi, gastroenteroloji ve

endovasküler cerrahinin ilgilendi¤i bir hastal›k

kompleksidir..Arteriosklerotik  damar hastal›klar›nda

çok büyük say›larda yap›lan prospektif, randomize

çal›flmalara karfl›n , mezenter arter hastal›klar›nda ayn›

çal›flmalara rastlamak mümkün de¤ildir. Bu ülkemiz

içinde ayn› flekilde olup yeterli say›lar ve deneyim

birikimi oluflmam›flt›r. Buna ra¤men s›n›rl›

deneyimimizin aktar›lmas› gelecekteki artacak hastalara

bak›m ve tedavi protokolleri yönünden yararl› olacakt›r.

Hastal›¤›n tan›s›nda dikkat çeken en önemli nokta

gecikmedir. Bu hastalar ifltahs›zl›k, kilo kayb› ve kar›n

a¤r›s› gibi genel bulgularla baflvurduklar› kliniklerde

uzun süre tan›s›z kalmaktad›r. Bunun en önemli nedeni

hastal›¤›n akla getirilmemesidir. Medikal protokolleri

geliflmifl ülkelerde de durum buna benzerdir ve bazen

tan› için aylar gerekmifltir(3,4,6). Bizim serimizde de

hastalar birçok merkezde çok de¤iflik tan›larla takip

edilmifl ve tan› için en son anjiografi yapt›r›lmas› akla

gelmifltir. 

Cerrahi tedavi ile ilgili çeflitli konularda tart›flmalar

vard›r. Bunlar kombine aort cerrahisi, endarterektomi

yada bypass, tam revaskülarizasyon ve greft

konfigurasyonu ile ilgilidir. Birçok yay›nda görüldü¤ü

üzere kombine cerrahide morbidite ve mortalite

yüksektir. Bu yay›nlar›n ço¤unlukla 1980’li y›llarda

yap›lm›fl oldu¤u ve mortalite oranlar›n›n % 15’in

üzerinde oldu¤u görülmektedir(5,6) Çok zorunlu
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Tablo 1: Hastalar›n Cerrahi Risk Faktörleri ve Yap›lan ‹fllemler

Yafl, cins Risk faktörleri Geçirilmifl Visseral damar Yap›lan ameliyat Takip
vasküler ameliyat lezyonlar›

62, k Sigara, HT, PDH - Çöliak stenoz, Y-greft+Ao- 68 ay
AMS oklüzyon Mez.bypass

56, e Sigara,PDH ‹liak endarterektomi Çöliak, AMS Y-greft Mez 60.ay ex
stenoz, AMI t›kal› bypass, Çöliak 

endarterektomi

57, e Sigara,PDH Karotis Çöliak stenoz, AO-fem bypass, 44 ay 
endarterektomi AMS stenoz, AMI t›kal› Ao-Mez bypass, 

AM‹ reimplantasyonu

72, k Sigara,HT,AAA Karotis Çöliak oklüzyon, Ao-Aortik tüb 38 ay 
endarterektomi AMS stenoz greft, 

Ao-mez bypass

54, e Sigara, HT, - Çöliak stenoz, Antegrad Ao-mez, 9 ay
AMS stenoz, AM‹ oklüzyon, ve renal bypass

renal arter stenozu

58, e Sigara,HT - Çöliak stenoz, AMS stenoz Antegrad ao- 8 ay
çöliak, AMS bypass

(K›saltmalar: HT; hipertansiyon, DM; diabetes mellitus, PDH; periferik arter hastal›¤›, 
AAA; abdominal aort anevrizmas›, AMS; arteria mesenterica superior, 
AMI; arteria mesenterica inferior, Ao: Aorta, Mez; mezenterik)



olmad›kça kombine cerrahiden kaç›n›lmas›

önerilmektedir(4). Ancak hastal›¤›n do¤al seyri nedeniyle

mezenterik arter hastal›klar›n›n s›kl›kla aort ve renal

arter hastal›klar› ile birlikte oldu¤u bir gerçektir. Bizim

hastalar›m›z›n 3’ ünde ciddi aortailiak hastal›k ve 1’nde

abdominal aort anevrizmas› varl›¤› nedeniyle kombine

aortik ve mezenterik  giriflim gerekli olmufltur.‹nfrarenal

aort cerrahisi ile birlikte yap›lan mezenterik

rekonstrüksiyonlarda retrograd kanland›rma ya da

a.mez.sup’un  grefte reimplantasyonu teknikleri tercih

edilmifltir. Bu olgulardan birinde çöliak artere

endarterektomi ve yama uygulanm›flt›r. Hastalar›m›z›n

birine ise a.mez.inf’un grefte reimplantasyonu

uygulanm›flt›r. Bu olgular›m›z›n hiçbirinde erken ve geç

takipler s›ras›nda sorun olmam›flt›r. Tek damar

revaskülarizasyonu konusunda tart›flmalar vard›r.

Oregon grubu a.mez.sup’un tek bafl›na

kanland›r›lmas›n›n yeterli oldu¤unu ve bunun retrograd

yolla yap›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›r(7). Ancak

erken ve geç dönemde tek damar›n t›kanmas›n›n

do¤uraca¤› ciddi sonuçlardan dolay› yüksek risk

tafl›mayan hastalarda çöliak arterinde kanland›r›lmas›

uygundur. Antegrad bypass yada çöliak ve mezenterik

endarterektomi için supraçöliak aortan›n kontrolü

gereklidir. Buna ba¤l› olarak kullan›lacak ensizyon ve

girifl yolu farkl›l›klar gösterir. Biz antegrad bypass için

vertikal ensizyon tercih ettik. Xiphoid’den  bafll›yan bu

kesi göbek alt›na kadar uzat›ld›. Triangular ligamant

kesilerek karaci¤er sol lobu sa¤ tarafa ekarte edildi.

Mide küçük kurvaturu serbestlefltirilerek sola çekildi ve

diafragma sol krusu aortik hiatusa do¤ru disseke

edilerek  supraçöliak aorta kontrol edildi. Bu ifllem

esnas›nda  Omni Ekartör (Omni-Tract Surgical System-

USA) karaci¤er,mide ve difragma ekartasyonunda

yard›mc› olmaktad›r. Bypass greft olarak 14/7 mm

dakron tercih edilmifl olup çöliak ve mezenterik

bypasslar uç-uca yap›lm›flt›r. Arteria mez.sup. a giden

greft retropankreatik avasküler bölgeden geçirilmifltir.

Baz› araflt›r›c›lar supraçöliak aortan›n sol medial visseral

rotasyonla kontrol edildi¤ini bildirmektedirler (1,2,3,5). Bu

yolla aortavisseral aç›k endarterektomi yapmakta

mümkün olmaktad›r. Ancak bu teknikte çok genifl

disseksiyon gerekmesi ve deneyimli olmayanlar elinde

ciddi yaralanmalar oldu¤u bilinmektedir. Ancak kilolu

ve abdominal giriflimin sak›ncal› oldu¤u hastalarda

retroperitoneal yolla supraçöliak  aortan›n kontrolü

sa¤lanabilir. Retrograd by-pass için kullan›lan greftin

k›vr›lmas› riski vard›r. Bu amaçla C-loop, iliomezenterik

bypass yada ringli greft gibi teknikler önerilmektedir.

Biz bu teknikleri kullanmadan bu tekni¤i uygulad›k.

Özellikle a.mez.sup anastomozunu uç-uca yapmak ve

gerekiyorsa  AMS’un dikkatli distal serbestlefltirmesi ile

k›vr›lman›n önüne geçilmifltir.

Endovasküler teknikler kronik mezenter iskemilerde bir

tedavi seçene¤i olabilir. Ancak bu konuda deneyimler

s›n›rl›d›r. Cleveland  klinikten Kasirajan ve ark. lar›

mezenter arterdeki angioplasti ve/veya stent uygulama

sonuçlar›nda erken dönemde yüksek oranda nüks

gördüklerini bildirmifllerdir(8). ‹leri yaflta ve yüksek

riskler tafl›yan hastalarda  anjioplasti  önemli bir tedavi

alternatifidir. Bu grup hastalarda cerrahi tedavi en iyi

merkezlerde bile yüksek morbidite ve mortalite

tafl›maktad›r. Ancak endovasküler tedavi için herzaman

uygun olgu bulmak, yayg›n aortik arterioskleroza ba¤l›

olarak güçtür. 

Mezenter arter cerrahisinde mortalite oranlar› % 5-12

aras›nda bildirilmektedir(1,2,4,6). Son y›llarda kombine

cerrahiden kaç›nma, anestezi tekniklerinde geliflmeler,

kardiak de¤erlendirmeler sonucunda mortalite %5 lerin

alt›na indirilmifltir. En korkulan ve  ciddi postoperatif

komplikasyon greft oklüzyonu ve buna ba¤l› barsak

iskemisidir. Postoperatif erken dönemde bu aç›dan çok

dikkatli olmak gereklidir.

Geç takiplerde 3 y›ll›k greft  aç›kl›k oranlar› %65-89

oran›nda bildirilmifltir ( 2 ). 5 y›ll›k yaflam oran› %64-79

olarak bildirilmifltir( 2,4,5,6,7 ).

Bizim serimizde erken postoperatif dönem tüm

hastalar›m›zda sorunsuz geçmifltir. Geç dönem

takiplerde bir hasta kaybedilmifl olup di¤er hastalar

semptomsuz olarak yaflamaktad›r. Say›lar›m›z az oldu¤u

için istatistik de¤erlendirme yap›lmam›flt›r. 

Sonuç olarak;  kronik mezenter arter hastal›klar›nda

cerrahi tedavi sonuçlar›n›n iyi oldu¤u, giriflim

yap›lmayan ya da tan›s› konamayan birçok hastada akut

mezenter iskemi ile hastalar›n kaybedildi¤ini söylemek

do¤ru olacakt›r. Tan› gecikmesi aç›s›ndan vasküler
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cerrahlar›n özellikle gastroenterologlarla iflbirli¤i

yapmalar›n›n önemli oldu¤unu belirtmeliyim. Cerrahi

teknikler aç›s›ndan do¤ru tercih yapmada flu anda

elimizde yeterli bilgi olmad›¤› için her hastay›  risk

faktörleri ve cerrahi anatomi yönünden de¤erlendirerek

bir karara varmak do¤ru olacakt›r. Yandafl

kardiyovasküler sistem hastal›klar› ile s›kl›kla birlikte

bulunanan bu hastalarda dikkatli preoperatif

de¤erlendirme gereklidir. Bu hasta grubunun tan›s›

artt›kça cerrahi tedavi sonuçlar› hakk›nda daha ayr›nt›l›

bilgilere ulafl›lacakt›r. 
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HEMOD‹YAL‹Z AMAÇLI ARTER‹YOVENÖZ F‹STÜLLERDE OLUfiAN
DEV ANEVR‹ZMALARDA CERRAH‹ YAKLAfiIM

SURGICAL METHOD TO GIANT ANEURYSM IN ARTERIOVENOUS
FISTULA FOR HEMODIALYSIS

Özalp KARABAY1, Ufuk YETK‹N2, Erdem S‹L‹STREL‹1, Hakan ÖNOL3, Ünal AÇIKEL1

‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi1, ‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi2, 
‹zmir Alsancak Devlet Hastanesi3 Kalp Damar Cerrahisi Klinikleri

Özet
Amaç: Hemodiyaliz amaçl› arteriyovenöz fistül aç›lmas›, kronik böbrek yetmezlikli olgularda hemodiyaliz uygulanmas›n›
kolaylaflt›rarak, hastan›n yaflam kalitesini yükseltmek amac›yla en çok kullan›lan tekniklerdir. Günümüzde giderek artan
arteriyovenöz fistül aç›lm›fl hasta say›s› nedeniyle arteriyovenöz fistül komplikasyonlar›yla daha s›k karfl›lafl›lmaktad›r.
Arteriovenöz fistüle ba¤l› anevrizma geliflimi, fistülün kullan›lmas›na ba¤l› geç dönemde en s›k rastlanan komplikasyondur. 
Yöntem: Alsancak Devlet Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›nda  Haziran
1997 ile Haziran 2003 tarihleri aras›nda hemodiyaliz amaçl› olarak aç›lm›fl  arteriyovenöz fistüllerde 8 cm.nin üzerinde dev
anevrizma geliflen toplam 18 olgu  opere edildi. Olgular›n 11’i (%61.1) erkek olup yafl ortalamas› 43.1 idi. Spontan anevrizma
rüptürü nedeniyle acil opere edilen olgu  hariç di¤er 17 olguda üst ekstremite vasküler renkli doppler ultrasonografi incelemesi
preoperatif dönemde yap›ld› ve cerrahi yöntem anevrizman›n rezeksiyonu ve  arter devaml›l›¤›n›n tekrar sa¤lanmas›  fleklinde
gerçeklefltirildi.  
Bulgular: Hiçbir olguda enfeksiyon, iskemik ekstremite kayb› , nörolojik sekel ve mortalite geliflmedi. Olgular›n postoperatif 6.
aydaki geç dönem kontrollerinde yap›lan renkli doppler ultrasonografik incelemeleri de normal bulundu. Anevrizma rezeksiyonu
sonras› olgular›n izlem süresi ortalama 29.1 ay olup (7 -50 ay) geç dönem takipte ek  vasküler  komplikasyon gözlenmemifltir. 
Sonuç: Arteriyovenöz fistül komplikasyonu olan anevrizma geç dönemde  fistülün kullan›lmas›na ba¤l› oluflan bir patolojidir ve
spontan rüptür aç›s›ndan erken cerrahi müdahale önerilen tedavi fleklidir. (Damar Cer Der 2003; 12 (2): 11-15)

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, arteriyovenöz fistül, dev anevrizma. 

