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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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TÜRK‹YE’DE DAMAR CERRAH‹S‹ E⁄‹T‹M‹ NASIL OLMALIDIR?

VASCULAR SURGERY TRAINING IN TURKEY

Dr. Cüneyt KÖKSOY
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›

Özet

Damar hastal›klar›n›n tedavisi ile y›llard›r büyük bir özveri ile Kalp ve Damar Cerrahlar› ile bir kaç üniversitede çal›flan çok

az say›da genel cerrah ilgilenmekte olup, ne yaz›k ki dünya standartlar›nda bir damar cerrahisi e¤itimi verilememektedir.

Avrupa’n›n bir çok ülkesi ve Amerika Birleflik Devletleri’nin tersine, ülkemizde damar cerrahisi bir uzmanl›k dal› de¤ildir.

Ça¤dafl damar cerrahisini en önemli bölümünü oluflturan endovasküler cerrahi ve di¤er teknolojik ilerlemeler nedeni ile bir

baflka dal alt›nda damar cerrahisi e¤itimi yeterli olmamaktad›r. Bunun yan›nda gerek sunulan sa¤l›k hizmetinin kalitesi,

gerekse baz› vasküler ifllemlerinde baflar›n›n yap›lan vaka say›s›n›n fazlal›¤› ve tecrübeye ba¤l› olmas› nedeni ile damar

cerrahisinin art›k ayr› bir dal veya yan dal ihtisas› olmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤› Avrupa Birli¤i Koordinasyon

Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan Aral›k 2002 de yay›nlan “Avrupa Birli¤inde t›p uzmanl›k dallar› e¤itimi ve e¤itim merkezleri

denetim flartlar›” raporunda  “Vasküler Cerrahi Uzmanl›¤› ‹çin fiartlar” içinde damar cerrahisi e¤itiminin tamamen ayr› bir

disiplin halinde verilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak mevcut durumda  en iyi çözüm mevcut kalp ve damar cerrahi klinikleri

veya bu alanda çal›flt›klar› bilinen genel cerrahi kliniklerinin çat›s› alt›nda bir yan dal ihtisas› fleklinde damar cerrahisi

e¤itiminin verilmesidir. Ülkemiz için en ideal olan damar hastal›klar›n›n en do¤ru ve kolay bir flekilde tan›n›p

de¤erlendirilmesi ve en yüksek baflar›, en düflük morbidite ve mortalite oranlar› ile mümkün olan en ucuza tedavi edilmesidir.

Bu ideale ancak yeterli e¤itim ve operatif deneyimle donat›lm›fl  damar cerrahlar› ile ulafl›labilir. Damar cerrahisi e¤itiminin

bir yan dal olarak düzenlenmesinden amaç flimdiye kadar damar cerrahisini büyük bir özveri ile sürdürenlere ve halen damar

cerrahisi yapmakta olanlara bir engel getirmek de¤il, bundan sonras› için çok daha kaliteli damar cerrahisi e¤itiminin

verilmesinin sa¤lanmas›d›r. Damar cerrahisinin bir yan dal ihtisas› olarak kabul edilmesi, damar cerrahisi e¤itiminin tüm

ülkede belirli bir standartta ve kalitede verilmesini sa¤layacak ve  bu e¤itimi alm›fl damar cerrahlar› sadece damar cerrahisi

yapacaklar› için kazanm›fl olduklar› bilgi, deneyim ve yetenek  ile en kaliteli sa¤l›k hizmetini sunacaklard›r. Ülkemiz için çok

geçte olsa yeni kazan›lan bu alan oldukça geri oldu¤umuz bilimsel bilgi üretimi ve araflt›rmalar için altyap›n›n oluflumuna

katk›da bulunacakt›r. 
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lkemizde damar hastal›klar› özellikle yafll› nüfusun

en önemli ölüm nedenleri aras›nda yer almaktad›r. Her

ne kadar ülke yaflayanlar›n›n büyük bölümünü genç

nüfus oluflturmas›na karfl›n, ilerki y›llarda yafll›

nüfusunda giderek artmas› ve ülkemizdeki yayg›n sigara

kullan›m› nedeni ile  damar hastal›klar›na çok daha s›k

rastlanaca¤› tahmin edilmektedir. Gelecekte çok daha

artmas› beklenen damar hastalar›n›n tedavisi ile u¤raflan

sa¤l›k çal›flanlar›n›n nitelik ve niceli¤i  hakk›nda baz›

endifleler vard›r. Acaba damar hastalar›na sa¤l›k

hizmetini sunacak yeterli bilgi, deneyim ve yetenekte

damar cerrah› ülkemizde var m›d›r? Yada damar

cerrahlar›n› yetifltirebilmektemiyiz? Dünyada art›k

belirgin bir ihtiyaç haline gelen endovasküler teknikler

konusunda ülkemizde yeterli e¤itim, deneyim ve

altyap›ya sahip kaç cerrah ve merkez vard›r? Ülkemizde

damar hastal›klar›n›n cerrahi sonuçlar› dünya standard›na

yak›n m›d›r? Ne yaz›k ki bu sorular›n ço¤una samimi

olarak ülkemizin menfaatleri do¤rultusunda olumlu bir

yan›t vermek güçtür. Bu sorular› ve cevaplar›n›

tart›flmaya açmak için bu yaz› kaleme al›nm›flt›r. Bu

makaleden amaç mevcut durumda damar cerrahisi

yap›lmas›n›n k›s›tlanmas› de¤il, daha kaliteli yap›lmas›

için nas›l stratejiler gelifltirilebilece¤ine ›fl›k tutmakt›r.

DAMAR CERRAH‹S‹ TANIMI:
Avrupa T›pta Uzmanl›k Birli¤i (UEMS) Damar

Cerrahisi Board ve Bölümü taraf›ndan  arter, ven ve

lenfatik sistemi etkileyen hastal›klar›n tan›, tedavisi ve

önlenmesi ile u¤raflan klinik ve bilimsel disiplin damar

cerrahisi olarak tan›mlanmaktad›r.(1) Bu tan›m›n

içerisine girmeyen bafll›ca sistemler kalp ve

intrakranial damarlard›r.(2) Damar cerrahisi temel

olarak aç›k damar cerrahisi, endovasküler cerrahi,

yo¤un bak›m, damar tan› laboratuvar› ile deneysel ve

klinik araflt›rmalardan oluflmaktad›r. 

YURTDIfiINDA DAMAR CERRAH‹S‹ 
ve E⁄‹T‹M‹:
Amerika Birleflik Devletleri:

Dünyada damar cerrahisinin tarihsel geliflimini

göstermesi aç›s›ndan belkide en iyi örnek A.B.D. ve

kuzey Amerika’d›r. Avrupa  çok say›da heterojen

devletten oluflmas›na karfl›n, A.B.D. temelde

programlar› ulusal düzeyde ortak ve büyük oranda

homojen olan eyaletlerden oluflmaktad›r. A.B.D.’de

e¤itim programlar›n›n nas›l oluflturuldu¤u ve hangi

sistemler taraf›ndan de¤erlendirildi¤ini göstermek için

bu yaz›n›n konusu d›fl›na biraz da ç›k›larak, damar

cerrahi e¤itim program›n› afla¤›da özetlenmifltir. 

Her fleyden önce A.B.D.’de mezuniyet sonras›

e¤itimin ve kurumlar›n k›saca özetlenmesi konunun

daha iyi anlafl›lmas›na yard›mc› olacakt›r. A.B.D.’de

t›p dallar›nda e¤itim “Mezuniyet Sonras› E¤itim

De¤erlendirme Kurulu” (ACGME) nun flemsiyesi

alt›ndad›r.(3) Bu kurul ihtisas dallar›n›n

de¤erlendirilmesi, programlar›n›n denetlenmesini ve

sonunda da onaylanmas› sa¤lar. ACGME  American

Board of Medical Specialists (ABMS), American

Medical Association (AMA), American Hospital

Association (AHA), Association of American Medical

Colleges (AAMC) ve Council of Medical Speciality

Societies (CMSS) taraf›ndan oluflturulur.  ABMS  ise

aralar›nda American Board of Surgery (ABS) nin de

oldu¤u 23 primer board’u temsil etmektedir. ABS

cerrahi e¤itim program›n› tamamlayanlar›n›n s›nav ve

sertifikasyonunu gerçeklefltirir.  E¤itim programlar›da

“Resident Review Committe (RRC)” taraf›ndan

denetlenir ve onaylan›r. RRC’yi oluflturan birimler

ABS, AMA ve American College of Surgeons (ACS)

dir. RRC her e¤itim kriterlerini, içeri¤ini ve

program›n› ilgili cerrahi e¤itimi verecek bölümü

denetleyerek onaylar. E¤er bir ihtisas program›

RCC’nin belirledi¤i kriterleri zaman içinde yitirmifl

ise  yani hedeflenen standartlarda e¤itim veremiyor ise

(Örn: hedeflenen vaka say›lar›n› asistanlar›n

yapamamas›) ACGME ve RCC taraf›ndan programa

kendini toparlamas› için bir süre verilerek yak›n

gözetime al›n›r (probation). E¤er program kendini bu

süre içinde düzeltemez ise e¤itim verme yetkisi

elinden al›n›r. Bu o e¤itim program› (üniversite yada

t›p merkezi) için önemli bir prestij kayb›d›r. 