Abstract
Purpose: Artreriovenous fistula creation is a frequently used method in order to achieve an easier access for hemodialysis, hence
increase the quality of life in the patients having chronic renal insufficiency. Complications related to arteriovenous fistulae are
encountered much more in the recent years, because of expanding population of this patient group. The most frequently seen
complication in the late period is aneurysm formation. 
Methods: The study includes 18 patients who were operated on between the dates of June 1997 and June 2003, in the cardiovascular
surgical departments of both Alsancak State Hospital and Dokuz Eylul Medical Faculty, with the indication of giant aneurysms
exceeding 8 cm, which had been developed on the arteriovenous fistulae, created for the purpose of hemodialysis access. Eleven of the
cases (61.1%) were male and the mean age was 43.1. Except for the one patient which were operated for spontaneous aneurysm
rupture in the emergency conditions, color duplex ultrasonographic examination of the upper extremity were performed in all patients
in the preoperative period, and the surgical method included aneurysm resection, afterwards rebuilding the arterial continuity. 
Results: Any of the complications such as infection, ischemic extremity loss, neurologic sequela and mortaity did not take place.
Color duplex ultrasonographic examinations that were made in the late period of 6 months were all normal. The mean follow-up
period of the patients after the aneurysm resection was 29.1 months (7-50 months). Any additional vascular complication could not
be observed during the follow-up.
Conclusion: Aneurysm formation, which is a complication of arteriovenous fistula, is a pathologic process seen in the late period
due to the usage of the fistula, and early surgical intervention is the recommended choice of therapy because of the risk of
spontaneous rupture. (Turkish J Vasc Surg 2003;12(2): 11-15)

Key words: Hemodialysis, arteriovenous fistula, giant aneurysm 
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emodiyaliz program›na al›nan olgu say›s›nda

art›fla karfl›n ayn› oranda art›r›lamayan donör havuzu

nedeniyle hemodiyaliz, kronik böbrek yetmezlikli

(KBY) olgular›n ço¤unda hayatlar› boyunca

uygulanan tek tedavi flekli olmaktad›r(1). Hemodiyaliz

amaçl› arteriyovenöz fistül operasyonlar›, kronik

böbrek yetmezli¤i olan olgularda hemodiyaliz

uygulamas›n› kolaylaflt›r›p, olgunun yaflam

standartlar›n› yükseltmek amac›yla s›k olarak

uygulanmaktad›r(2). Hemodiyaliz amac›yla aç›lan

AVF’lerde hemodinamik de¤iflikliklerin yan›s›ra

erken dönemde kanama, trombüs ve ekstremite

iskemisi gibi komplikasyonlar oluflabilirken, geç

dönemde genelde fistülün kullan›lmas›na ba¤l› ortaya

ç›kabilen özellikle brakial bölgedeki fistüllerde

anevrizma geliflimi di¤er bir komplikasyon olup

hastan›n yaflam süresi ve kalitesi üzerine olumsuz

olarak etkimektedir(3,4,5). 

Bu çal›flmada AVF aç›lm›flolgularda fistüle ba¤l›

olarak geç dönemde ortaya ç›km›fl dev anevrizmalar›n

de¤erlendirilmesini ve cerrahi tedavisini literatür

›fl›¤›nda inceledik. 

HASTALAR ve YÖNTEM
Alsancak Devlet Hastanesi ve Dokuz Eylül T›p

Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›nda

Haziran 1997 ile Haziran 2003 y›llar›n› kapsayan

sürede toplam 18 olgu hemodiyaliz amaçl›

arteriyovenöz fistüllerinde dev anevrizma

komplikasyonu geliflimi nedeniyle opere edildi.

Olgular›n 11’i (%61.1) erkek, 7’si (%38.9) kad›nd›.

Yafl ortalamas› 43.1 (19 - 69 yafl) y›l idi. Olgur›m›z›n

tümünde üst ekstremitede anevrizma gelifliminde rol

oynayan etyolojik faktör ilgili ekstremitelerinde

hemodiyaliz amaçl› AVF operasyonuydu. Olgular›n

AVF operasyonu geçirdikleri dönemle klini¤imize

baflvurular› aras›nda geçen süre ortalama 26.3 ay (18-

51 ay) idi.  Hemodiyaliz amaçl› brakial arteriyovenöz

fistül açt›¤›m›z 1 olguda geliflen anevrizma  d›fl›nda

di¤er  anevrizmalar baflka merkezlerden kliniklerimize

operasyon için gönderilmiflti.  Olgular›n 15’inde

(%83.3) antekübital bölgede gerçeklefltirilen AVF

mevcuttu. Tüm olgular›n hastanemize ortak baflvuru

yak›nmas› daha önce AVF operasyonu gerçeklefltirilen

üst ekstremitelerinde geliflen ve gittikçe büyüme

gösteren pulzatil kitle idi. Fizik bak›lar›nda ilgili ön

kol bölgelerinde dinlemekle üzerinde devaml› tarzda

üfürüm duyulan anevrizmatik kitle saptand›.

Hastalar›n etkilenen üst ekstremitelerinde radial ve

ulnar nab›zlar› elle al›n›yordu. Tüm olgulara

uygulanan Allen testi negatif sonuçland›. Olgular›n

hepsi hemodiyaliz programlar›n› periyodik olarak

sürdürüyordu. Olgular›m›z›n 17’sinde periferik

vasküler renkli doppler ultrasonografi incelemesi

preoperatif dönemde yap›ld› ve  anevrizma boyutlar›

8-13.5 cm  olarak ölçüldü. Renkli doppler

ultrasonografik incelemede anevrizma boyutu 8 cm

alt›nda olan olgular  çal›flmaya al›nmam›flt›r Pulsatil

kitlesi 15 cm çap›nda olan 1 olgu anevrizman›n

spontan rüptürü üzerine acil olarak genel anestezi

alt›nda operasyona al›nm›flt›r. Bu olguda arteriyal

dokularda direkt onar›ma uygun olmayan defekt

geliflimi oldu¤undan brakial arter devaml›l›¤›n›

sa¤lamak üzere 5 cm uzunlu¤unda safen ven  brakial

artere interpoze edildi, venöz anevrizma eksize

edilerek ç›kar›ld›. Bu olguda postoperatif 6’nc› günde

AVF aç›ld› ve kanama kontrolü için 1 gün daha takip

edilerek  anevrizma cerrahisi sonras› 7’ci günde

taburcu edildi.  

Tüm olgular›m›z üst ekstremite bölgesinde

hemodiyaliz amaçl› AVF komplikasyonu neticesinde

oluflan dev anevrizma ön tan›s›yla operasyona al›nd›.

Cerrahi tekni¤imizde; 17 olguda  baflka bölgeye fistül

aç›lmas›n› takiben  bupivakain ile regional anestezi

uygulanarak  pulzatil kitle üzerinden ilgili anevrizma

bölgesinde cilt insizyonu yap›ld›. Anevrizmay› örten

ince cilt dokusu dekole edildi. Brakial arter proksimali

ile ard›ndan distal segment ask›ya al›narak

anevrizmatik kitlenin eksplorasyonu tamamland›

(Resim 3). Proksimal ve distal vasküler klempaj›

takiben kitlenin üzerinden direkt insizyonla

anevrizman›n kapsülü aç›ld›. Gerçek anevrizma içinde
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bulunan bol miktarda organize trombüs materyali

sahadan uzaklaflt›r›larak anevrizma kesesi de rezeke

edilip histopatolojik ve mikrobiyolojik incelemeye

gönderildi. 17 olguda venöz anevrizma rezeksiyonu

arter devaml›l›¤› korunarak gerçeklefltirildi. Bütün

olgularda anevrizma lojuna  haemovac drenaj sistemi

yerlefltirilip, hemostaz kontrolü sonras› cilt katlar›

anatomik planda kapat›ld›. 

Bulgular 

Cerrahi giriflim uygulanan olgular›n hiçbirinin ilgili

ekstremitesinde nörolojik hasar, iskemi, enfeksiyon,

hematom görülmedi ve mortalitemiz olmad›.

Anevrizma keselerinden al›nan materyallerin

mikrobiyolojik incelemesinde herhangi bir üreme

saptanmad›. Histopatolojik incelemesinde ise gerçek

anevrizma ile uyumlu bulgular olarak yorumland›.

Tüm olgularda erken postoperatif dönemde radial ve

ulnar arterlerinde muayene ile pulzasyon mevcuttu.

Hiçbir olguya erken veya geç dönemde ek cerrahi

müdahale gerekmedi. Olgular›m›z›n taburculuk süresi

ortalama 3.9 ±0.2 gün (3-7 gün) ve  izlem süreleri

ortalama 29.1±8.9 ay (7-60 ay) olarak gerçekleflti.

Postoperatif geç döneme ait 6. aydaki kontrol doppler

ultrasonografileride normal olarak bulundu.

Olgular›m›z›n anevrizma rezeksiyonu sonras›nda

hemodiyaliz programlar›, izlemleri süresince vasküler

komplikasyon geliflmeden devam etmektedir. 

TARTIfiMA 
Günümüzde kronik böbrek yetmezli¤indeki hastalar

için böbrek transplantasyonu tercih edilen en ideal

tedavi yöntemi olmas›na karfl›l›k, donör organ

bulmadaki güçlükler nedeniyle, organ bulunana

kadarki dönemde  hemodiyaliz zorunlu ve yayg›n

olarak kullan›lan bir tedavi fleklidir(6). Uzun ve sa¤l›kl›

bir hemodiyaliz program› için öncelikle iyi çal›flan bir

AVF oluflturulmal›d›r(1,7). Hemodiyaliz amac›yla aç›lan

AVF’lerde geç dönem komplikasyonu olarak en s›k

anevrizmal dilatasyon gözlenmekte olup ço¤unlukla

da gerçek anevrizma özelli¤i tafl›r(8). Bizim tüm

olgular›m›zda ortalama 26.3 ayda anevrizma geliflmifl

ve hepside gerçek anevrizma yap›s›ndayd›. Üst

ekstremitedeki  AVF anevrizmalar›nda, özellikle

rüptür aç›s›ndan cerrahi planlanmal›d›r. Çal›flmam›zda

rüptür olas›l›¤› yüksek olan ileri derecede genifllemifl 8

cm üzerindeki AVF anevrizmalar› çal›flmaya

al›nm›flt›r.   

Aksiller arterin distalindeki üst ekstremite

anevrizmalar›ndaki tan› ve tedavi stratejileri ile

sonuçlar›n› belirleyen bir klinik çal›flmada olgular›n

baflvuru nedeni olarak %67 oran›n› kapsayan pulzatil

kitle varl›¤› gelmektedir(9). Bunu da %33 oran›nda a¤r›

ve/veya parestezi yak›nmas› izlemektedir(9).

Serimizdeki olgular›n hepsinde pulzatil kitle

yak›nmas› mevcutken ön kol, el ve parmaklardaki a¤r›

ve flifllik yak›nmas› hiçbir olguda saptanmad›.

Muayenedeki en faydal› bulgu, bazen bir tril ile

birlikte olabilen pulzatil kitledir. E¤er lezyon derinse

ya da etraf›n› saran hematom taraf›ndan

gölgeleniyorsa, bu bulgular olmayabilir (10). 

Öykü ve fizik muayene bulgular› ile kolayca tan›

konabilir. Tan› ve uygulanacak cerrahi giriflimin

belirlenmesi aç›s›ndan noninvaziv bir metot olan

renkli doppler ultrasonografi  tetkiki yeterli bilgiler

vermektedir. Birçok olguda renkli doppler

ultrasonografi  taramas›n›n mükemmel sensitivite ve

spesifite yelpazesi ile çok faydal› oldu¤u saptanm›flt›r.

Bu teknik, kaviteye dolan kan› göstermekle kalmaz,

ayn› zamanda arteriyal defektten geçen jet ak›m›n› da

gösterir(11,12). Tan›sal araç olarak ilgili üst ekstremitenin

manyetik rezonans anjiyografisi ve /veya selektif üst

ekstremite arteriyografisi ile efl zamanl› fistülografi de

di¤er yöntemler olarak bildirilmektedir. Ameliyat

sonras› geç dönem izleminde de renkli doppler

ultrasonografinin  yeterli oldu¤u bildirilmifltir(12).

Bizim spontan rüptür klini¤i ile acil opere edilen olgu

d›fl›ndaki 17 olgumuzda da gerçeklefltirilen renkli

doppler ultrasonografi,  tan› ve cerrahi yaklafl›m

kriterlerimizi belirlememizde ve postoperatif

de¤erlendirmede  yeterli olmufltur. Hiçbir olguda üst

ekstremitenin manyetik rezonans anjiyografisi ve

/veya selektif üst ekstremite arteriyografisi gerekli

olmam›flt›r.

AVF komplikasyonu olan anevrizma oluflumunu

engellemek için fistül çap› arter çap›n›n %75’ini

geçmemeli ve devaml› ayn› yere ponksiyon yap›lmas›
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önlenmelidir. Anevrizma geliflti¤inde ya anevrizma

k›smen rezeke edilerek fistülün devaml›l›¤› korunmal›

ya da fistül tamamen kapat›larak yeni fistül

aç›lmal›d›r(4). Dev anevrizma nedeniyle opere etti¤imiz

olgularda anatomik yap›n›n bozulmas› nedeniyle

fistülün devaml›l›¤›n› sa¤lamak mümkün

olmad›¤›ndan öncelikle baflka  uygun bölgeye fistül

aç›lm›fl ve sonras›nda  anevrizma tamamen ç›kar›larak

fistül kapat›lm›flt›r. AVF komplikasyonu

anevrizmalar›n tedavisinde uygulanan tedavi

yöntemleri; renkli doppler ultrasonografi eflli¤inde

manüel kompresyon - ligasyon, endovasküler greft

implantasyonu, embolizasyon, ultrason

k›lavuzlu¤unda trombin enjeksiyonu ve cerrahi

rekonstrüksiyon olarak say›labilir(9,13,14,15,16). Minimal

invaziv giriflimlerden biri olan endovasküler stent

implantasyonu yeni bir yöntem olup hem uzun dönem

sonuçlar› belli de¤ildir, hem de maliyeti di¤er

yöntemlere göre yüksektir. Di¤er bir tedavi seçene¤i

olan embolizasyon ve ultrason k›lavuzlu¤unda

trombin enjeksiyonu yöntemleri tedavide çok genifl bir

kullan›m alan›na sahip de¤ildir. Birçok vasküler

problemde endovasküler teknikler ya da ultrason

eflli¤inde gerçeklefltirilen giriflimler kullan›lmas›na

ra¤men geleneksel cerrahi yaklafl›m halen en iyi

yöntem olarak yerini korumaktad›r(5,10,13). Küçük

lezyonlar spontan olarak tromboze olabilseler de, bu

sonuç istisnai bir durumdur. Bu tip anevrizmalarda

lokal bas› semptomlar›, rüptür ya da embolizasyon

riski acil tedaviyi gerektirir. 15 cm çap›nda pulsatil

kitlesi ve TA:185/110 olan olgu klini¤imize

müracat›n› takiben tansiyonu düzenlenip operasyon

haz›rl›¤› aflamas›nda anevrizman›n spontan rüptürü

nedeniyle acil opere edilmifltir. Bu olguda oldu¤u gibi

üst ekstremitede arteriel devaml›l›¤›n sa¤lanmas›nda,

özellikle tromboz ve enfeksiyonu minimalize etmek

için safen venin greft olarak kullan›lmas›na öncelik

verilmelidir. Ciddi hipertansiyon anevrizma rüptürünü

kolaylaflt›raca¤›ndan bu olgularda cerrahi giriflimin

öncelikle yap›lmas› gerekti¤ini düflünmekteyiz. Tedavi

edilmeyen AVF anevrizmalar› genellikle genifller ve

venöz hipertansiyon ya da çalma sonucu distal iskemi

olufltururlar. E¤er fizik muayene ve / veya renkli

doppler ultrasonografi taramas› sonucunda tan›

kesinse preoperatif anjiografiye gerek yoktur.

Anjiyografi, distal perfüzyon bozuldu¤unda

faydal›d›r(5,12,13,17). Operasyon alan› kolayca ulafl›labilir

oldu¤undan da AVF anevrizmalar›nda aç›k cerrahi

müdahale daha avantajl›d›r (12). 

Sonuç olarak; AVF komplikasyonu olan anevrizman›n

cerrahi tamir sonuçlar› mükemmele yak›nd›r.

Yap›lacak AVF’ün uzun dönem boyunca

kullan›labilirli¤i olgular›n damar yap›s›n›n elveriflli

olmas›, uygun anastomoz tekni¤inin seçilmesinin

yan›nda diyaliz amaçl› giriflimlerde fistül veninin tüm

uzunlu¤u boyunca  kullan›larak  olumsuz iyatrojenik

etkenlerin ortadan kald›r›lmas›na ba¤l›d›r. Ayr›ca

antekübital bölgeye uygulanan fistüllerde

komplikasyonlar›n daha s›k görüldü¤ü dikkate

al›narak ön kolda fistül aç›labilecek anatomik

segmentlerin özenle kullan›lmas›n›n ve spontan rüptür

aç›s›ndan arteriovenöz fistül anevrizmalar›nda erken

cerrahinin önemli oldu¤unu  düflünmekteyiz. 
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B‹R KIRMIZI fiARAP POL‹FENOLÜ OLAN RESVERATROLÜN SP‹NAL
KORD KORUYUCU ETK‹S‹: 
NÖROLOJ‹K VE H‹STOPATOLOJ‹K BULGULAR

SPINAL CORD PROTECTION WITH RESVERATROL:
NEUROLOGICAL AND HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS

U¤ursay KIZILTEPEa, Nilüfer N. TURANb, Ünsal HANd, Tulga ULUSc, Fatma AKARb

a S.B. Dr. Muhittin Ülker Acil Yard›m ve Travmatoloji Hastanesi, b Gazi Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi, 
c S.B. Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi, d SSK D›flkap› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Özet
Amaç: Spinal kordun iskemi - reperfüzyonuna ba¤l› geliflen hasar›n önlenmesinde uygulanan cerrahi teknik ve farmakolojik giriflimlere
ra¤men genel kabul gören bir çözüm gelifltirilememifltir. K›rm›z› flarapta bulunan bir polifenol olan resveratrol iskemi ve reperfüzyon
hasar›na yönelik çeflitli organ sistemlerinde kullan›lm›fl ve etkinli¤i gösterilmifl olmakla birlikte, yaz›l› literatürde spinal kord
iskemisindeki etkinli¤i aç›s›ndan bir bildirim yoktur.
Yöntem: Yeni Zelenda tavflanlar›nda, abdominal aort infrarenal ve bifurkasyon seviyelerinde klemplenerek spinal kord iskemisi
oluflturuldu. ‹skemi oluflturulmadan “sham operasyonu” uygulanan 4 tavflana (Grup S) ek olarak, Grup K daki tavflanlara (n:7) 30
dakikal›k iskemi öncesi tafl›y›c› (ethanol) IV, Grup R deki tavflanlara (n:7) ise 10 mg/kg resveratrol IV verildi. K›rksekizinci saatde Tarlov
skorlamas› ile nörolojik de¤erlendirme yap›lmas›n› takiben deney hayvanlar› sakrifiye edilerek L6-L7 aras›ndaki omurilik k›s›mlar›
histopatolojik inceleme amac›yla ç›kar›ld›. 
Bulgular: Gruplar aras›nda deney s›ras›ndaki kan bas›nc› ve vucut s›cakl›¤› ölçümleri aç›s›ndan farkl›l›k yoktu. Deney sonras› Sham
operasyonu uygulanan deney hayvanlar›n›n hiçbirinde nörolojik defisit geliflmedi. K›rksekizinci saatte yap›lan nörolojik de¤erlendirmede
Kontrol grubundaki 7 tavflandan 4 ünde parapleji geliflirken 10 mg/kg Resveratrol uygulanan 7 deney hayvan›ndan 4 ünde tamamen
normal nörolojik fonksiyonlar›n varl›¤› saptand›. Grup K ve R daki tavflanlarda 48. saatdeki Tarlov skoru s›ras›yla  1.2±2.0 ve 4.3±1.1
(p=0.003) idi. Yap›lan histopatolojik analiz sonras›nda grup R deki tavflanlarda spinal kordun belirgin olarak daha iyi korundu¤u izlendi.
Grup K da histopatolojik grade 1.8±1.3 iken Grup R da 3.8±1.5 (p:0.03) idi. 
Sonuç: Uygulad›¤›m›z deneysel modelde, Resveratrol spinal kordun iskemi ve reperfüzyonu sonras› geliflen hasar› ve geliflen nörolojik
defisiti azaltm›flt›r. Resveratrolün etkinli¤ine yönelik mekanizma, zamanlama ve optimum doz aral›¤› gibi gerekli çal›flmalar›n
tamamlanmas›n› takiben, inen aorta yönelik cerrahi giriflimler s›ras›nda geliflen paraplejinin önlenmesine yönelik olarak kullan›lmas›
de¤erlendirilebilir. (Damar Cer Der 2003; 12 (2): 17-23)

Anahtar Kelimeler: Resveratrol, spinal kord, iskemi, reperfüzyon, parapleji

Abstract
Purpose: Despite the developments of surgical technique and new pharmacological approaches, there is no widely accepted solution against
the ischemia reperfusion injury of spinal cord. Resveratrol, a red wine polyphenol, has been used to prevent ischemia -reperfusion injury of
several organ systems and its efficiency was documented. But there is no printed report showing its efficiency in ischemic spinal cord injury.
Methods: Spinal cord ischemia was induced with occlusion of the abdominal aorta at infrarenal and bifurcation levels in white New
Zealand rabbits. In addition to 4 rabbits (Group S) which were underwent “sham operation” (no ischemia), Group K animals (n=7)
received IV vehicle (Ethanol) 30 minutes before induction of ischemia while Group R animals (n=7) received IV 10 mg/kg resveratrol 30
minutes before ischemia. After 48 hours of reperfusion, neurological evaluation was performed according to Tarlov scale. Animals were
then sacrified and spinal cord segments of L6-L7 was removed for histopathological examination. 
Results: There was no statistically significant differences between groups in terms of blood pressure and body temperature measurements.
None of the group S animals had neurological deficit. Four of the control group animals had paraplegia whereas 4 animals in resveratrol
group had normal neurological functions at postoperative 48th hours. Mean Tarlov scores of Group K and R was 1.2±2.0 and 4.3±1.1
(p=0.003), respectively. Histopathological examination revealed significantly protected neurons in Group R compared to Group K.
Histopatological grades of Group K and R animals were 1.8±1.3 and 3.8±1.5, respectively (p:0.03). 
Conclusion: In this experimental model of spinal cord ischemia, resveratrol decreased the spinal cord injury and neurological deficit
following ischemia and reperfusion. Following completion of investigations regarding the mechanism, timing and optimum dose;
Resveratrol,can be considered to be used against to ischemia - reperfusion injury developing during the surgical procedures of
descending aorta. (Turkish J Vasc Surg 2003;12(2): 17-23)
Key words: Resveratrol, spinal cord, ischemia, reperfusion, paraplegia
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ünümüzdeki modern kardiyovasküler cerrahi

yöntem ve tekniklerin sundu¤u geliflmifl imkanlara

ra¤men torakoabdominal aortik giriflimler s›ras›nda

geliflen spinal kord iskemisi ve sonuçta oluflan

parapleji hastalar›n postoperatif yaflamlar›n› ileri

derecede olumsuz etkileyen, ciddi bir sorundur.

Yap›lan çeflitli çal›flmalarda bu komplikasyonun

geliflim s›kl›¤› %2.9 ile %23 aras›nda bildirilmifltir(1). 