A.B.D.’de damar cerrahisinin kayna¤› genel cerrahi

klinikleridir. Genel cerrahi e¤itimi s›ras›nda asistanlar
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klinikte yap›lan çok say›da damar cerrahi giriflimini

görür ve yaparlar. Ortalama bir genel cerrahi

asistan›n›n e¤itimi s›ras›nda yapm›fl oldu¤u damar

ameliyat› say›s› ülkemizdeki kalp ve damar cerrahisi

ihtisas› yapan asistanlar›n ortalamas›n›n üzerindedir.

Genel cerrahi uzmanl›k e¤itiminin son y›l›nda, k›demli

asistanlar bu e¤itimi bitirdiklerinde bafllayacaklar› 2

y›ll›k damar cerrahisi ve 2-3 y›ll›k kardiyo-torasik

cerrahi ihtisas›na kaydolurlar. A.B.D.’de damar

cerrahi e¤itim programlar›na kat›lan kiflilerin ACGME

nin onaylad›¤› bir genel cerrahi e¤itim program›n›

bitirmifl olmalar› istenir. 2000 y›l› itibari ile ülke

genelinde damar cerrahisi e¤itimi vermeye yetkili 79

merkez ve toplam 89 kadro vard›r.(3) Bu merkezlerde

endovaküler cerrahi, noninvaziv damar laboratuvar›

gibi konular›da içerecek flekilde e¤itilen damar

cerrahlar› e¤itim dönemi sonunda çal›flacaklar›

merkezlere atan›rlar. A.B.D.’de damar cerrahlar›n›n

çal›flma sürelerinin yar›s› ameliyathane d›fl›nda,

poliklinik ve damar laboratuvar› ve endovasküler

suitte geçmektedir. Damar cerrahlar› d›fl›nda damar

cerrahi e¤itimi almam›fl olan  genel cerrahlar ve

kardiyotorasik cerrahlar›n damar cerrahisi

yapmalar›na bir engel yoktur. Ülke genelinde damar

ameliyatlar›n›n yar›s› damar cerrahisi sertifikas›

olmayan genel ve kardiyotorasik cerrahlar taraf›ndan

yap›lmaktad›r. Damar cerrahlar›n›n y›ll›k

ameliyatlar›n›n %81’ini damar cerrahisi oluflturmakta

ike genel cerrahi olupta damar cerrahisi yapanlarda bu

oran %10’dur. Damar cerrahlar› çok daha komplike

olan ve ileri teknoloji gerektiren ameliyatlar›

yapmaktad›rlar.

Damar cerrahisinin A.B.D.’daki geliflim süreci bir çok

aç›dan bize örnek olabilecek özelliktedir. Y›llarca

genel cerrahlar e¤itimleri s›ras›nda damar cerrahisi

e¤itimi ald›klar› için ülke genelinde damar cerrahisi

hizmetini vermifllerdir. Damar cerrahisi e¤itiminin

sertifikasyonunun yaklafl›k 20 y›ll›k bir geçmifli vard›r.

Yaklafl›k 10 y›l› aflan bir mücadelenin sonunda 1982

de Genel cerrahi e¤itimi üzerine 1 y›ll›k bir damar

cerrahisi e¤itim program› (Fellowship) ile ABS

taraf›ndan  “Genel Vasküler Cerrahi” sertifikas›

verilmeye bafllanm›flt›r.(4) 1998 y›l› itibari ile toplam

1785 “Genel Vasküler Cerrahi” sertifikas› verilmifl

cerrah vard›r.(3) Ülke genelinde damar cerrahisi

ameliyatlar›n›n yar›s› sertifikas› olmayan cerrahlar

taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bir çok çal›flma sertifikan›n

olmas›n›n yani damar cerrahi e¤itiminden geçmifl

olman›n damar ameliyatlar›nda daha baflar› sa¤lad›¤›n›

gösteriyor ve damar cerrahisinin tamamen ayr› bir

birim haline dönüflmesi gerekti¤ini savunmufltur. 

Ancak genel cerrahlar›n damar cerrahlar› gibi her

hangi bir s›n›rlama olmadan damar cerrahisi

yapabiliyor olmalar› ve yeni yetiflecek genel

cerrahlar›nda bu haklara sahip olmas› gerekti¤i inanc›

nedeni ile ABS içindeki genel cerrahlar y›llarca

vasküler cerrahinin bir board’u olmas› fikrine karfl›

ç›km›fllard›r. Damar cerrahisinin kendi board’u olacak

kadar olgun bir cerrahi oldu¤u ve sürekli geliflen

endovasküler teknikleri bar›nd›ran ça¤dafl damar

cerrahisinin salt genel cerrahi e¤itimi ile belirli bir

kalitede yap›lmas›n›n mümkün olmad›¤› görmezlikten

gelinmifltir. Yine cerrahide kalitenin büyük oranda

e¤itim ve  vaka say›s› (surgeons volume) ile ba¤lant›l›

oldu¤u ABS taraf›ndan ihmal edilmifltir. Beraberinde

yukar›da ad› geçen komitelerde damar cerrahlar›n›n

yeterli say›da yer almamalar› ve bu yaz›n›n kapsam›n›

aflacak di¤er nedenlerle damar cerrahlar› ile ABS

aras›nda sorunlar bafllam›flt›r. Uzun süren

tart›flmalardan sonra ABMS içinde temsil edilecek

flekilde ABS nin alt›nda bir Damar cerrahi board’u

(sub-board) olmas› gerekti¤i nihayet 1998 de kabul

edilmifltir.(5) Daha sonra yap›lan de¤iflikliklerle direkt

ABS baflkan›na sorumlu olan Damar Cerrahisi

Board’u, damar cerrahi e¤itim programlar›n›n

düzenlemesi, s›navlar ve sertifikasyon ile yetkili

kurum haline gelmifltir. Bundan sonra “Genel Damar

Cerrah›” ünvan›ndan “genel” kelimesi ç›kar›lm›fl,

damar cerrahi e¤itiminin flekli ve minumum

gereksinimleri yeniden düzenlenmifltir.  Ülke çap›nda

damar cerrahlar›n›n say›s›n›n giderek artmas› ile

damar cerrahlar› damar ameliyatlar›n› yapan en

önemli kesim haline gelmifltir.(6) Damar cerrahisi

e¤itiminin içine endovasküler e¤itim giderek artan bir

oranda yer almas›na karfl›n, henüz yeterli düzeyde

de¤ildir. Bu nedenle genel cerrahi uzmanl›k e¤itimi
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yap›lmadan 2 yada 4 y›ll›k bir genel cerrahi rotasyonu

sonras›nda 3-4 y›ll›k bir damar cerrahisi e¤itiminin, ki

önemli oranda endovasküler cerrahi e¤itimini de

içermektedir, gerekli oldu¤u vurgulanmaktad›r.(7)

Bunun gerçekleflebilmesi için  damar cerrahisinin bir

sub-board olmas›n›nda ötesine geçilip, tamamen ayr›

bir disiplin fleklinde American Board of Vascular

Surgery olmas› gerekli oldu¤u ifade edilmektedir.(8)

Muhtemelen gelecekte “damar hastal›klar› uzman›”

ünvan›n› alacak temel cerrahi, radyoloji ve anjioloji

e¤itiminden geçmifl yeni bir uzmanl›k dal›n›n ortaya

ç›kmas› gerekti¤i bir çok  cerrah taraf›ndan

bildirilmektedir.(3,8,9)

Avrupa’da damar cerrahisi e¤itimi:

Avrupa’da damar cerrahisi e¤itimi aç›s›ndan ülkeler

aras›nda çok büyük farkl›l›klar vard›r (Tablo 1).

Ülkelerdeki damar cerrahi e¤itiminin flekli, süresi ve

içeri¤i farkl› olup, sürekli bir de¤iflim içindedir. Her

ülkenin diploma yada sertifikay› onaylayan ulusal bir

otoritesi bulunmaktad›r. Avrupa birli¤i kurulduktan

sonra  ülkeler aras› farkl›l›klara ra¤men ortak bir

zeminde e¤itimin standart hale getirilmesi, ülkeler

aras›nda harmonizasyonun sa¤lanmas› için baflta

Avrupa Cerrahi Board’u olmak üzere bir çok kurulufl

çaba sarfetmektedir.(10) Avrupa Cerrahi Board’› genel

cerrahinin alt birimlerinin vasküler cerrahi, travma,
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Tablo 1: Damar Cerrahi E¤itiminin Avrupa’daki Durumu(10)

Ülke Damar cerrahisi Damar cerrahi e¤itim Genel Cerrahi (core) Damar cerrah› E¤itim s›ras›nda

ba¤›ms›z bir süresi (y›l) e¤itimin süresi (y›l) say›s› endovasküler 

dal m›?* e¤itim

Avusturya + 3 6 120 +

Belçika + 2 6 150 +

Danimarka + 7(4) 3 45 +

Finlandiya + 6 3 120 +

Fransa + 4 3 500 +

Almanya + 4 4 800 +

Yunanistan + 4 3 90 +

‹rlanda + 2 4 20(6) +

‹talya + 5 1-2 600 +

Lüksemburg + 6 - 12 +

Hollanda + 2 6 150 +

Norveç + - 6 120 +

Portekiz + 6 2 100 +

‹spanya + 5 2 600 +

‹sveç + 3 5 120 +

‹ngiltere + 3 3-6 40 +**

* Damar cerrahisi cerrahi departman›ndan ba¤›ms›z bir dal olup olmad›¤› 

** Zorunlu de¤il



hepatobilier cerrahi, transplantasyon, cerrahi onkoloji

ve koloproktolojiden olufltu¤unu kabul etmektedir.(11)

Avrupa’da 9 ülkede damar cerrahisi ba¤›ms›z bir

uzmanl›k dal›d›r.(10) Buna karfl›n Norveç gibi baz›

ülkelerde damar cerrahisi için tan›mlanm›fl ayr› bir

e¤itim program› olmay›p, genel cerrahlar yada

kardiyovasküler cerrahlar taraf›ndan uygulanmaktad›r.