Torakoabdominal aorta yönelik cerrahi giriflimlerde

nörolojik defisit gelifliminin önlenmesine yönelik

çeflitli teknikler gelifltirilmifltir(2). Bunlar aras›nda

hipotermi, BOS drenaj›, major interkostal ve lumbar

arterlerin reimplantasyonu, iskemik önkoflullama, SEP

monitörizasyonu, flant ve atriyofemoral baypas

kullan›m› gibi çeflitli cerrahi modifikasyonlar klinik

çal›flmalarda denenmifl ancak bu komplikasyonun

önlenmesinde yeterli olmam›flt›r(2 - 4). Bunlara ek olarak

çeflitli deneysel modellerde Pentobarbital (5),

Pentoksifilin(6), Lidokain(7), Prostaglandin E1(8),

Nitrogliserin(9), nonselektif nitric oxide sentaz blokeri

L-NAME(10),  Metil Prednizolon(11),  Diazoksit (12),

carnitin (13) ve aprotinin (14) kullan›m› gibi farmakolojik

yaklafl›mlar uygulanm›fl ancak genel kabul gören bir

çözüm gelifltirilememifltir. Gelifltirilen cerrahi

modifikasyonlara ek olarak uygulanabilecek

farmakolojik yaklafl›mlar bu komplikasyonun

geliflimini engelleyebilir.

Giderek popülerlik kazanan ve k›rm›z› flarab›n çeflitli

faydal› etkilerinden sorumlu tutulan bir polifenol olan

resveratrolün, biolojik sistemlerde baflta antioksidan

ve anti-inflamatuar olmak üzere pek çok faydal› etkisi

bildirilmifltir (15-17). Yap›lan çeflitli deneysel iskemi

reperfüzyon modellerinde, iskemi-reperfüzyon

hasar›n› azaltarak kardiyoprotektif (18) ve renoprotektif
(19) etkileri oldu¤u izlenmifltir. Çeflitli deneysel global
(20) ve fokal (21) beyin iskemisi modellerinde de

denendi¤inde oksidatif stresi azaltarak nöroprotektif

etkili oldu¤u gösterilmifltir.  Bununla birlikte spinal

kord iskemi ve reperfüzyon hasar›nda etkinli¤i

konusunda yay›nlanm›fl bir bildirim yoktur. Bu ön

çal›flmada iskemi öncesi IV yolla 10 mg/kg dozunda

uygulanan resveratrolün spinal kordu iskemi-

reperfüzyondan koruyucu etkinli¤i, nörolojik

de¤erlendirme ve histopatolojik bulgular incelenerek

araflt›r›ld›.

GEREÇ ve YÖNTEM:
Bu çal›flmada a¤›rl›klar› 2 - 3 kg aras›nda de¤iflen 28

beyaz Yeni Zelanda tavflan› kullan›ld›. Çal›flma

s›ras›nda de¤iflen zamanlarda mortalite geliflen 7

tavflan çal›flma d›fl›nda tutuldu. Tavflanlar randomize

olarak her birinde 7 tavflan olan 3 gruba ayr›ld›lar.

Grup S de sham operasyonu yap›l›rken, Grup K daki

tavflanlara, IV yolla tafl›y›c› (%50 ethanol) verilmesini,

Grup R daki tavflanlara ise IV yolla 10 mg/kg

Resveratrol verilmesini takiben 30 dakikal›k bir

bekleme süresi sonras› 30 dakika süreyle spinal kord

iskemisi oluflturuldu (fiekil 1). Deney hayvanlar›na

uygulanan bak›m ve deneyler s›ras›nda “Institute of

Laboratory Animal Resources, National Research

Council” taraf›ndan haz›rlanan ve 1996 da düzeltilerek

“National Academy Press” taraf›ndan bas›lan “Guide

for the care and use of laboratory Animals” a

uyulmas›na dikkat edildi. 

Anestezi ve Cerrahi ‹fllem:

Deney hayvanlar›n›n 12 saat süre ile aç b›rak›lmalar›

ve Ketamin 100 mg IM ve Xylasine 10 mg IM ile

anestezilerini takiben iki adet 22 G kateter ile santral

kulak arter ve veni, kan bas›nc› monitörizasyonu, kan

örnekleri al›nmas›, IV s›v› ve gerekli ilaçlar›n

uygulanmas› amac› ile kateterize edildi. Deney

boyunca tavflanlara nazal koni ile O2 verilerek spontan

solunum yapmalar› sa¤land›. Profilaksi amac›yla tek

doz Cefazolin 50 mg/kg IV uyguland›. Arter bas›nc›

ve rektal s›cakl›k sürekli monitörize edildi. Deney

hayvanlar›n›n rektal s›cakl›¤›n›n 37 - 38.5°C aras›nda

tutulmas› amac›yla radiant ›s›t›c› kullan›ld›.

Ekstremitelerin stabilizasyonu ve steril preparasyonun

sa¤lanmas›n› takiben Xyphoid ç›k›nt› ile pubik kemik

aras›nda 10 cm uzunlu¤unda orta hattan laparatomi

uyguland›. Kal›n ve ince barsaklar›n sa¤a do¤ru

reflekte edilerek d›flar› al›nmalar›n› takiben abdominal

aorta sol renal venin hemen distali ve bifurkasyonun
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hemen proksimalinde diseke edilerek 1 numara ipek

ile dönüldü. Heparin (200 U/kg IV) uygulanmas›ndan

5 dk sonra belirtilen k›s›mlardan buldog klempler ile

abdominal aort oklude edilerek spinal kord iskemisi

oluflturuldu. Klempleme iflleminde, distal aortun

kollabe olarak, pulsasyonun kaybolmas› takip edildi.

‹skemi süresinin tamamlanmas›n› takiben buldog

klempler al›nd›, kanama kontrolü sonras› katlar

anatomik planda kapat›ld›. Deney sonras› heparin

protamin ile nötralize edilmedi. Operasyondan sonraki

48. saatde Tarlov skorlamas› yap›lmas› sonras›, deney

hayvanlar› 100 mg IV Thiopental verilmesini takiben

yüksek doz IV KCl ile sakrifiye edildiler. Deney

hayvanlar›na h›zl›ca laminektomi yap›larak L6-L7

spinal kord segmentleri ç›kar›ld›. Bu segmentler daha

sonra histopatolojik inceleme yap›lmak üzere %10 luk

formalin içinde fikse edildiler.

Deney Gruplar›

Grup S deki tavflanlar laparotomi sonras› aortun prepare

edilmesini takiben spinal kord iskemisi oluflturulmadan

kanama kontrolü sonras› anatomik planda kapat›ld›lar.

Grup K daki hayvanlara spinal kord iskemisinden 30

dk. önce resveratrolün çözülmesinde kullan›lan %50

ethanol (0.8 cc/kg), Grup R daki hayvanlara ise %50

ethanolda (0.8 cc/kg) çözülmüfl 10 mg/kg Resveratrol

(Sigma) 5 dk içinde infüze edildi (fiekil 1).

Nörolojik De¤erlendirme:

Deney sonras› 24 ve 48. saatlerde deney hayvanlar›n›n

arka bacak motor fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesi,

tavflanlar›n hangi gruptan oldu¤unu bilinmeden

Modifiye Tarlov skorlamas›na(12) göre yap›ld›. Bu

skorlamaya göre 0=hareket yok, 1=hafif hareket,

2=destekle oturma, 3=desteksiz oturma, 4=zay›f

z›plama, 5=Normal z›plama idi. 

Histopatolojik De¤erlendirme:

Deney hayvanlar›n›n spinal kord iskemisi sonras›

omurilikte meydana gelen histopatolojik de¤iflikliklerin

incelenmesi amac› ile %10 formalin içinde en az 15 gün

fikse edilmifl spinal kord segmentlerirutin takip

ifllemlerinden sonra parafine gömülerek 4 mikron

kal›nl›¤›nda seri kesitleri al›nd› ve hematoxylin - eozin

ile boyand›. Al›nan segmentdeki 3 ayr› seviyeden

haz›rlanan kesitlerde, ›fl›k mikroskobu ile yap›lan

incelemede sitoplazmas› diffüz eozinofilik boyanma

gösteren nükleusunu kaybetmifl hücreler ölü, bazofilik

“stippling” gösteren (Nissl cisimcikleri) ve nükleusu

korunmufl, belirgin nükleollü hücreler canl› kabul edildi.

Ayr›ca axonal ödem, piknoz, inflamatuar hücre

infiltrasyonu vs. gibi di¤er nörolojik hasar› destekleyen

bulgular araflt›r›ld›. Spinal kordda oluflan hasar afla¤›daki

skorlama sistemine(12) göre derecelendirildi. 0=Belirgin

nekroz, 1=ciddi hücresel hasar, 2=orta derecede hücresel

hasar, 3=hafif hücresel hasar, 4=normal histolojik

görünüm. Bu ifllemler deney gruplar› bilinmeden

gerçeklefltirildi.

‹statistiki Analiz

Tüm de¤erler ortalama ± standart sapma fleklinde

bildirildi. Çal›flma s›ras›nda elde edilen sonuçlar

“student’s t test” i, ki kare ve Mann - Whitney U testi

ile analiz edildi.
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fiekil  1. Deneysel Model

Grup S

Grup K

Grup R

Cerrahi Preparasyon ve Kapatma ‹fllemi

‹skemi Öncesi Spinal Kord
Tafl›y›c› ‹nfüzyonu Bekleme ‹skemisi Reperfüzyon ve

5 dk 30 dk. 30 dk. Kapatma

‹skemi Öncesi Spinal Kord
Resv. ‹nfüzyonu Bekleme ‹skemisi Reperfüzyon ve

5 dk 30 dk. 30 dk. Kapatma



BULGULAR:
Çal›flmaya dahil edilen 28 deney hayvan›ndan 7’sinde

de¤iflik zamanlarda mortalite geliflti, bu tavflanlar

çal›flma d›fl› tutuldular. Bu tavflanlardan 4’ü  Grup K

da, 3’ü ise Grup R da idi. Deneyler s›ras›nda gruplar

aras›nda hemodinamik (Tablo 1) ve s›cakl›k (Tablo 2)

ölçümleri aç›s›ndan istatistiki bir farkl›l›k yoktu.

Deneylerden 48 saat sonra yap›lan nörolojik

de¤erlendirmelerde sham operasyonu uygulanan

tavflanlarda herhangi bir nörolojik defisit saptanmad›

(Tablo 3). Grup K daki 7 tavflandan 4 ünde tam

parapleji, 1 inde tama yak›n parapleji geliflti. Buna

karfl›l›k iskemi öncesi resveratrol uygulanan

tavflanlardan 4 ünde normal nörolojik bulgular

mevcuttu. 2 tavflanda ise minimal nörolojik defisit

saptand›. Ortalama Tarlov skoru Grup R da daha

yüksekti (p=0.003). 

Histopatolojik bulgular klinik bulgular ile uyumlu idi.

Yap›lan incelemelerde sham operasyonu uygulanan

tavflanlarda spinal kord kesitlerinde normal
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Tablo 1. Deney Sürecinde Kaydedilen Sistolik Kan Bas›nc› Verileri (mmHg). 

Anestezi Laparatomi Klempleme Klemp al›nd›ktan Kapatma 

Sonras› Sonras› Sonras› Sonras› Sonras›

Grup S 65±3.1 67±4.3 - - 71±2.1

Grup K 84.8±3.4 84.2±18 80.8±9.3 80.3±19.1 79.8±11.3

Grup R 76.4±14.7 89.2±8.1 74±15.7 77±11.5 75±13.2

p de¤eri >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05

Tablo 2. Deney Süresince Kaydedilen S›cakl›k Verileri (̊ C) 

Anestezi Laparatomi Klempleme Klemp al›nd›ktan Kapatma 

Sonras› Sonras› Sonras› Sonra Sonras›

Grup S 38.4 37.5 - - 36.5

Grup K 39.4±0.8 38.7±1.3 38.7±1.5 38.5±1.2 38.8±0.7

Grup R 39.2±0.5 38.5±0.6 37.9±0.8 38.2±1.1 38.3±0.9

p de¤eri >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05

Tablo 3. Deneyden Sonra 48. Saatteki Tarlov Skorlar› 

Tarlov Skoru** Grup S (n=4) Grup K (n=7) Grup R (n=7)

0 0 4 0

1 0 - 0

2 0 1 1

3 0 0 0

4 0 1 2

5 4 1 4

Ortalama±st.sapma 5 1.2±2.0* 4.3±1.1*

* p=0.003, Grup K ya karfl› Grup R
** Tarlov Skoru: 0=hareket yok, 1=hafif hareket, 2=destekle oturma, 3=desteksiz oturma, 4=zay›f z›plama, 5=Normal z›plama, normal nörolojik

bulgular idi.



histopatolojik bulgular izlendi (fiekil 2, A). Kontrol

grubunda geliflen nörolojik defisitle korele olarak

de¤iflen derecelerde axonlarda fliflme, eozinofilik

nöronal dejenerasyon, piknoz, Nissl cisimcik kayb›,

Lenfosit akümülasyonu, gri maddenin parçalanmas› ve

vakuolizasyon ile karakterize belirgin nekroz izlendi

(fiekil 2, B). Öte yandan resveratrol ile profilaksi

uygulanan hayvanlarda spinal kordun korunmufl

olmas›yla paralel bir flekilde daha az histolojik hasar

izlendi. Bu gruptaki hayvanlarda spinal kordun tüme

yak›n korundu¤u, bu nöronlar›n aç›k görünümlü

nükleuslar ve Nissl cisimcikleri içerdi¤i saptand›.

(fiekil 2, C). Yap›lan histopatolojik “grade” leme

sonucu Grup K ve R daki ortalama histopatolojik

gradeler s›ras›yla 1.8±1.3 ve 3.8±1.5 (p:0.03) idi. 

TARTIfiMA:
‹skemi sonras› geliflen spinal kord hasar›nda pek çok

faktör etkilidir. Metabolizman›n sürdürülmesi için

ihtiyaç duyulan enerji eksikli¤inin yan›nda

eksitotoksisite, infarkt çevresinde depolarizasyon

dalgas› oluflumu, oksidatif stres ve gen

ekspresyonundaki de¤ifliklikler inme patogenezinde

önem tafl›r (22, 23). Bu faktörler aras›nda belki de en

önemlisi reperfüzyon sonras›nda oluflan serbest

oksijen radikallerine ba¤l› hücre membran›ndaki

lipitlerin peroksidasyonu ve yayg›n hücre ölümü

olarak kabul edilmektedir (24). Serbest O2 radikallerinin

sitokinler üzerinden sinir dokusunda iskemi ve

reperfüzyon sonras› oluflan inflamatuar reaksiyonlar›n

gelifliminde etkili oldu¤u gösterilmifltir (25).  Bu nedenle

bu toksik radikallere yönelik giriflimler sinir

dokusunun iskemi-reperfüzyon hasar›ndan

korunmas›nda büyük önem tafl›maktad›r. 

K›rm›z› flarab›n çeflitli faydal› etkilerinden sorumlu

tutulan bir polifenol olan resveratrol kuvvetli ve do¤al

bir antioksidand›r. Serbest O2 radikallerini nötralize

ederek lipid peroksidasyonunu önledi¤i, trombosit

agregasyonu inhibisyonu ve buna ek olarak süperoksit

ba¤›ml› proinflamatuar stimulusu bask›lad›¤› (16),

lökositlerin aktivasyonunu engelleyerek anti-

inflamatuar etkinlik gösterdi¤i, endotelin bariyer

fonksiyonunu korudu¤u, nitrik oksit üzerinden

vazodilatasyon yapt›¤›, nitrik oksit ile olan
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fiekil 2,A. Sham operasyonu uygulanan deney hayvanlar›nda
bazofilik boyanan nükleuslar ve Nissl cisimcikleri ile karakterize
normal histopatolojik bulgular. Oklar:Nukleuslar ve Nissl
cisimcikleri

fiekil 2,B. Kontrol grubundaki deney hayvanlar›nda koyu
eozinofilik nöronal dejenerasyon ve Nissl cisimcikleri kayb›
gösteren lenfosit akümülasyonu, hücresellik ve vaskülaritede
art›flla birlikte  ciddi spinal kord hasar›. Oklar:Nissl cisimciklerini
kaybetmifl eozinofilik boyanan nöronlar 

fiekil 2,C. Resveratrol uygulanan grupta Nissl cisimcikleri intakt,
trianguler flekilli nükleuslar› belirgin nöronal yap›lar. Oklar: Nissl
cisimcikleri



etkileflimine ek olarak adenozin reseptörleriyle de

etkileflerek önkoflullay›c› etkinli¤i oldu¤u

bildirilmifltir(15-17). Resveratrolün oksidatif stres

alt›ndaki mitokondri fonksiyonlar›n› membran

stabilizasyonu ve antioksidan etkileri nedeniyle

korudu¤u gösterilmifltir (26). 

Resveratrolün bahsedilen etkileri nedeniyle

kardiyoprotektif etkinli¤i de dökümante edilmifltir.

Koroner rezistans› düflürerek koroner kan ak›m›n›

artt›rmas›n›n yan›nda(18),  nitrik oksitin

“upregülasyonu” ile farmakolojik önkoflullama

yaparak(27) kalpte geliflen ‹/R hasar›n› azaltt›¤›

gösterilmifltir. 

Resveratrolün fokal serebral iskemide potent

nöroprotektif etkinli¤i oldu¤u ve bu etkinli¤in beyin

dokusunun iskemiyi takibeden reperfüzyonu s›ras›nda

oluflan masif miktarlardaki serbest O2 radikallerine

yönelik yapt›¤› süpürücü etkiye, geliflen

vazodilatasyon ve trombosit agregasyonunu

inhibisyonu ile beyin perfüzyonunu artt›rmas›na ba¤l›

olabilece¤i bildirilmifltir (28).  Buna ek olarak

Resveratrolün glial hücrelerde iskemi ve reperfüzyon

sonras› geliflen IL-6 gen ekspresyonunu ve

sekresyonunu bask›lad›¤› gösterilmifl, iskemik inme

sonras› geliflen inflamatuar yan›t›n bask›lanmas›nda

kullan›labilece¤i bildirilmifltir (25).

Bu çal›flmada iskemiden 48 saat sonra yap›lan

nörolojik muayene ve histopatolojik incelemenin

gösterdi¤i üzere, 30 dk. süre ile oluflturulan spinal

kord iskemisi sonras› geliflen nöronal hasar›n

önlenmesinde iskemi öncesi Resveratrol uygulanmas›

etkilidir. Bu etkinli¤in daha önceden serebral iskemi

modellerinde de gösterildi¤i üzere baflta Resveratrolün

güçlü serbest O2 radikal süpürücü etkilerinin yan›nda

oluflturdu¤u vazodilatasyonla spinal kord

perfüzyonunu artt›rmas›, süperoksite ba¤l›

proinflamatuar uyar›lar›n blokaj›, trombosit

agregasyonunun ve nötrofil aktivasyonunun

inhibisyonu nedeniyle oluflturdu¤u anti-inflamatuar

etkiye ba¤l› olmas› muhtemeldir. Resveratrolün spinal

kordun iskemi ve reperfüzyon hasar›ndan koruyucu

etkisinin mekanizmas›n›n araflt›r›lmas› için gelecekte

nöral dokunun en önemli lipit peroksidasyon

ürünlerinden olan malondialdehit, myeloperoksidaz

vb. maddelerin de kan düzeylerinin ölçüldü¤ü

çal›flmalara ihtiyaç vard›r.Resveratrolün protektif

etkilerinin nitrik oksit ve adenozin üzerinden oldu¤una

dair çeflitli deliller mevcuttur (17, 27). Spinal kordda da

benzer bir mekanizman›n geçerlili¤inin araflt›r›lmas›

amac›yla Resveratrol uygulanmas› ile nitrik oksit

metabolizmas› aras›ndaki etkileflimin incelenmesi,

nitrik oksit ve adenozinin üretiminin bloke edilmesi

gibi varyasyonlar, bu konunun ayd›nlat›lmas›nda

faydal› olacakt›r. 

Yapt›¤›m›z bu ön çal›flmada sadece 10 mg/kg dozdaki

Resveratrolün iskemiden 30 dk. önce verildi¤indeki

etkinli¤i araflt›r›lm›flt›r. Gelecekte optimum sonuçlar›n

elde edilmesi için gereken ideal doz ve zamanlamaay

yönelik çal›flmalar yap›lmal›d›r. 

Sonuç olarak, spinal kordda iskemi ve reperfüzyona

ba¤l› geliflen nörolojik hasara karfl› iskemi öncesi

uygulanan 10 mg/kg Resveratrol koruyucu etkilidir.

Bu etkinin oluflum mekanizmas›n›n anlafl›lmas› ve

optimum sonuçlar›n elde edilmesi amac›yla ideal doz

ve uygulama zamanlamas›na yönelik ek araflt›rmalara

ihtiyaç vard›r. Yak›n bir gelecekte torakoabdominal

aorta yönelik cerrahi giriflimlerde geliflen önemli bir

morbidite olan paraplejiye karfl›, do¤al bir antioksidan

olan Resveratrol profilaktik olarak kullan›labilir. 
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KAROT‹S ARTER ANEVR‹ZMASI: Olgu Sunumu 

CAROTID ARTERY ANEURYSM-A CASE REPORT

Vural ÖZCAN, Cengiz KÖKSAL, Sabit SARIKAYA, Mustafa ZENG‹N
SSK Süreyyapafla Gö¤üs Kalp ve Damar Hastal›klar› E¤itim Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, ‹STANBUL

Özet
Karotis arter anevrizmalar› vücuttaki di¤er arteryel yap›lara göre oldukça nadir rastlanan olgulard›r. Klinik olarak boyunda basit bir
kitle görüntüsü ile a¤›r nörolojik semptomlara kadar varabilen bir spektrumda karfl›m›za ç›kabilir. Cerrahi tedavinin uzun dönem
sonuçlar› medikal tedaviye göre oldukça üstündür. Tedavide amaç anevrizman›n ç›kar›lmas› ve arteryel devaml›l›¤›n sa¤lanmas›
olmal›d›r. Yaz›m›zda ekstrakranyal internal karotis arterde görülen ve cerrahi tedavi uygulanan bir olgu sunulmufltur. (Damar Cerrahi
Dergisi 2003;12(2): 25-27)

Anahtar Kelimeler: Karotis arter, Anevrizma 

Summary
Carotid artery aneurysms are rarely encountered when compared with other aneurysm location sites. It has a wide range of
semptomatology and may be presented as a single mass at the neck regio or severe neurologic deficiency. Surgical resection with
revascularisation is the only  treatment modality as it is for all aneurysms. We present an extracranial  internal carotid artery
aneurysm case treated surgically. (Turkish J Vasc Surg 2003;12(2):  25-27)

Key Words: Carotid artery, Aneurysm
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arotis arterlerinde ateroskleroz s›k görülmesine

ra¤men arter a¤ac›n›n di¤er bölümlerine göre

anevrizma oldukça seyrek görülür. Hauser ve Baker

5000 servikal cerebral angiografi serisinde sadece 8

adet servikal karotis arter anevrizmas› saptam›fllard›r(1).

OLGU SUNUMU
50 yafl›nda kad›n hasta. Yaklafl›k 3 y›ld›r boynun sa¤

taraf›nda giderek büyüyen flifllik flikayeti mevcut.

Herhangi bir travma öyküsü yok. 5 y›ld›r bilinen

hipertansiyonu var. Fizik muayenede boynun sa¤

taraf›nda mandibulum 3 cm alt›nda 3x3x3 cm

boyutlar›nda pulsatil, a¤r›s›z kitle tespit edildi. Di¤er

sistem muayeneleri normal. Rutin tetkiklerinde bir

özellik yok. Sa¤ karotis arter dopler ultrasonografi ve

angiografisinde  internal karotis arter bafllang›c›ndan 2

cm sonra sakküler anevrizmatik geniflleme mevcut,

di¤er segmentler ve sol karotis arter normal

görünmekte (fiekil 1).

Hastaya cerrahi tedavi planland›. Genel anestezi

alt›nda sa¤ sternokleidomastoid kas›n ön kenar›

boyunca yap›lan insizyon ile karotis artere ulafl›ld›.

Anevrizman›n internal karotis arterin 2 cm distalinden

kaynakland›¤› ve sakküler özellikte oldu¤u, di¤er

segmentlerin normal oldu¤u görüldü. Ana karotis

arter, eksternal karotis arter ile anevrizman›n

distalinde internal karotis arter klemp koymaya haz›r

hale getirildi. Hastaya 1 cc intravenöz heparin

K
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yap›ld›ktan sonra ana ve eksternal karotis arterler

klempe edilip güdük bas›nc› ölçüldü, 65 mmHg

bulundu. ‹nternal karotis arterin distaline de klemp

konularak anevrizma kesesi aç›ld›. Kese içinde

trombüs görülmedi. Kese rezeke edildikten sonra

internal karotis arterin proksimal ve distal güdükleri

yaklaflt›r›l›p uç uca anastomoze edildi. Kanama

kontrolünü takiben katlar kapat›ld›. Hastan›n

postoperatif döneminde cerrahi ve nörolojik sorunu

olmad›. Kesenin patolojik incelemesi dejeneratif,

hiyalinize de¤ifliklikler fleklinde rapor edildi.

10 gün sonra yap›lan dopler ultrasonografik incelemesinde

internal karotis arterin devaml›l›¤›nda bir sorun

gözlenmedi. Hasta alt›nc› ay›nda herhangi bir sorunu yok.