Avrupa’da damar cerrahisi e¤itiminin süresi yönünden

de farkl›l›klar vard›r. Örne¤in Yunanistan ve ‹spanya’da

süre 5 y›l iken, ‹ngiltere’de bafllang›çtaki genel cerrahi

e¤itimininde eklenmesi ile bu süre 11 y›la kadar

ç›kabilmektedir.(1) Di¤er yandan damar cerrahisi

e¤itiminden önce genel cerrahide geçirilen süre

yönünden de bir birliktelik sa¤lanamam›flt›r. Örne¤in

bu süre Fransa ve Danimarka’da 3 y›l iken ço¤u ülkede

6 y›ld›r.  Avrupa ülkelerinde e¤itim sonu sertifikasyon

için gereken minumun vaka say›lar› yönünden de

büyük farkl›l›klar vard›r.(1) Örne¤in e¤itim süresince

yap›lm›fl olmas› gereken damar vakas› say›s›

Hollanda’da 100 iken, Portekiz’de 300 dür.(1) Avrupa’da

her ülkenin damar cerrahi e¤itim programlar›n›

düzenleyen kendi kurulufllar› mevcuttur (Tablo 2). 

Avrupa ülkelerinde damar cerrahisi e¤itimindeki bu

farkl›l›klar, Avrupa Birli¤i (AB) geniflledikçe bu

alanda belirli standartlar›n getirilmesi ihtiyac›n›

do¤urmufltur.  Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i (UEMS)

genel olarak Avrupa Birli¤i’nde uzmanl›k dallar›n›n

tan›m›, e¤itimi ve e¤itim flartlar›n›n belirlenmesini

sa¤layan bir kuruldur. AB içerisinde damar

cerrahisinde izleme otoritesi UEMS Vasküler Cerrahi

Altbölümüdür. Avrupa genelinde damar cerrahisi

e¤itimi  Avrupa Cerrahi Board’u Damar Cerrahisinde

Yeterlilik (European Board of Surgery Qualification

in Vascular Surgery) (EBSQ-VASC) isimli

organizasyon taraf›ndan harmonize edilmektedir. Bu

kurulufl iki aflamal› bir s›navla Avrupa çap›nda damar

cerrahisi sertifikas› vermektedir.(12) Tavsiye edilen

damar cerrahisi e¤itim süresi 7 y›ld›r. Bu s›nava

baflvuru için gereken minumum damar vakas› say›s›

460 olmal›d›r (Tablo 3). Baflvuru için birinci asistan

olarak 125 ve operatör olarak 145 toplam 270

ameliyat yap›lm›fl olmal›d›r. Damar d›fl›ndaki vakalar

için gereken say› 120’dir. E¤itim süresi içinde

asistan›n k›dem ve tecrübesine göre yap›lacak
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Tablo 2: Avrupa’da Damar Cerrahisi E¤itim Programlar›nda ve Sertifikasyonda Yetkili Kurulufllar.(1)

Devlet Meslek Örgütleri Üniversiteler Resmi de¤il

Avusturya +

Belçika +

Danimarka +

Finlandiya +

Fransa +

Almanya +

Yunanistan + +

‹rlanda

‹talya +

Luksemburg +

Hollanda +

Norveç + + +

Portekiz +

‹spanya +

‹sveç +

‹sviçre +

‹ngiltere +
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ameliyatlar›n zamanlamas› özellik göstermektedir.

(fiekil 1) 

UEMS Cerrahi Uzmanl›¤› Bölümü, Vasküler Cerrahi

Altbölümü ve Avrupa Vasküler Cerrahi Üst Kurulu,

Haziran 1995 taraf›ndan haz›rlanan taslak Türkiye’de

de Avrupa Birli¤ine Uyum süreci çerçevesinde Sa¤l›k

bakanl›¤› taraf›ndan 2002 de yay›nlanm›flt›r.(13) Bu

taslak Avrupa birli¤i ülkelerinde damar cerrahisi

e¤itimine standardizasyon getirmeyi amaçlamaktad›r

(Ek-1). Sa¤l›k bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanm›fl olan

metin afla¤›da de¤ifltirilmeden sunulmufltur.  Sa¤l›k

bakanl›¤›n›n resmi olarak yay›nlad›¤› bu metinden

fiekil 1. Avrupa’da EBSQ-VASC e göre damar cerrahi e¤itimi için ameliyat tipi ile e¤itim süresine göre
tavsiye edilen zamanlama

DAMAR CERRAH‹ E⁄‹T‹M‹NDE ZAMANLAMA
7 YILLIK PROGRAM

Femoro
popliteal

Femoro
infrapopliteal

AAA-
Elektif

Karotis A-Fem PTA Venoz Kompleks
cerrahi

AAA-
Acil

1. YIL

2. YIL

3. YIL

4. YIL

5. YIL

6. YIL

7. YIL

Tablo 3: EBSQ-VASC taraf›ndan damar cerrahisininde 7 y›ll›k e¤itim süresinde yap›lmas› gereken minumum

ameliyat say›lar›

Ameliyat 1. Asistan Operatör Toplam

Femoro-Popliteal 15 25 40

Femoro-‹nfrapopliteal 15 20 35

Elektif Abdominal Aorta Anevrizmas› 10 20 20

Acil Abdominal Aorta Anevrizmas› 10 10 20

Karotis 15 15 30

Aorto-Femoral 10 20 30

Perkütan Translüminal Anjioplasti 15 15 30

Venöz Cerrahi 10 20 30

Komplike vasküler cerrahi 25 - 25

Toplam 125 145 270

* Komplike vasküler cerrahi giriflimleri  yukarda ismi geçen giriflimler d›fl›ndaki büyük cerrahi giriflimleri örne¤in

torakoabdominal aorta anevrizma cerrahisini, mezenterik, renal vasküler giriflimleri kapsar.



anlafl›laca¤› üzere Damar cerrahisinin ayr› bir disiplin

olmas› gerekti¤i tavsiye edilmektedir. 

TÜRK‹YE’DE DAMAR CERRAH‹S‹:
Türkiye’de damar cerrahisi giriflimleri ilk olarak

Ankara ve ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakülteleri genel

cerrahi kliniklerinde ve belli bafll› gö¤üs kalp ve

damar cerrahisi bafllam›flt›r. Daha sonra kalp ve damar

cerrahi ihtisas›n›n kabulü ile kalp ve damar cerrahi

kliniklerinde damar cerrahisi hizmeti verilmeye

bafllanm›flt›r. Günümüzde ülke genelinde kalp ve

damar cerrahlar›, kalp ve damar cerrahisi e¤itimi

veren merkezlerde çal›flan ve kendini damar

cerrahisine adam›fl genel cerrahlar, baz› gö¤üs

cerrahlar›  ile Ankara ve ‹stanbul T›p Fakültelerinin

genel cerrahi kliniklerinde büyük oranda damar

cerrahisi ile u¤raflan genel cerrahlar taraf›ndan damar

cerrahisi hizmeti verilmektedir.  Resmi olarak kalp ve

damar cerrahisi uzmanl›¤› damar hastal›klar›n›n

tedavisinden sorumlu uzmanl›k dal›d›r ve do¤al olarak

damar cerrah› olarak kabul edilirler. Kalp ve damar

cerrahisi e¤itiminde sürenin önemli bir bölümü eriflkin

ve pediatrik kalp cerrahisi, yo¤un bak›m ve nispeten

daha az damar cerrahisinde geçmektedir. Befl y›l süren

kalp ve damar cerrahisi e¤itiminin içinde damar

cerrahisi e¤itimi yönünden merkezler aras›nda çok

büyük farkl›l›klar olmakla beraber, asistanlar›n

yapt›klar› damar ameliyat› say›s› arzu edilenin çok

alt›ndad›r. Dahas› ça¤dafl damar cerrahisinin

vazgeçilmez ö¤elerinden olan endovasküler cerrahi ve

damar laboratuvar› e¤itimi hemen hiç bir birimde

verilmemektedir. E¤itim sürecini tamamlayan kalp ve

damar cerrahisi uzmanlar› atand›klar› birimlerde ne

yaz›k ki ço¤u kez yetersiz personel ve teçhizat

altyap›s› eksikliklerine ra¤men büyük bir özveri ile

çal›flarak sa¤l›k hizmeti sunmaktad›rlar. Sa¤l›k

bakanl›¤› istatistiklerine göre sa¤l›k bakanl›¤› yatakl›

kurumlar›nda çal›flan gö¤üs kalp ve damar cerrah›

say›s› 2002 y›l› sonu itibari ile 229’dur.(14) Yine sa¤l›k

bakanl›¤› yatakl› kurumlar›nda kalp ve damar

cerrahisine tahsis edilmifl yatak adedi 1115’dir.(15)

TÜRK‹YE’DE DAMAR CERRAH‹S‹
N‹Ç‹N AYRI B‹R DAL OLMALIDIR?
Ça¤dafl damar cerrahisini en önemli bölümünü

oluflturan endovasküler cerrahi ve di¤er teknolojik

ilerlemeler nedeni ile bir baflka dal alt›nda damar

cerrahisi e¤itimi art›k yeterli olmamaktad›r. Bunun

yan›nda gerek sunulan sa¤l›k hizmetinin kalitesi,

gerekse baz› vasküler ifllemlerinde baflar›n›n yap›lan

vaka say›s›n›n fazlal›¤› ve tecrübeye ba¤l› olmas›

nedeni ile damar cerrahisinin art›k ayr› bir dal veya

yan dal ihtisas› olmas›n› gerekli k›lmaktad›r.

Türkiye’de Türkiye’de damar cerrahisi ayr› bir dal

olmas› bir çok aç›dan fayda sa¤layacakt›r. Bu

faydalar›n baz›lar› afla¤›da s›ralanm›flt›r. 

1. Damar cerrahisi e¤itimi ile çok daha baflar›l›

damar cerrahisi ve kaliteli sa¤l›k hizmeti mümkündür:

Bu yarg›n›n en sa¤lam kan›t› A.B.D.’de damar

cerrahisi e¤itiminin kabul edilmesi ve sertifikasyonu

ile damar hastalar›na sunulan sa¤l›k hizmetinin

kalitesinin artm›fl olmas›d›r.(16) Damar hastal›klar›n›n

tedavisinde  en önemli gösterge cerrahi baflar›

oranlar›d›r. Bir çok ülkede damar cerrahisi bir disiplin

olarak kabul edildikten sonra bir çok vasküler

giriflimde baflar› oran› artm›flt›r. Bu aç›dan A.B.D.’nin

durumu ilgi çekicidir. A.B.D.’nde genel cerrahi

e¤itiminin içinde kriterleri net olarak belirlenmemifl

bir damar cerrahisi e¤itimi vard›r. Genel cerrahi

asistanlar› ayn› ülkemizdeki kalp ve damar cerrahi

asistanlar›nda oldu¤u gibi e¤itimleri süresince çeflitli

vasküler giriflimleri izler, asiste eder ve yaparlar.

Ancak hedefleri belirli standart bir damar cerrahi

e¤itimi verilmez. Genel cerrah olduktan sonra da

çal›flt›klar› merkezlerde damar cerrahisini uygulamaya

devam ederler. Bu aç›dan A.B.D.’deki genel

cerrahlar›n durumu ile  ülkemizdeki kalp ve damar

cerrahisinin durumu aras›nda benzerlik vard›r.

A.B.D.’de y›llar önce  damar cerrahisi genel

cerrahinin üstüne bir yan dal ihtisas› olarak kabul

edildikten sonra, e¤itim belirli bir standartta ve

kalitede verilmeye bafllanm›flt›r. Elbette sorulmas›

gereken soru damar cerrahisinin ayr› bir ek bir e¤itim

gerektiren uzmanl›k dal› olmas›n›n bir faydas›n›n
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görülüp görülmedi¤idir. Bu soruya en iyi cevap

rastgele damar cerrahisi e¤itimine maruz kalm›fl genel

cerrahlar ile, genel cerrahinin üzerine damar cerrahisi

ihtisas› yapm›fl olan damar cerrahlar› aras›nda baflar›

oranlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› ile verilebilir. ‹ndeks bir

giriflim olarak abdominal aorta anevrizmas› kabul

edildi¤inde, damar cerrahlar›n›n genel cerrahlara göre

çok daha az mortalite ve morbidite oran› ile

anevrizma cerrahisi yapt›klar› ortaya konmufltur.(17)

Benzer yüksek baflar› karotis endarterektomisi için de

bildirilmifltir. Damar cerrahisi e¤itimi alm›fl sertifikal›

damar cerrahlar› karotis endarterektomisini damar

cerrahisi sertifikas› olmayan cerrahlara gore %15

oran›nda daha az ölüm ve nörolojik komplikasyonlarla

yapt›klar› gösterilmifltir.(18) Bu bulgu damar cerrahisi

e¤itiminin damar cerrahisi giriflimlerinde çok daha

baflar›l› sonuçlar elde edilmesine yard›mc› oldu¤unu

göstermektedir. Elbette kaliteli bir damar cerrahisi

hizmeti sadece ameliyathanede gerçekleflmemektedir.

Damar cerrahisi çok iyi bir preoperatif haz›rl›k ve

bak›m gerektirmektedir. Bu nedenle baflar› için damar

cerrahisinin çok de¤iflik birimlerine vakit ayr›lmas›

gerekmektedir. Örne¤in A.B.D.’de damar

cerrahlar›n›n çal›flma sürelerinin yar›s› ameliyathane

d›fl›nda, poliklinik ve damar laboratuvar›, ve

endovasküler suitte geçmektedir. Yine görülen

hastalar›n ancak %20’si ameliyat gerektirmektedir.(9)

Damar cerrahisinde baflar› ve kalite ancak “full-time”

damar cerrahisi ile mümkündür. Buna karfl›n

ülkemizde ilgili uzmanl›k dallar›n›n (Kalp ve Damar

Cerrahisi ve Genel Cerrahi) alanlar›ndaki her fleyi

yap›yor iken, bir de damar cerrahisine vakit

ay›rmalar›n›n gerçekte ne kadar yüksek kalitede sa¤l›k

hizmeti sa¤layabilece¤i tart›flmal›d›r. 

Damar cerrahisi e¤itiminin sistemli ve standardize bir

program dahilinde verilmesi e¤itim sonras› baflar›y›

art›rmas›n›n yan› s›ra, daha e¤itim s›ras›nda bile

yetiflmifl damar cerrahlar›n›n oranlar›na yak›n bir

baflar›n›n elde edilmesini sa¤lamaktad›r. Örne¤in

Hollanda’da Genel Cerrahi Departman› alt›ndaki bir

damar cerrahisi alt biriminde yap›lan bir çal›flmada

karotis endarterektomisini yapan uzman damar

cerrahlar› ile, e¤itim aflamas›ndaki damar cerrahi

asistanlar› aras›nda ameliyat sonras› nörolojik

morbidite ve mortalite yönünden bir fark olmad›¤›

bildirilmifltir.(19) Benzer sonuçlar ‹ngiltere’den de

bildirilmifltir.(20) Bu aç›dan karotis endarterektomisi

vasküler cerrahi e¤itimi aflamas›nda bile yeterli baflar›

ve güvenilirlik oran›nda gerçeklefltirilebilir. 

2- Damar cerrahlar› çok daha fazla say›da damar

cerrahisi yaparlar. Damar ameliyatlar›n› kim yaparsa

yaps›n incelenmesi gereken en önemli konu cerrahinin

kalitesi yani baflar›, morbidite ve mortalite oranlar›d›r.

Bir çok çal›flma y›lda yap›lan damar cerrahisi vaka

say›s› ile baflar› aras›nda do¤ru bir orant› oldu¤una

iflaret etmektedir.(17,18) Bu aç›dan cerrah›n günlük

meflguliyeti yani damar cerrahisinin d›fl›nda yapm›fl

oldu¤u di¤er cerrahi ifllemler sonuca etki

edebilmektedir. Örne¤in cerrah›n y›lda yapt›¤›

ameliyat say›s› iki kat artt›kça morbidite ve

mortalitede karotis endarterektomisinde %4, alt

ekstremite bypass greftlerinde %8 ve aort

anevrizmas›nda ise %11 azalmaktad›r.(18) Bu aç›dan

y›lda yap›lan damar cerrahisi say›s› (surgeon volume)

artt›kça baflar› artmakta, komplikasyonlar

azalmaktad›r.(21,22) Bu flekilde daha fazla damar

ameliyat› yapt›kça, baflar› oranlar› artmakta ve bu daha

fazla hastan›n o damar cerrah›na refere edilmesini

sa¤lamaktad›r.  Bu sonuçlar ülkemiz için en iyi

çözümün genel cerrahlar taraf›ndan genel cerrahinin

ilgi alan›na giren di¤er ameliyatlara veya kalp-damar

cerrahlar› taraf›ndan da kalp ameliyatlar›na ek olarak

damar cerrahisinin yap›lmas› de¤il, sadece damar

cerrahisinin damar cerrahlar›nca veya kendini sadece

bu alana adam›fl cerrahlarca yap›lmas› gerekti¤ine

iflaret etmektedir. 