TARTIfiMA
Karotis endarterektomi ameliyatlar› oldukça s›k

yap›lan bir cerrahi ifllem olmas›na ra¤men anevrizma

nedeniyle cerrahi oldukça nadirdir. Tüm karotis arter

prosedürlerinin % 0,1-2 sini teflkil eder. En genifl

serilerin bildirildi¤i merkezlerde bile insidans y›lda 1

olgudur (2).

Karotis anevrizmalar›n›n sebepleri arterioskleroz,

karotis cerrahisi, travma, infeksiyon, diseksiyon ve

do¤umsal anomalilerdir. Bunlardan günümüzde en

çok görülenler ateroskleroz zemininde görülen

anevrizmalar ve karotis cerrahisi sonras› görülen

psödoanevrizmalard›r.

Tan› için dopler ultrasonografi genellikle yeterlidir.

Ay›r›c› tan›da karotis body tümörleri, bükülmüfl ve ya

dönmüfl arter, büyümüfl lenf nodlar› gözönüne

al›nmal›d›r. Ancak yüksek seviyede yerleflim gösteren

anevrizmalarda s›n›rlar›n de¤erlendirilebilmesi için

angiografi gereklidir (3). Angiografi ayn› zamanda efllik

eden stenoz gibi ek lezyonlar› da gösterir ve cerrahi

yaklafl›m stratejini saptamada yard›mc› olur. Ancak

intramural trombus varl›¤›nda anevrizma tam

görüntülenemeyebilir (4). 

Karotis arter anevrizmalar› yüksek oranda

tromboembolik nörolojik komplikasyonlara adayd›r.

Medikal tedavi antikoagülan ve antihipertansifler ile

s›n›rl›d›r. Ancak bu tedavi nörolojik riskleri azaltmad›¤›

gibi hemoraji riskini artt›raca¤› için tehlikeli de

olabilir(5). Nörolojik komplikasyon oranlar›n›n çok daha

düflük olmas› ve yüzgüldüren uzun dönem sonuçlar›

nedeniyle cerrahi tedavi tercih edilmelidir.  

Cerrahi tedavide ideal olan rezeksiyon ve sonras›nda

arteryel devaml›l›¤›n sa¤lanmas›d›r. Rezeksiyon

sonras› uç uca anastomoz, sentetik ve ya safen ven

grefti ile interpozisyon yap›labilir. Endarterektomiye

göre klempaj süresi daha uzun oldu¤u için flant

kullan›m›n› öneren yazarlar mevcuttur.

Revaskülarizasyonun teknik olarak mümkün olmad›¤›

durumlarda internal karotis arterin ligasyonu da bir

yöntemdir. Ancak %25 major inme, % 20 mortalite

riski oldu¤u unutulmamal›d›r. Kafa taban› içindeki

anevrizmalarda mandibulan›n subluksasyonu,

transtemporal yaklafl›m gibi bafl-boyun ve beyin

cerrahlar›n›n da kat›laca¤› çeflitli yaklafl›m biçimleri

tarif edilmifltir (5).  Ayr›ca son y›llarda tüm

anevrizmalar için yayg›nlaflmakta olan endovasküler

yolla stent greft yerlefltirilmesi, embolizasyon gibi

prosedürler de bir di¤er tedavi yöntemidir. Özellikle

ulafl›m› zor, yüksek seviyedeki anevrizmalar için

ak›lda bulundurulmal›d›r (6,7). Ancak bu konuda uzun

dönem sonuçlar henüz yeterli de¤ildir.

Ameliyat sonras› dönemde hemipleji, hipoglossus ve

rekurren sinir hasar› gibi karotis cerrahisine özgü

komplikasyonlar görülebilir. Tedavi sonuçlar›

Resim  1. Olgunun anjiografik görüntüsü
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etyolojiye, boyutuna, yerleflim yerine, ve efllik eden

faktörlere göre de¤iflir. Rüptür ve nörolojik olay

sonras› acil al›nan hastalar ile endarterektomi sonras›

oluflmufl anevrizmalar›n cerrahi tedavisi sonras›nda

morbidite ve mortalite daha yüksektir (2,4).

Sonuç olarak oldukça nadir görülen karotis arter

anevrizmalar›nda cerrahi tedavi ilk seçilen tedavi

olmal› ve ön planda arteryel devaml›l›¤›n sa¤lanmas›

amaçlanmal›d›r.

KAYNAKLAR
1- Haimovici H. Peripheral Arterial Aneurysms. Haimovici H,

Ascer E, Hollier LH, Strandness DE, Towne JB. Vascular
Surgery 4th ed 1996:893-909.

2- El-Sabrout R, Cooley D A. Extracranial carotid artery
aneurysms: Texas Heart Institute experience. J Vasc Surg
2000;31:702-12.

3- Sokullu O, fierbetçio¤lu A, Sanio¤lu S ve ark. Ekstrakranyal
‹nternal Karotis Arter Anevrizmas›: ‹ki Olgu Sunumu. Türk
Gö¤üs Kalp Damar Cer Derg 2002;10:181-183.

4- ‹flcan HZ, Kunt A, H›zarc› M, Bayaz›t M. Ekstrakranyal Karotis
Arter Anevrizmalar›. Damar Cer Derg 2003;12(1):43-47. 

5- Surgical treatment of extracranial internal carotid artery
aneurysms. Rosset E, Albertini JN, Magnan PE, Ede B, et al. J
Vasc Surg 2000 ;31 :713-23.

6- Mase M, Banno T, Yamada K, Katano H. Endovascular stent
placement for multiple aneurysms of the extracranial internal
carotid artery : technical case report. Neurosurg 1995;37:832-
5.

7- Hurst RW, Haskal ZJ, Zager E, et al. Endovascular stent
treatment of servical internal carotid artery aneurysms with
parent vessel preservation. Surg Neurol 1998;50:313-7.



28



pontan ana iliyak arter (A‹A) diseksiyonu nadir

karfl›lafl›lan patolojilerdendir ve literatürde flimdiye

kadar az say›da olgu bildirilmifltir (1, 2, 3). Genç bir erkek

hastada tespit edilen spontan A‹A diseksiyonu

nedeniyle etiyolojide rol oynayabilecek faktörler ve

tedavi yöntemleri bu olgu sunumunun konusunu

oluflturmaktad›r. 

OLGU SUNUMU
25 yafl›nda erkek hasta sol bacakta egzersiz s›ras›nda

çabuk yorulma ve uyuflma flikayeti ile hastanemize

baflvurdu. Amatör olarak sporla ilgilenen ve özellikle de

yürüyüfl ve serbest t›rmanma yapan hastada daha önce

rahatl›kla yerine getirebildi¤i aktiviteler s›n›rlanmaya

bafllam›flt›. Hastada mevcut flikayetin sportif bir

aktiviteden sonra ortaya ç›kmas›, hastan›n flikayetlerinin

spor yaralanmas› çerçevesinde ele al›nmas›na sebep

olmufl; inceleme ve tedaviler bu eksen üzerinde

yo¤unlaflm›flt›. fiikayetin ortaya ç›kmas›ndan yaklafl›k üç

ay sonra hastanemize baflvuran hastan›n fizik

muayenesinde sol bacak distal nab›zlar› palpe

edilmekteydi, ancak sa¤ tarafa göre nab›z bas›nc›nda

azalma vard›. Hastada periferik arter hastal›¤› için risk

faktörü bulunamad›, ancak anamnezinde üç y›l önce

“vaskülit” flüphesi ile bir tak›m incelemelerden geçti¤ini

ve sonuçta bir patoloji saptanmad›¤›n› ifade etmekteydi.

Anamnezde dikkat çekebilecek bir di¤er nokta flikayetin

bacaklar›n afl›r› zorlamal› fleksiyon ve ekstansiyon

hareketlerinin ardarda yap›ld›¤› bir t›rmanma aktivitesi

s›ras›nda ortaya ç›km›fl olmas›yd›. Bafllang›ç aflamas›nda
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SPONTAN ANA ‹L‹AK ARTER D‹SEKS‹YONU

SPONTANEOUS COMMON ILIAC ARTERY DISSECTION

Hasan ARDAL, Suat Nail ÖMERO⁄LU, Denyan MANSURO⁄LU, Vedat ERENTU⁄, Hakan AKBAYRAK, 
Gökhan ‹PEK, Cevat YAKUT
Kofluyolu Kalp E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹STANBUL

Özet
Spontan ana iliyak arter diseksiyonu nadir karfl›lafl›lan ve tedavi seçenekleri halen tart›flmal› olan bir patolojidir. 25 yafl›nda
erkek hasta sportif aktivite sonras›nda bafllayan flikayetleri ile baflvurmufl ve manyetik rezonans anjiyografi incelemesi
sonras›nda spontan ana iliyak arter diseksiyonu tan›s› konmufltur. Hasta 4 ayd›r antikoagülan tedavi ve egzersiz k›s›tlamas› ile
konservatif olarak izlenmektedir. (Damar Cerrahi Dergisi 2003;12(2): 29-31)

Anahtar Kelimeler: Spontan diseksiyon, ana iliyak arter, spor yaralanmas›, antikoagülan tedavi.

Summary
Spontaneous dissection of the main iliac artery is a rare condition with obvious treatment modalities. A 25-year-old male
patient presented with exercise induced left leg pain. Magnetic resonance angiography demonstrated a spontaneous left main
iliac artery dissection. The patient is followed-up conservatively for 4 months with anticoagulant therapy and exercise
limitation. (Turkish J Vasc Surg 2003;12(2): 29-31)

Key Words: Spontaneous dissection, common iliac artery, athletic injuries, anticoagulant therapy.
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birkaç saniyelik fliddetli sol inguinal bölge a¤r›s›

tan›mlayan hasta daha sonra a¤r›n›n hafifleyerek günler

içinde kayboldu¤unu tarif etmekteydi. Ancak hasta

özellikle sportif aktiviteler s›ras›nda performans›n›n sol

bacak a¤r›s› nedeniyle azald›¤›n› belirtmekteydi. 

Hastaya yukar›daki flikayet ve anamnez ›fl›¤›nda

öncelikle Doppler Ultrasonografi (USG) yap›ld›.

Doppler USG’de sol bacakta düflük dirençli

monofazik ak›m formu tespit edildi ve A‹A’da önemli

stenoz etkisi oluflturmayan diseksiyon flebine ait

oldu¤u düflünülen görüntü izlendi. Diseksiyon oldu¤u

düflünülen bölgede peak sistolik h›z 173.2 cm/sn

olarak kaydedildi. Anamnezde flüpheli vaskülit

hikayesi de bulunan hastada, diseksiyon teflhisini ve

s›n›rlar›n› ortaya koymak amac›yla tüm aortan›n

taranmas›na karar verildi ve Manyetik Rezonans

Anjiografi (MRA) yap›ld›. MRA’da sol A‹A’da

diseksiyon mevcuttu (Resim 1, 2). Diseksiyon flebinin

A‹A damar lümenini önemli derecede daraltmad›¤›,

eksternal iliyak arterin proksimalinde stenotik etki

oluflturdu¤u ancak distal perfüzyonun bozulmad›¤›

gözlendi. Aortan›n di¤er bölgelerinde patoloji yoktu. 

Spontan A‹A diseksiyonu tan›s› konulduktan sonra

Romatoloji klini¤i konsültasyonu yap›larak hastan›n

özelliklerinin herhangibir konnektif doku hastal›¤›na

uyup uymad›¤› sorguland›. Hastan›n özellikle Marfan

Sendromu, Behçet Hastal›¤›, Takayasu Hastal›¤›,

Sistemik Lupus Erithematosus, skleroderma,

periarteritis nodosa gibi büyük damarlarda tutulum

gösterebilen vaskülitler aç›s›ndan incelenmesi

sa¤land› ve sonuçta patoloji bulunmad›. 

Klinik durumun hastan›n günlük yaflant›s›n›

k›s›tlamamas› ve flikayetlerinin sadece afl›r› egzersiz

s›ras›nda ortaya ç›kmas› nedeniyle hastaya bu

aflamada giriflimsel tedavi uygulanmas› düflünülmedi.

Hastaya afl›r› fiziksel egzersizden, özellikle kalça

ekleminin zorlamal› fleksiyon ve ekstansiyonundan

kaç›nmas›, bu hareketlerin ardarda defalarca

tekrarlanmamas› tavsiye edildi ve INR (International

Normalized Ratio) seviyesini 2.0-2.5 civar›nda tutacak

flekilde hastan›n antikoagülan tedavisi düzenlenerek üç

ayl›k periodlarla takip edilmesine karar verildi. Hasta

4 ayd›r semptomsuz izlenmektedir.