3- Damar cerrahlar› endovasküler teknikleri ö¤renir,

uygular ve vaka spektrumunu art›r›rlar. Endovasküler

cerrahi teknikleri son 10 y›l içinde bafldöndürücü bir

h›zla ilerlemifl ve önceleri aç›k cerrahi gerektiren bir

çok ifllem endovasküler tekniklerle oldukça yüksek

baflar› oranlar› ile tedavi edilebilir hale gelmifltir.(23,24)

Bu durumda damar cerrahisinin vaka spektrumu ve

say›s› önemli ölçüde azalm›flt›r. Elbette olgular›n

büyük bir k›sm› radyologlar›n eline geçmifltir.

Geliflmifl ülkelerde damar cerrahlar›n›n endovasküler
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teknikleri ö¤renerek uygulamalar› bu olgu kaymas›n›

önlemeyi ve daha kaliteli hizmeti amaçlamaktad›r.

Buna ra¤men yine de  damar cerrahisinin gelece¤ini

endovasküler teknikler tehdit etmektedir. Türkiye’de

ise daha damar cerrahisi diye bir kavram bile

oluflmadan damar vakalar› radyologlar›n eline

geçmifltir. Cerrahlar damar cerrahisinin oluflumu

konusunda tereddüt ederken, giriflimsel radyoloji

Türkiye’de kurumsallaflma yolunda ilerlemektedir.

Giriflimsel radyolojik yöntemlerin yayg›nlaflmas› ile

örne¤in aortofemoral t›kan›kl›k için yap›lan bypass

cerrahisi yerini büyük oranda radyologlar taraf›ndan

yap›lan anjioplasti ve stent uygulamalar›na

b›rakm›flt›r. Bu cerrahlar için çok üzücü bir sonuçtur.

Yak›n bir gelecekte anevrizmalar›n çok büyük bir

bölümü endovasküler yolla yap›lacak ve bu olaydan

da damar cerrahisi zararl› ç›kacakt›r. Zaman›nda

damar cerrahi disiplininin oluflturulamam›fl  ve

endovasküler cerrahi e¤itiminin verilmemifl olmas›

ülkemiz cerrahisini bu kaç›n›lmaz sonuca ulaflt›rm›flt›r.

Bu nedenle bir an önce daha fazla vakit

kaybedilmeden damar cerrahisi bir yan dal ihtisas›

olarak kabul edilip, içinde detayl› ve etkin bir

endovasküler cerrahi e¤itimi verilmelidir.

4-Damar cerrahlar› damar hastalar›na sahip ç›karak

baflka dallarca yap›lan uygunsuz giriflimleri

engellerler. Damar hastalar› ile bir hekim olarak

indirekt yoldan ilgilenen ama birincil derecede

tedaviyi hiç bir sorumluluk almadan kendi bafllar›na

planlay›p uygulayan di¤er gruplar örne¤in giriflimsel

radyologlar›n bu alandaki etkinlikleri giderek

artmaktad›r. Bunun en önemli nedeni damar

hastalar›n›n her hangi bir dal taraf›ndan tam olarak

sahiplenilmifl olmay›fl› ve bu alan›n t›p camias›nda bir

boflluk fleklinde hissediliyor olmas›d›r.  Damar

hastal›¤› semptomu ile baflvuran hastalar bu alanda

gerçekte ciddi hiç bir deneyimi olmayan

kardiyologlar, nörologlar veya di¤er dahili dallardaki

hekimler taraf›ndan de¤erlendirilip, ço¤u kez bir

damar cerrahisi ile ilgilenen hekimin görüflünü bile

sormadan gerçekte damar cerrahlar› taraf›ndan çok

k›s›tl› durumlarda istenmesi gereken  anjiografi gibi

invaziv incemeleleri tereddüt etmeden

yapt›rabilmektedir. Yine bu incelemelerde belirlenen

vasküler lezyonlara ço¤u kez önemine bak›lmaks›z›n

ve  yine bir damar cerrahisi ile ilgilenen hekimin

görüflünü bile sorulmadan çeflitli endovasküler

ifllemler uygulanmaktad›r. Bu flekilde örne¤in karotis

stentlemesinde oldu¤u gibi bu giriflimlerde bir çok

morbidite ve mortalite ile karfl›lafl›lmaktad›r. Bunun

önüne geçmenin yolu damar cerrahisinin bir disiplin

olmas› ve gerçek bilimsel bilgi, deneyim, yetenek ve

etik de¤erlerle kendi hastalar›na sahip ç›kmas›d›r. Bu

flekilde ancak gereksiz morbidite ve mortalite

azalt›labilir ve sunulan sa¤l›k hizmetinin kalitesi

art›r›labilir. Ülkemizde cerrahlar›n damar cerrahisinin

ayr› bir disiplin olmas› konusunda yeterli cesareti ve

özveriyi göstermemesine karfl›n, ayn› dönem içinde

radyologlar›n giriflimsel radyolog olarak ek birimler

oluflturmufl olmalar›, dahiliye diye ana bir dal›n

neredeyse ortadan kalk›p yerine çok say›da alt ihtisas

dal›n›n oluflmufl olmas›, dahiliyenin temel dire¤i olan

kardiyolojinin tamamen ayr› bir uzmanl›k dal› haline

gelmifl olmas› son derece düflündürücüdür.  

5- Damar cerrah› çok daha genifl yeteneklere sahip

bir cerraht›r. Damar cerrahisi e¤itiminin vazgeçilmez

bir parças›n› damar laboratuvar› aktiviteleri (Doppler

ultrasonografisi, v.b.) ve anjiografik giriflimler

oluflturmaktad›r. A.B.D.’de damar laboratuvarlar› bu

alanda sertifikas› olan damar cerrahlar› taraf›ndan

yönetilir ve vasküler teknisyenler taraf›ndan yap›lan

Doppler ultrasonografi raporlar› onaylan›r. Damar

cerrahlar› gelirlerinin %16’s› Damar laboratuar›ndan

elde ederler.(9) Ayn› flekilde intraoperatif anjiografik

ifllemler damar cerrahlar› taraf›ndan yap›l›r ve tüm bu

ifllemler sosyal güvenlik sistemlerine fatura edilebilir.

Ülkemizde di¤er dallar örne¤in radyoloji etkin

anlamda bir damar laboratuvar› hizmeti vermedi¤i

gibi, radyologlar d›fl›nda yap›lan ultrasonografi,

Doppler ultrasonografisi ve angiografi gibi ifllemlerin

sosyal güvenlik sistemlerine faturaland›r›lmas›n› ve

ödenmesini de engellemektedir. ‹deal anlamda ça¤dafl

bir damar cerrah› her fleyden önce bu ifllemleri

yapabilecek yetenek, bilgi ve beceri ile donat›lm›fl

olmal›d›r. 
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6- Damar cerrahlar› damar hastal›klar› merkezlerinin

oluflumunu sa¤larlar. Bilimsel  ve teknolojik

geliflmeler nedeni ile damar hastal›klar› art›k tek bir tür

hekim taraf›ndan tedavi edilemeyecek kadar kar›fl›k bir

hale gelmifltir. Bu nedenle bir çok disiplinin birlikte

uyum içinde çal›flt›klar› damar hastal›klar› merkezleri

bat› ülkelerinde flekillenmeye bafllam›flt›r.(25) ‹dealde

tan›mlanan damar merkezi bir damar klini¤i, damar

cerrahi ünitesi, endovasküler ünite ve damar

hastal›klar› tan› laboratuvar›ndan oluflmaktad›r. Bu

merkezin ikincil üniteleri ise diyabetik ayak ve yara

bak›m› ünitesi, kronik antikoagulasyon tedavi merkezi,

lipit kontrol, venöz tedavi, lenfödem kontrol ve sigara

tedavi ünitesi gibi çok say›da de¤iflik daldan hekimin

çal›flaca¤› birimlerdir.(9) Bir damar merkezi yukarda

tan›mlanan ünitelerin bir bölümünü bulundurarak ülke

çap›nda düzenlenebilir.  Bu merkezin en önemli baca¤›

damar cerrahisidir. Ülkemizde daha damar cerrahisi

tan›mlanmadan bu aflamaya geçilmesi gerçekçi

olmayacakt›r. 

7-Damar cerrahisinin ayr› bir dal olmas› Türkiye’de

bu alandaki bilimsel araflt›rmalar› art›racakt›r. Ne

yaz›k ki ülkemizde sadece bir elin parma¤› say›s›ndaki

insan taraf›ndan  günlük aktivitenin tamam› fleklinde

damar cerrahisi yap›lmaktad›r. Bunun d›fl›nda damar

cerrahisi vakalar›n›n çok büyük bir k›sm› zaman›n›n

büyük bir bölümünü kalp cerrahisine ay›ran kalp ve

damar cerrahlar› ve zaman›n›n büyük bir bölümünü

genel cerrahiye ay›ran genel cerrahlar taraf›ndan

yap›lmaktad›r. Bu alanda profesyonelli¤in henüz

oluflmam›fl olmas›, damar cerrahisinin bir meslek

olarak kabul edilmeyifli klinik ve e¤itimle ilgili

yukar›da bir bölümü tart›fl›lm›fl sorunlara ek olarak, bu

alanda bilimsel  araflt›rma ve yay›n üretimini de

engellemektedir. Ülkemizden gerek kalp cerrahisi

gerekse genel cerrahi alan›nda çok say›da yay›n

ç›kmas›na karfl›n, ayn› baflar›y› damar cerrahisi için

söylemek mümkün de¤ildir. Ba¤›ms›z bir birim haline

dönüflmüfl dallarda “textbook” lara girecek ölçüde

kaliteli  yay›nlar ç›kmaktad›r. Ne yaz›k ki damar

cerrahisinin  en de¤erli kaynak kitab› olarak kabul

edilen “Rutherford’un  Vascular Surgery” si için bu

say› elin parmaklar›ndan azd›r.

TÜRK‹YE’DE NASIL B‹R DAMAR
CERRAH‹S‹ E⁄‹T‹M VER‹LMEL‹D‹R?
Damar Cerrahi E¤itiminin Verilece¤i Birim:

Günümüzde Türkiye’de damar cerrahisi ülke

genelinde Kalp ve damar cerrahlar› ile Ankara ve

‹stanbul’daki birer t›p fakültesinin genel cerrahi

kliniklerinde damar cerrahisi ile özel olarak ilgilenen

kifliler taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Bu nedenle

damar cerrahisi e¤itiminin çat›s›n› ülke çap›ndaki kalp

ve damar cerrahisi klinikleri (bu birimlerde çal›flan

yeterli damar cerrahisi deneyimine sahip genel

cerrahlar, kalp ve damar cerrahlar›) ve yukarda

bahsedilen ‹stanbul ve Ankara T›p Fakültelerinin

Genel Cerrahi Klinikleri  (Bu birimlerde çal›flan ve

y›llard›r sadece damar cerrahisi ile ilgilendikleri

bilinen genel cerrahlar) oluflturmal›d›r. Bu sözü edilen

Genel Cerrahi Kliniklerinin ilgili fakültelerdeki Kalp

ve Damar Cerrahi Klinikleri ile ortaklafla  damar

cerrahi üniteleri ve e¤itim programlar› oluflturmalar›

çok daha uygundur. Sa¤l›k bakanl›¤›nca 2002’de

yay›nlan UEMS Cerrahi Uzmanl›¤› Bölümü, Vasküler

Cerrahi Altbölümü ve Avrupa Vasküler Cerrahi Üst

Kurulunun haz›rlad›¤› “Vasküler Cerrahi Uzmanl›¤›

‹çin fiartlar” isimli rapora göre damar cerrahisi e¤itimi

verilecek olan birimin özellikleri tan›mlanm›flt›r (Ek-

1). Bunun d›fl›nda hiç bir damar cerrahisi bilgi ve

deneyimi olmayan di¤er Genel Cerrahi Kliniklerinde

böyle bir e¤itimin verilmesi mümkün de¤ildir.  

Damar cerrahi e¤itimi adaylar›: Damar cerrahisi

e¤itimi ya bir yan dal ihtisas› yada ayr› ba¤›ms›z bir

ihtisas dal› olarak verilebilir. Yan dal ihtisas› olarak

damar cerrahisi e¤itimine al›nacak asistanlar  genel

cerrahi e¤itimini tamamlam›fl genel cerrahi

uzmanlar›d›r. Bu aç›dan Damar Cerrahisi e¤itimi

Genel Cerrahi üzerine bir yan dal ihtisas› olmal›d›r.

Kalp ve damar cerrah› olup, kariyerini damar cerrahisi

alan›nda gelifltirmek isteyenler, arzu ettikleri taktirde,

ki e¤itim ihtiyac› d›fl›nda yasal bir zorunluluk yoktur,

sözü edilen damar cerrahisi e¤itimine kat›labilirler.

Mevcut ve e¤itim içeri¤i de¤iflmedikçe gelecekteki

kalp ve damar cerrahlar› yasa önünde damar cerrah›

olarak kabul edildikleri için, damar cerrahisi e¤itimi
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alma zorunlu¤unda de¤illerdir. Ancak Yan dal ihtisas›

flekillendirildi¤inde, istekli olan kalp ve damar

cerrahlar›da  damar cerrahisi yan dal ihtisas›

yapabilirler. Bu aç›dan ülkemizde damar cerrahisi

Kalp ve damar cerrahlar› ile damar cerrahisi yan dal

uzmanl›¤› yapm›fl cerrahlar taraf›ndan

gerçeklefltirilmelidir.  

Bununla beraber Sa¤l›k bakanl›¤›nca 2002’de

yay›nlan UEMS Cerrahi Uzmanl›¤› Bölümü, Vasküler

Cerrahi Altbölümü ve Avrupa Vasküler Cerrahi Üst

Kurulunun haz›rlad›¤› “Vasküler Cerrahi Uzmanl›¤›

‹çin fiartlar” isimli rapora göre damar cerrahisi

e¤itiminin tamamen ayr› bir disiplin halinde verilmesi

tavsiye edilmektedir.  Buna göre  en az iki y›ll›k bir

genel cerrahi e¤itimini içinde bulunduran ve en az 2

y›ll›k bir vasküler cerrahi e¤itimini kapsayan ve di¤er

rotasyonlarla birlikte toplam 6 y›ll›k bir e¤itim süresi

önerilmektedir.  Bu tür bir e¤itim sistemi mümkündür

ve belki de gelecek için en uygun olan flekildir.  Ancak

ço¤u ülkede damar cerrahisi e¤itimi genel cerrahi

e¤itimine bir yan dal ihtisas› olarak bafllam›fl ve daha

sonra ba¤›ms›z bir disiplin haline dönüflmüfltür. Bu tür

bir yol izlenmesi damar cerrahisi e¤itiminin

olgunlaflmas› aç›s›ndan çok daha uygundur. 

Damar Cerrahisi E¤itimi: E¤er bir yan dal ihtisas›

olarak kabul edilirse, damar cerrahisi ihtisas›n›n süresi

genel cerrahi yada kalp ve damar cerrahisi uzmanl›¤›

üzerine iki y›ld›r olmal›d›r. Bu e¤itim süresince arter,

ven ve lenfatik sistem hastal›klar›n›n tan› metodlar›,

de¤erlendirme yöntemleri cerrahi, endovasküler ve

medikal tedavi yöntemleri konusunda asistanlar

e¤itileceklerdir. Bat› ülkelerinde oldu¤u gibi  e¤itimin

bir bölümünü damar laboratuvar› e¤itimi (dubleks,

Doppler ve pletismografik teknikler) oluflturacakt›r. 

Cerrahi tedavi yöntemleri konusunda her bir büyük

ameliyat için  asiste etme,  bir uzman nezaretinde

yapma ve tek bafl›na yapma konusunda asistanlar›n

minumum olgu say›lar›na ulaflm›fl olmalar›

istenmelidir. Örne¤in EBSQ-VASC taraf›ndan yeterli

karotis endarterektomisi e¤itimi için önerilen de¤erler:

1. asistan olarak 15, bir uzman nezaretinde 10, tek

bafl›na 5 olmak üzere toplam 30’dur. Günümüzde

Türkiye’de hiç bir Kalp-Damar Cerrahisi e¤itim

program›nda bu de¤erlere yaklafl›ld›¤›n› iddia etmek

mümkün de¤ildir. 

Endovasküler tedavi yöntemleri damar cerrahisi

e¤itiminin ayr›lmaz bir parças›d›r. Avrupa’da damar

cerrahisi e¤itimi veren ülkeler içinde Nisan 2001

itibari ile sadece Danimarka, ‹rlanda ve Norveç’te

endovasküler cerrahi e¤itimi program içinde yer

almamakta iken, ‹ngiltere’de ise zorunlu de¤ildir.

Di¤er 12 ülkede ise endovasküler cerrahi e¤itimi

zorunludur. (1) ‹lginç olan endovasküler e¤itim

verilmeye baflland›¤›nda o merkeze gelen ve

endovasküler tedavi gerektiren damar hastas› say›s›,

örne¤in y›lda yap›lan endovasküler aorta anevrizma

say›s›n›n artt›¤› bildirilmektedir.(24) Bu nedenle

endovasküler cerrahi e¤itiminin damar cerrahisi

e¤itiminin bir parças› olmas› ça¤›m›z için bir

zorunluluktur. Endovasküler cerrahi e¤itiminin içeri¤i

farkl›l›k gösterebilir. Örne¤in Avrupa için EBSQ-

VASC kriterlerine göre damar cerrahi e¤itimi

s›ras›nda minumum 30 perkütan translüminal

anjioplasti ve stent uygulamas› gereklidir. 