TARTIfiMA
Spontan A‹A diseksiyonu literatürde çok nadir

karfl›lafl›lan bir patolojidir. Literatürde bildirilen olgularda

en s›k sebep olarak ateroskleroz ortaya konmaktad›r.

Aterosklerozla ilgili olarak geliflmifl olgular›n hepsinde

olgular›n yafl› 50’nin üzerindedir. Yafllar› daha genç olan

di¤er olgular›n 2’sinde Marfan Sendromu, birinde (1-

Antitripsin eksikli¤i tespit edilirken, bir olguda da fibröz

displazi varl›¤›ndan bahsedilmektedir(4,5). Spontan A‹A

diseksiyonu olgular›nda anevrizma zemininde geliflmifl

diseksiyon veya travma hikayesi yoksa tan› genellikle

gecikmektedir. Travma hikayesi olan olgularda bile

genellikle ilk baflvuru esnas›nda do¤ru tan›

konamamaktad›r (6). Sunulan olguda da semptomlar

sportif incinme çerçevesinde de¤erlendirilmifl ve tan›n›n

konmas›nda gecikme olmufltur.
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Resim 1. Sol ana iliyak arterde bafllayan ve sol eksternal iliyak
artere do¤ru yay›lan disseksiyona ait manyetik rezonans
anjiyografi görüntüsü

Resim 1. Sol eksternal iliyak arter proksimalinde stenoza yol açan
disseksiyon flebine ait manyetik rezonans anjiyografi görüntüsü



Literatürde bahsedilen olgular›n ço¤unda flikayetler

claudicatio intermittens ile akut iskemi aras›nda

de¤iflmektedir (4). Anevrizma zemininde geliflmifl olan

spontan A‹A diseksiyonu olgular›nda ilk baflvuru

anevrizma rüptürüne ba¤l› olarak ortaya

ç›kabilmektedir. Olgulardaki tedavi flekli baflvuru

s›ras›ndaki semptomlara ba¤l› olarak konservatif

medikal yaklafl›mlardan acil cerrahi giriflimlere kadar

de¤iflen bir spektrumu kapsamaktad›r.   

Olgunun 25 yafl›nda genç bir hasta olmas› konnektif

doku hastal›¤› olas›l›¤›n› düflündürmüfl ve bu aç›dan

inceleme yap›lm›fl ancak  herhangi bir patoloji tespit

edilmemifltir. Spontan A‹A diseksiyonu tan›s› konmufl

olgularda aort diseksiyonu aç›s›ndan aort mutlaka

incelenmelidir. 

Özellikle ayn› egzersizi yüksek performansla sürekli

tekrarlamak durumunda olan baz› sporcularda; örnek

olarak bisikletçilerde yap›lan incelemelerde eksternal

iliyak arteri etkileyen endofibrozis ortaya konmufl ve

“egzersizin tetikledi¤i endofibrozis” kavram› ortaya

at›lm›flt›r (7, 8). Sporcularda rastlanan spontan A‹A

diseksiyonu olgular›nda iliyak arter segmentinde

ateroskleroz bulunmamas› diseksiyonun endofibrozis

zemininde geliflti¤i sav›n› desteklemektedir (9). Buna

göre spontan A‹A diseksiyonunun iliyak arterin

k›vr›ld›¤› bifurkasyon bölgesinde damar duvar›n›n

maruz kald›¤› yüksek türbülans›n ve afl›r› egzersizin

oluflturdu¤u yüksek bas›nc›n bu alanda uzun süre

devam etmesinin do¤al bir sonucu oldu¤u ileri

sürülmektedir. Sunulan olguda da kesin etyoloji ortaya

konamamakla birlikte yukar›daki düflünceleri

destekler tarzda sportif aktivite hikayesinin mevcut

olmas› dikkat çekmektedir. 

Tedavide olgunun klinik durumuna göre karar verilir

ve medikal, cerrahi ve endovasküler giriflimsel tedavi

yollar›ndan uygun olan tercih edilir. Ak›mda önemli

azalma yoksa genellikle konservatif tedavi tercih

edilir. Akut iskemik durumlarda mutlaka cerrahi veya

endovasküler giriflim gerekir. K›sa segmenti tutan

diseksiyonlarda tromboendarterektomi ve patchplasti

veya uç-uca anastomoz gibi tekniklerle cerrahi tedavi

yap›l›r. Uzun segmenti içeren diseksiyonlarda ise

yapay greftlerle by-pass yap›lmas› uygundur.

Minimal invazif konsepte paralel olarak uzun

zamandan beri endovasküler giriflimler tedavide

baflar›yla kullan›lmaktad›r. Ancak giriflimin baflar›s›z

olmas› halinde acil veya elektif olarak cerrahi tedavi

gerekebilece¤i unutulmamal›d›r.

Medikal yaklafl›mda antiagregan ve antikoagülan

tedaviler ön planda yeralmaktad›r.

Sunulan olguda diseksiyonun damar lümeninde

önemli stenoza neden olmamas› ve klinik durumun

konservatif yaklafl›ma uygunlu¤u de¤erlendirilerek

olgunun antikoagülan tedavi ile takip edilmesi yolu

seçilmifltir.

Klinik bulgular›n belirgin olmad›¤› olgularda spontan

A‹A diseksiyonu tan›s› konulmas› güçtür. Ancak

bütün nadir görülen patolojilerde oldu¤u gibi özellikle

kalça ekleminin fleksiyon ve ekstansiyon

hareketlerinin ardarda yap›ld›¤› spor dallar› ile

ilgilenen hastalarda akla getirmek tan›ya giden yolda

en önemli kolaylaflt›r›c› faktör olacakt›r.
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ehçet hastal›¤› ilk defa 1937 y›l›nda Türk

dermatolog Hulusi Behçet taraf›ndan tan›mlanm›fl;

tekrarlayan oral aftöz ülserler, genital lezyonlar, üveit

ve vasküler patolojiler ile karakterize otoimmün

multisistemik bir hastal›kt›r (1). Özellikle, 3 ve 4.

dekadtaki erkek popülasyonu etkilemekte olan bu

hastal›kla HLA-B5 geni aras›nda güçlü bir birliktelik

mevcuttur (2).

Vasküler patolojiler hastal›¤›n prognozunda önemli bir

etkiye sahiptir. Kaval venlerin oklüzyonuna kadar

ilerleyebilen süperfisiyal ve derin venöz sisteme ait

trombotik lezyonlar daha s›k görülmesine ra¤men

cerrahi olarak esas problemler arteryal patolojilerden

kaynaklanmaktad›r. Damar duvar›nda geliflen

histopatolojik de¤ifliklikler cerrahi müdahale s›ras›nda

ve postoperatif takip döneminde çeflitli

komplikasyonlara neden olabilmektedir. Biz burada,

‹stanbul T›p Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi

Anabilim Dal›’nda tedavi edilen 3 vakay› takdim

etmekteyiz.

Turkish J Vasc Surg
2003; 12(2): 33-35

Dr. Murat U¤urlucan ve Arkadafllar›

33

B

BEHÇET HASTALI⁄INDA VASKÜLER KOMPL‹KASYONLAR - 
OLGU SUNUMU

VASCULAR COMPLICATIONS OF BEHCET’S DISEASE -
CASE REPORT
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Özet
Behçet hastal›¤›, vaskülit zemininde geliflen otoimmün multisistemik bir hastal›kt›r. Bu hastal›kta vasküler komplikasyonlar
morbidite ve mortalite aç›s›ndan çok önemli prognostik etkiye sahiptirler. Uygun cerrahi giriflim stratejik bir önem tafl›makla
birlikte, gerekli müdahaleden önce hastal›¤›n remisyonu mutlaka sa¤lanmal›d›r. Biz burada, klini¤imizde tedavi edilen 3
hastay› sunuyoruz. (Damar Cerrahi Dergisi 2003;12(2): 33-35)

Anahtar Kelimeler: Behçet hastal›¤›; Anevrizma; Psödoanevrizma; Tromboz.

Summary
Behcet’s disease is an autoimmune multisystemic disorder based on vasculitis. In this disease, the most important predictor of
morbidity and mortality is the vascular complications. Appropriate surgical interventions are strategically important and
remission should be achieved prior to any planned surgery. We present here, 3 patients with Behcet’s disease who were
treated at our institution. (Turkish J Vasc Surg 2003;12(2): 33-35)

Keywords: Behcet’s disease; Aneurysm; Pseudoaneurysm; Thrombosis. 
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OLGU 1
Eklem a¤r›s› ve oral aftöz ülserler flikayetleri

nedeniyle tetkik edilip, Behçet Hastal›¤› tan›s› alan

hasta, ilk olarak 1984 y›l›nda sol bacakta klaudikasyon

flikayeti ile klini¤imize baflvurmufltur. Yap›lan

anjiyografik tetkikinde sol süperfisiyel femoral arter

t›kan›kl›¤› tespit edilmesi üzerine sol dizüstü femoro-

popliteal bypass operasyonu yap›lm›flt›r. 1985 y›l›nda,

kar›n ve s›rt a¤r›s› nedeniyle yeniden hastaneye

yat›r›lan hastada, abdominal aort anevrizmas› tespit

edilmesi üzerine anevrizmotomi + greft

interpozisyonu operasyonu gerçeklefltirilmifltir.

Yaklafl›k 2 sene sonra, hasta sol diz üstü bölgede flifllik

flikayeti ile klini¤imize tekrar baflvurmufltur. Yap›lan

tetkiklerde, popliteal bölgede psödoanevrizma tespit

edilen hastaya, psödoanevrizma tamiri ve sol diz alt›

femoro-popliteal bypass operasyonu yap›lm›flt›r. 1992

y›l›na kadar immunosuppresif tedavi ile problemsiz

yaflayan hasta, bu dönemde ani olarak geliflen kar›n

a¤r›s› nedeniyle tekrar interne edilmifl ve yap›lan

tetkiklerinde proksimal aort anastomozunda

psödoanevrizma tespit edilmifltir. Acil olarak

operasyona al›nan hastaya, anevrizma tamiri ve

aortobifemoral bypass ameliyat› yap›lm›flt›r. 1994

y›l›nda, sa¤ bacakta klaudikasyon flikayeti ile tekrar

klini¤imize baflvuran hastaya, sa¤ dizalt› femoro-

popliteal bypass operasyonu yap›lm›flt›r. Yaklafl›k 2

sene sonra, acil embolektomi operasyonu yap›lan

hastan›n baca¤›n›n iyileflmemesi üzerine sa¤ bacak diz

üstü amputasyon operasyonu gerçeklefltirilmifltir. 1998

y›l›nda, sa¤ kas›kta flifllik flikayeti ile baflvuran

hastada, sa¤ aorto-femoral bypass anastomozunda

psödoanevrizma tespit edilmifl ve tamir edilmifltir.

2000 y›l›nda, hasta bu sefer sol popliteal arter embolisi

nedeniyle acil embolektomi operasyonuna al›nm›fl;

ancak hastaya daha sonra sol bacak dizüstü

amputasyon ameliyat› gerçeklefltirilmifltir. 2002

y›l›nda hasta, sol aorto-femoral bypass

anastomozundaki psödoanevrizma nedeniyle opere

edilmifltir (fiekil I). Anthipertansif ve

immunosuppresif tedavi ile takip edilen hasta,

yaklafl›k 4 ay önce geçirdi¤i myokard enfarktüsü

nedeniyle kaybedilmifltir. 

OLGU 2
Behçet Hastal›¤› nedeniyle takip edilen hasta ilk defa

klini¤imizde, 1990 y›l›nda, sol femoral arter anevrizmas›

nedeniyle opere edilmifl ve femoro-femoral greft

interpozisyonu operasyonu gerçeklefltirilmifltir. Hasta

1991 y›l›nda, anjiyografik tetkik sonras› geliflen sa¤

femoral psödoanevrizma nedeniyle opere edilmifltir.

2001 y›l›nda, s›rt a¤r›s› nedeniyle tetkik edilen ve

abdominal aort anevrizmas› tan›s› alan hastaya, aorto-

biiliak bypass operasyonu yap›lm›flt›r. Yaklafl›k 3 ay

sonra, proksimal aort anastomozunda psödoanevrizma

tespit edilmifl ve acil olarak operasyona al›nan hastada,

psödoanevrizma tamir edilmifl ve daha önceki greftin

proksimal ucu ile supradiafragmatik aort aras›na greft

interpozisyonu yap›lm›flt›r (fiekil  II).
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fiekil 1. Hastan›n femoral psödoanevrizmas›n›n intraoperatif
görünümü.

fiekil 2. Hastan›n en son operasyonunun flematik görüntüsü.