E¤itimin önemli bir bölümü damar laboratuvar›nda

geçmelidir. Damar cerrahisi klinikleri kendi damar

laboratuvarlar›› oluflturuncaya kadar radyoloji

kliniklerinin Doppler ultrasonografi ünitelerine

rotasyon ile bu e¤itim sa¤lanabilir. Mezuniyet sonras›

e¤itimin bir parças› olarak her e¤itim verilen birimde

anjiografi seminerleri, olgu sunumlar›, dergi kulüpleri

ve konferanslar›n oldu¤u haftal›k toplant›lar yap›lmal›

ve bunlar puanland›r›lmal›d›r.

Hiç kuflkusuz damar cerrahisi e¤itiminin yeni bir

e¤itim program› ile  yan dal olarak verilmesi, mevcut

kalp ve damar cerrah› olanlar ile kalp ve damar cerrahi

ihtisas› yapmakta olanlar›n damar cerrahisine olan

ilgileri ve yetkilerini engellemeyi amaçlamamaktad›r.

Kalp ve damar cerrah› ünvan›n› elinde bulunduranlar

ile kalp ve damar cerrahi ihtisas› yapmakta olanlar

damar cerrahisi yapmaya devam etmelidirler. Bu

alanda her hangi bir k›s›tlamadan, engellemeden söz

edilemez. Damar cerrahisinin bir yan dal olmas›

sadece bu alanda çok daha yo¤un e¤itim alm›fl olan,

bilgi ve deneyim sahip damar cerrahlar›

yetifltirilmesini amaç edinmektedir. 
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Sonuç olarak burada sorulmas› gereken soru ülkemiz

için en idealin ne oldu¤udur. Ülkemiz için en ideal

olan damar hastal›klar›n›n en do¤ru ve kolay bir

flekilde tan›n›p de¤erlendirilmesi ve en yüksek baflar›,

en düflük morbidite ve mortalite oranlar› ile mümkün

olan en ucuza tedavi edilmesidir. Bu ideale ancak

yeterli e¤itim ve operatif deneyimle donat›lm›fl  damar

cerrahlar› ile ulafl›labilir. Damar cerrahisi e¤itiminin

bir yan dal olarak düzenlenmesinden amaç bugün

damar cerrahisi yapmakta olanlara bir engel getirmek

de¤il, bundan sonras› için ça¤dafl damar cerrahisi

e¤itiminin verilmesinin sa¤lanmas›d›r. Damar

cerrahisinin bir yan dal ihtisas› olarak kabul edilmesi,

damar cerrahisi e¤itiminin tüm ülkede belirli bir

standartta ve kalitede verilmesini sa¤layacak ve  bu

e¤itimi alm›fl damar cerrahlar› sadece damar cerrahisi

yapacaklar› için kazanm›fl olduklar› bilgi, deneyim ve

yetenek  ile en kaliteli sa¤l›k hizmetini sunacaklard›r.

Ülkemiz için çok geçte olsa yeni kazan›lan bu alan

oldukça geri oldu¤umuz bilimsel bilgi üretimi ve

araflt›rmalar için altyap›n›n oluflumuna katk›da

bulunacakt›r. Bu nedenle tek do¤ru çözüm damar

cerrahisinin bir yan dal olmas›d›r. Bu yan dal

e¤itiminin altyaps›n› büyük oranda günümüzün kalp

ve damar cerrahi klinikleri oluflturacakt›r. Ülkemiz

yapmas› gerekenleri  ço¤u kez kiflisel rant endifleleri,

bilgisizlik ve vizyon eksikli¤i nedeni ile zaman›nda

yapamay›p, y›llarca vakit kaybettikten sonra nihayet

bir gün gerçeklefltirmektedir. Ne yaz›k ki damar

cerrahisi alan›nda da bu al›flkanl›ktan vaz

geçilmemifltir Dünyan›n bir çok ülkesinde damar

cerrahisinin e¤itimi en az 20 y›ld›r verilmektedir.

Bizim do¤ruyu yapmam›z için  yirmi y›l daha m›

beklememiz gerekiyor? Bu nedenle daha fazla zaman

kaybedilmeden damar cerrahisinin bir uzmanl›k dal›

olarak kabul edilmesi bir zorunluluktur.
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Ek-1

VASKÜLER CERRAH‹ UZMANLI⁄I
‹Ç‹N fiARTLAR

UEMS CERRAH‹ BÖLÜMÜ
TC Sa¤l›k Bakanl›¤› Avrupa Birli¤i Koordinasyon

Dairesi Baflkanl›¤›. 

Avrupa Birli¤inde t›p uzmanl›k dallar› e¤itimi ve

e¤itim merkezleri denetim flartlar›. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› Yay›nlar›, Birinci bask›,  

Ankara,  2002;184-187

UEMS Cerrahi Uzmanl›¤› Bölümü, Vasküler Cerrahi

Altbölümü ve Avrupa Vasküler Cerrahi

Üst Kurulu taraf›ndan haz›rlanan taslak, Haziran 1995 

Madde 1
GENEL ‹LKELER
1.1 Vasküler Cerrahi e¤itiminin en önemli amac›

vasküler hastal›klar› olan hastalara sa¤lanan

bak›m›n kalitesini güvenceye almakt›r. Bu

nedenle, cerrahlar bu uzmanl›k alan›nda bilgi,

beceri ve deneyim elde etmek ve hastalar›n› tek

bafllar›na veya di¤er t›p uzmanlar›yla birlikte

tedavi etme deneyimi edinmektir.

1.2 AB içerisinde vasküler cerrahi e¤itiminde izleme

otoritesi UEMS Vasküler Cerrahi Alt

bölümüdür.

1.3 Vasküler cerrahide tan›maya ve ö¤reticilere

iliflkin standartlar, Avrupa Vasküler CerrahiÜst

Kurulu (EBVS) taraf›ndan belirlenir ve Vasküler

Cerrahi Altbölümü taraf›ndan onaylan›r.

1.4 E¤itim Avrupa Vasküler Cerrahi Üst Kurulunun

yan› s›ra Ulusal Yetkili Organ taraf›ndan da

yeterlili¤i onaylanm›fl bir e¤itim program›

çerçevesinde yap›lacakt›r.

1.5 Vasküler cerrahi uygulamalar›n›n içeri¤i ve

dolay›s›yla, bu uzmanl›k dal›nda e¤itim “Belge:

Vasküler Cerrahinin Tan›m› ve fiartlar›” (UEMS

belge D 9421, Kas›m 1993) bafll›kl› belgede tam

olarak tan›mlanm›flt›r.

Madde 2
E⁄‹T‹M PROGRAMI
2.1 Vasküler Cerrahi alan›nda e¤itim vasküler

hastal›klar› olan hastalar›n tan› ve yönetiminde
uygulamal› deneyimi temel almal›d›r.

2.2 E¤itim program› (hem program müdürü hem de
kurum/departman Avrupa Üst Kurulunun
standartlar›n› karfl›l›yorsa) yaln›zca Avrupa
Vasküler Cerrahi Üst Kurulu taraf›ndan tan›nabilir.
Akreditasyon ifllemleri yerinde yap›lacak teftiflleri
de içermelidir. Bu teftifller birleflik bir ulusal otorite
komitesi ve Avrupa Vasküler Cerrahi Üst
Kurulunun temsilcileri taraf›ndan veya tek bafl›na
EBVS taraf›ndan yap›lacakt›r. Program›n onay› en
çok 5 y›l süreyle geçerlidir. Birimler her 5 y›lda bir,
personel ve tesislerdeki de¤ifliklikler hakk›ndaki
ayr›nt›lar› vererek yeniden bafl vururlar.

2.3 Birleflik e¤itimin süresi, genelde ve vasküler
cerrahide, en az›ndan 6 y›l alacakt›r. Bu süre
cerrahide en az›ndan 2 y›ll›k rotasyon
e¤itiminden ve en az›ndan 2 y›ll›k vasküler
cerrahi e¤itiminden oluflacakt›r.

2.4 Vasküler cerrahi e¤itimi afla¤›daki flekilde
bölünecektir:
a. Temel vasküler cerrahi e¤itimi,
b. ‹leri vasküler cerrahi e¤itimi. Bu ikinci e¤itim
en az›ndan bir y›l sürecektir. Sadece ileri
vasküler cerrahi e¤itimini tamamlam›fl cerrahlar
vasküler cerrah olarak ele al›n›rlar.

2.5 Rotasyon, Temel ve ileri vasküler cerrahi
e¤itimlerinin tüm içeri¤i Avrupa Vasküler
Cerrahi Üst Kurulu taraf›ndan belirlenecektir.
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2.6 Bilimsel çal›flmalar teflvik edilecektir. Bu, klinik
yönelimli olmad›¤›nda, yukar›da tan›mlanan
minimal e¤itim süresine ek bir süre olarak yap›l›r.