OLGU 3
29 yafl›nda erkek hasta, alt ekstremite ve kar›n

bölgesinde flifllik nedeniyle yat›r›lm›fl ve yap›lan

tetkiklerde vena kava inferior trombozu tan›s› alm›flt›r.

Hasta heparinize edilmifl ve semptomlar›nda gerileme

olmam›flt›r. Hastaya, takip eden dönemde asit

nedeniyle 3 defa parasentez uygulanm›flt›r. Romatoloji

Anabilim Dal› ile de konsülte edilen hastaya

immunosupresif tedavi baflland›ktan sonra hastan›n

semptomlar›nda dramatik bir düzelme olmufltur.

‹mmunosupresif tedavisi düzenlenen hasta flifa ile

taburcu edilmifltir.

TARTIfiMA
Behçet hastal›¤› vaskülit zemininde geliflen otoimmün

multisistemik bir hastal›kt›r. Kardiyovasküler

komplikasyonlar morbidite ve mortalite aç›s›ndan çok

önemli bir prognostik etkiye sahiptir (3). Kesin teflhis

için oral aftöz ülserlere ek olarak; genital

ülserasyonlar, göz (üveit, retinal vaskülit) ve deri

(eritema nodosum, akne, püstül) lezyonlar› ve pozitif

paterji testinden en az iki tanesi bulunmal›d›r (1).

‹lerlemifl vakalarda perikardit, koroner patolojiler, ileti

bozukluklar›, aort anevrizmalar› ve kaval trombozlar

gibi kardiovasküler sistem ile ilgili rahats›zl›klar

görülebilir.

En s›k görülen vasküler rahats›zl›k süperfisiyel venöz

tromboflebittir. Klasik olarak antikoagulasyon tedavi

ile düzelebilecek bu patoloji; özellikle Behçet

hastalar›nda muhtemel derin venöz sistem ve hatta

kaval tromboz riski nedeniyle yak›ndan takip edilmeli

ve bu hastalarda immunosupresif tedavi

antikoagulasyona ek olarak kullan›lmal›d›r. Stenoz,

tromboz , psödo- ve gerçek anevrizmalar fleklinde

ortaya ç›kabilen arteryal patolojiler, hastalar›n

%7’sinde mevcuttur (3,4). Ifl›k mikroskopisindeki

incelemede, özellikle vasa vasarumlar› etkileyen

patolojik de¤ifliklikler; adventisiyel kal›nlaflma, medial

katmandaki elastik ve müsküler liflerin destrüksiyonu

ve intimal fibröz ile karakterizedir. Küçük çapl›

damarlarda tromboz ve büyük çapl› damarlarda

dilatasyonlara neden olabilen bu anormallikler, bu

hastalarda cerrahi tedavi s›ras›nda ve sonras›nda

karfl›lafl›lan zorluklar›n temel nedenleridir. Gerekli

tedavi ve cerrahi protokollerin uygulan›lmad›¤›

vakalarda postoperatif psödoanevrizma geliflme

insidans› %30-50 aras› gibi çok yüksek oranlarda

bildirilmifltir (5). Özellikle, bu hastalarda muhtemel

postoperatif komplikasyonlar›n geliflmesini

engellemek için anastomozun damar›n hastal›ks›z

segmentine yap›lmas›na dikkat edilmeli ve cerrahi

giriflim mutlaka remisyon döneminde planlanmal›d›r.

Sonuç olarak; vasküler komplikasyonlar Behçet

Hastal›¤›nda en önemli morbidite ve mortalite

nedenidir. Tekrarlayan vasküler problemlerle gelen

vakalarda Behçet Hastal›¤› ay›r›c› tan›da mutlaka göz

önünde bulundurulmal›d›r. Preoperatif ve postoperatif

dönemlerde, immunosupresif tedavi ile hastal›k

kontrol alt›na al›nmal›; özellikle, akut alevlenme

dönemlerinde cerrahi giriflimden kaç›n›lmal›d›r.
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Derin ven trombozunun idame tedavisinde düflük doz warfarin ile klasik doz warfarin tedavisinin

karfl›laflt›r›lmas›

Kearon C, Ginsberg JS, Kovacs MJ ve ark. 

N Engl J Med 2003;349:631-9.

Venöz tromboembolizmin uzun dönem idame tedavisinde klasik bilgi warfarinin dozaj›n›n  INR’yi 2-3 aral›¤›nda

tutarak ayarlanmas›d›r. Bu çal›flmada araflt›r›c›lar prospektif, randomize çift kör bir çal›flma düzeninde DVT’nin

uzun süreli idame tedavisinde INR’yi 1.5-1.9 tutan düflük yo¤unluklu tedavi flekli ile INR’yi 2-3 aras›nda tutan

klasik yo¤unluklu tedavi fleklini karfl›laflt›rm›fllar. 

Çal›flmada idiopatik DVT nedeni ile 3 ay yada daha uzun süredir warfarin kullanan 738 hasta daha uzun süreli

tedavi için yukardaki iki tedavi fleklinden birisine randomize edilmifl.  Ortalama takip süresi 2.4 y›l olan çal›flmada,

düflük yo¤unluklu warfarin tedavi grubuna 369 hasta al›nm›fl ve 16 s›nda nüks venöz tromboembolizm geliflirken,

396 hastan›n bulundu¤u klasik yo¤unluklu warfarin grubunda  6 hastada nüks venöz tromboembolizm saptanm›fl.

Bu flekilde düflük yo¤unluklu warfarin grubunda  nüks venöz tromboembolizm aç›s›ndan risk oran› klasik

yo¤unluklu warfarin grubuna göre 2.8 kat fazla  (%95 CI, 1.1-7) oldu¤u belirlenmifl. Buna karfl›n major kanama

yönünden gruplar aras›nda istatistiksel yönden anlaml› fark gözlenmemifl. 

Bu çal›flma uzun süreli warfarin tedavisinin nüks venöz tromboembolizm önemli oranda engelledi¤ini

göstermektedir. Dahas› 3 aydan sonra verilen düflük yo¤unluklu warfarin tedavisi nüks venöz tromboembolizm

riski %75, klasik yo¤unluklu warfarin tedavisinde ise  nüks venöz tromboembolizm riski %90 azaflt›labilmifl. 

Diyetle folat ve B6 al›m› periferik arter hastal›¤› için ba¤›ms›z bir risk faktörüdür

Wilmink ABM, Welch AA  Quick CRG ve ark.

J Vasc Surg 2004;39(3):513-6.

Hiperhomosisteineminin periferik arter hastal›klar› için bir risk faktörü oldu¤u ve tedavisinde folat kullan›ld›¤›

bilinmektedir. Bu çal›flmada diyetteki folat ve B6 vitaminleri ile plazma homosistein düzeyi aras›ndaki iliflkinin

araflt›r›lmas› amaçlanm›fl. Elli yafl üzeri 392 erkek üzerinde yap›lan bu olgu kontrol çal›flmas›nda, 86 kiflide (%22)

periferik arter hastal›¤› (ABI<0.9) saptanm›fl ve bunlarda EPIC (European Prospective Investigation into Cancer)

anketi ile günlük folat ve B6 al›mlar› hesaplanm›fl. Periferik arter hastal›¤› olan kiflilerde günlük ortalama folat

al›m› (288; 95%  [CI], 266-309 μg) di¤erlerine göre (324; 95% CI, 313-335 μg) anlaml› ölçüde düflük bulunmufl.

Benze flekilde günlük B6 al›m› periferik arter hastal›¤› olanlarda (2.05; 95% CI, 1.92-2.19 mg)  olmayanlara göre

(2.26; 95% CI, 2.19-2.33 mg) düflük bulunmufl. Di¤er risk faktörleri ile beraber de¤erlendirildi¤inde günlük folat

ve B6 al›m› periferik arter hastal›¤› için ba¤›ms›z bir risk faktörü olarak belirlenmifl.

Bu çal›flmaya göre 50 yafl üzeri erkeklerde günlük folat ve B6 al›m› periferik arter hastal›¤› geliflimi için risk

faktörleri oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 
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Atorvastatin ile kolesterolün düflürülmesi periferik arter hastalar›nda yürüme mesafesini art›r›r 

E.R. Mohler, W.R. Hiatt M.A. Creager

Circulation 2003;108:1481-6

Statinlerin kolesterol düflürücü etkileri yan›nda bir çok etkilerinin oldu¤u bilinmektedir. Bu çal›flmada bir statin

analo¤u olan atorvastatinin periferik arter hastalar›ndaki yürüme mesafesine olan etkileri araflt›r›lmas› amaçlanm›fl.

Bu amaçla 354 kladikasyolu hastay› içeren randomize, çift kör çal›flmada 12 ay süreyle hastalara ya plasebo yada

10 veya 80 mg/gün atorvastatin verilerek periferik arter hastal›¤› semptomlar› ve yaflam kalitesi de¤erlendirilmifl. 

12 ayl›k tedavi sonunda atorvastatinin ayak bile¤i/kol bas›nç indeksi, yaflam kalitesi ölçe¤i ve maksimum yürüme

mesafesine etkisi olmas›na karfl›n, 80 mg atorvastatin ile a¤r›s›z yürüme mesafesinde düzelme saptanm›fl (P =

.025). Akut vasküler olaylara plasebo grubunda çok daha s›k rastlanm›fl (P = 0.003). Hem 80 mg hem de 10 mg

atorvastatin grubunda fiziksel aktivitede düzelme belirlenmifl.  

Kardiyovasküler olaylar›n geliflimini azaltt›¤› bilinen statinlerin, periferik arter hastalar›nda yürüme mesafesini

art›rd›klar› ve bu özellikleri ile kolesterol düzeyinden ba¤›ms›z olarak damar hastal›klar›n›n tedavisinde

kullan›labilece¤i gösterilmifltir.

Seçilmifl bir hasta grubunda endovenöz radyofrekans obliterasyon  ile safen ven ligasyon ve striping

yönteminin  prospektif randomize bir çal›flma ile karfl›laflt›r›lmas› (EVOLVes çal›flmas›)

Luire F, Creton D, Eklof B.ve EVOLVes çal›flma grubu. 

J Vasc Surg 2003;38:207-14.

Semptomatik varis ve safen ven yetmezli¤inin klasik tedavisi safenofemoral bileflkenin ba¤lan›p safen venin

ç›kar›lmas›d›r (SL). Yeni geliflen yöntemlerden biri olan endovenöz radyofrekans obliterasyonda (RFO) perkütan

yolla safen ven içine yerlefltirilen bir kateter yard›m› ile ven içten yüksek ›s› ile oblitere edilmektedir. Bu çok

merkezli çal›flmada prospektif randomize bir düzen içinde iki yöntemin karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›fl.

Toplam 85 hastada, 86 ekstremite bu iki yöntemden biri ile (SL:36, RFO 44) tedavi edilmifl ve ifllem sonras› 72.

saat, 1 ve 3 hafta ile 4. ayda yaflam kalitesi ve ultrasonografik de¤erler yönünden  de¤erlendirmesi yap›lm›fl. Erken

dönemde ifllem baflar›s› SL grubunda %100 elde edilirken, RFO grubundan 44 de 42 ekstremitede (%95) elde

edilmifl. RFO grubundan yedi hastada (%16) 72 saatte yap›lan ultrasonografide proksimal safena magnada ak›m

saptanm›fl. ‹zleyen haftalar içinde safen ven içindeki ak›m›n ortadan kald›¤› gözlenmifl. ‹fllem sonras› normal

aktiviteye dönüfl süresi RFO grubunda daha k›sa oldu¤u belirlenmifl (RFO da ortalama 1.15 gün, %95 CI 0.05-2.34

iken SL le ortalama 3.89 gün %95 CI 2.67-5.12  p=0.02). Benzer flekilde RFO grubunda hastalar›n %80.5 i,

ifllemden sonra bir gün içine rutin aktivitelerine dönerken, bu oran SL grubunda %46.9 (P<0.01) olarak

belirlenmifl. ‹fle dönme süresin yine RFO grubunda daha k›sa oldu¤u belirlenmifl (RFO da ortalama 4.7 gün iken,

SL de 12.4 gün, p<0.05). Yaflam kalitesi yönünden RFO grubu daha iyi iken, zaman geötikçe iki yöntem

aras›ndaki fark›n azald›¤› gözlenmifl.

Bu çal›flmada endovasküler radyofrekans yönteminin önemli komplikasyon oluflturmadan, özellikle erken

dönemde hastalar taraf›ndan klasik ligasyon ve striping yöntemine k›yasla daha iyi tolere edildi¤ini göstemektedir.

Ancak hasta say›s›n›n az ve uzun dönem takip sonuçlar›n›n bu seride henüz olmamas› kesin bir sonuca ulaflmay›

engellemektedir. 
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