Madde 3
PROGRAM MÜDÜRÜ
3.1 E¤itim program›n›n liderli¤i ulusal e¤itim

standartlar›n› baflar›yla geçmifl, en az›ndan 5 y›ll›k
bir süre boyunca genifl deneyim edinmifl, seçkin
bir profesyonel olan, ilgili ve e¤itim program›n›
yürütebilecek kapasiteye sahip ve e¤itimin içerdi¤i
klinik vizite, e¤itim yönetimi toplant›lar› ve idari
zorunluluklara kat›lman›n yan› s›ra uygulamal›
ö¤retime yeterince vakit ay›rmaya istekli tek bir
vasküler cerrah›n ellerinde olmal›d›r. Bu kiflinin
vasküler alanda, ulusal ve uluslararas› düzeyde,
düzenli olarak yay›n ve sunu yapmas› beklenir.

3.2 Program müdürü d›fl›nda en az›ndan bir tane
daha vasküler cerrah›n e¤itilen kiflilere ders
vermeye katk›da bulunmas› gerekmektedir.

3.3 Program müdürü vasküler cerrahlar›n
sertifikasyonu için e¤itim program›n›n
bafllamas›ndan önce, e¤itim görecek kiflinin
önerilen e¤itim plan› konusunda ulusal örgütü ve
Avrupa Vasküler Cerrahi Üst Kurulunu haberdar
etmelidir. E¤itim süresi tamamland›¤›nda,
program müdürü iliflkin otoriteye e¤itilen kiflinin
birincil veya ileri vasküler e¤itimi için sertifika
almas›n› onaylad›¤›n› bildirmelidir.

Madde 4
KURUM VE DEPARTMAN
4.1 Vasküler cerrahi departman›, yap›sal olarak

genel cerrahinin bir bölümü olmas›na karfl›n,
vasküler cerrah personeli olan, tan›nabilir bir
birim olmal›d›r.

4.2 Kurumun ameliyatlar listesinde genifl bir vasküler
cerrahi ifllemleri dizisi olmal›d›r ve vasküler cerrahi
ameliyatlar›n›n y›ll›k say›s› ö¤retim program›nda
kullan›labilecek 150’den fazla olmal› ve büyük
arteriyel rekonstrüksiyonlardan oluflmal›d›r.

4.3 Yeni vakalar›n de¤erlendirilmesi ve izleme
viziteleri için kabul edilebilir bir ayakta vasküler
tedavi klini¤i olmal›d›r.

4.4 Kurum içerisinde, anjiyografi, dijital
substraksiyon anjiyografisi, kompüterize
tomografi ve/veya manyetik rezonans teknolojisi

için gerekli donan›m›n oldu¤u bir radyoloji
departman› olmal›d›r.

4.5 Tesisler fizyolojik testler için donan›m› iyi bir
vasküler laboratuar ve vasküler cerrahi
departman›n› do¤rudan eriflebilece¤i dupleks
ultrason tarama içermelidir.

4.6 Denetim sonuçlar›n›n ve al›nan önlemlerin
ayr›nt›l› olarak kaydedilmesi ve yay›mlanmas›
gerekmektedir.

Madde 5
E⁄‹T‹LECEK K‹fi‹N‹N SEÇ‹M‹
5.1 E¤itilecek kifli temel t›bbi niteliklere ve AB

içerisindeki bir ulusal otorite taraf›ndan verilmifl
t›p uygulama sertifikas› olmal›d›r.

5.2 Vasküler e¤itime ek olarak, en az›ndan 2 y›ll›k
bir cerrahi e¤itimi rotasyonu süresi gereklidir.

5.3 E¤itilen kiflinin klinik ve ameliyat deneyimlerinin
say›sal kay›tlar› bir kay›t günlü¤üne say›sal
olarak kaydedilmelidir. E¤itilen tüm kiflilerin
kay›t günlü¤ü tutmas› ve yap›lacak yerinde
teftifllerde bu günlü¤ü gösterebilmesi gerekir.

5.4 Yerinde teftifllerde e¤itilen kifli kendisi için önerilen
e¤itim plan› (birincil ve ileri e¤itim süreleri,
kurumlar ve program müdürleri) konusunda veri ve
bilgi verebilmesi gerekir. Bu öneri program
müdürü taraf›ndan imzalanm›fl olmal›d›r.

Madde 6
SERT‹F‹KASYON
6.1 Avrupa Vasküler Cerrahi Üst Kurulu taraf›ndan

akreditasyon alm›fl e¤itim programlar›nda
birincil ve ileri vasküler cerrahi e¤itimini
tamamlam›fl ve bu e¤itimi tamamlad›¤›nda
EBVS de¤erlendirmesinde tatmin edici bir
standarda eriflmifl vasküler cerrahlara kalite
tan›ma sertifikas› verilir.

6.2 EBVS de¤erlendirmesi baflvurusu, onay alm›fl bir
e¤itim program›n›n tamamlanmas›ndan sonra
herhangi bir zamanda yap›labilir, ancak, baflvuruyu
yapan›n en az›ndan 3 y›ld›r iliflkin ulusal uzmanl›k
akreditasyonunu haiz olmas› flart› vard›r. Daha
ayr›nt›l› bilgi için Avrupa Vasküler Cerrahi Üst
Kurulunun / Avrupa Vasküler Cerrahi Derne¤inin
‹nternet Web sitesine bak›n›z: EBVS UEMS
Vasküler Cerrahi Altbölümü websitesi:
http://www.iaehv.nl/users/buth
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DER‹N VE TROMBOZU TEDAV‹S‹NDE DÜfiÜK MOLEKÜL A⁄IRLIKLI
HEPAR‹N‹N ETK‹NL‹⁄‹

EFFICIENCY OF THE LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN IN
TREATMENT OF DEEP VEIN THROMBOSIS

U¤ursay KIZILTEPE, Levent OKTAR, Göksel ERGÜL, ‹lkar GEL‹fiEN
Dr. Muhittin Ülker Acil Yard›m ve Travma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Klini¤i, ANKARA

Özet
Amaç: Bu çal›flma ile akut derin ven trombozunun tedavisinde düflük molekül a¤›rl›kl› heparin kullan›m›n›n standart heparin
kullan›m› ile güvenilirlik ve etkinlinlik aç›s›ndan k›yaslanmas› amaçland›.
Yöntem: Semptomatik derin ven trombozu olan 68 hasta doppler USG ile tan› konulmas›n› takiben akut dönemde, hastalar›n
a¤›rl›klar›na göre, subkutan sabit doz düflük molekül a¤›rl›kl› heparin (Grup 1, n=40) veya aPTT de¤erlerine göre doz
ayarlamas› yap›larak intravenöz standart heparin kullan›lan (Grup 2, n=28) iki gruba ayr›larak, geriye dönük olarak incelendi.
Hastalara efl zamanl› olarak coumadin ile oral antikoagülan tedavi baflland› ve 12 hafta boyunca devam edildi. Hastalar bir y›l
boyunca, klinik bulgular›nda ve doppler USG lerindeki de¤ifliklikler aç›s›ndan takip edildiler. 
Bulgular: Standart heparin uygulanan hastalarda hastanede yat›fl s›ras›nda daha s›k kanama komplikasyonu geliflti (p=0.03).
Her iki gruptan 2 fler hastada tekrarlayan derin ven trombozu saptand› (p>0.05). Uzun dönemde Grup 1 de 2, Grup 2 de 1
hastada kullan›lan oral antikoagülana ba¤l› major kanama izlendi (p>0.05). Hastanede mortalite geliflmezken, 1 y›ll›k takip
döneminde Grup 1 den 3, Grup 2 den 2 hasta kaybedildi. Uzun dönemdeki doppler USG bulgular›nda ulafl›lan INR düzeyinin
etkili oldu¤u izlenirken, gruplar aras›nda farkl›l›k izlenmedi.
Sonuç: Fiks doz, subkutan düflük molekül a¤›rl›kl› heparin kullan›m› derin ven trombozunun bafllang›ç tedavisinde intravenöz
standart heparin infüzyonu ile eflde¤er etkinliktedir. Düflük molekül a¤›rl›kl› heparin ile akut dönemde major kanama riski
daha düflüktür. Uzun dönemde derin ven trombozuna ba¤l› komplikasyonlar›n›n önlenmesi amac›yla yeterli oral
antikoagülasyona ulafl›lmas› büyük önem tafl›r. (Damar Cerrahi Dergisi 2003;12(3): 15-20)

Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, heparin, doppler ultrasonografi

Summary
Purpose: In this study our goal was comparison of low molecular weight heparin and standart heparin usage with regard to
safety and efficiency in the treatment of acute deep vein thrombosis .
Methods: Sixty-eight patients with symptoms of deep vein thrombosis and diagnosed with doppler USG who underwent
anticoagulation with either subcutaneous fixed dose low molecular weight heparin (Group 1, n=40) or standart
unfractionated heparin infusion (Group 2, n=28) were investigated retrospectively. Oral anticoagulation with coumadin was
started following admitting to hospital and continued for 12 weeks. Patients were followed for one year with regard to
physical and doppler ultrasonographic findings.
Results: Patients who received standart heparin experienced major bleeding complications more frequently during hospital
stay (p=0.03). Two patients in both groups had recurrent deep vein thrombosis during follow up period (p>0.05). In long
term, 2 patients in group 1 and 1 patient in group 2 had oral anticoagulant related bleeding (p>0.05). Although there was no
hospital mortality, during 1 year follow up period, 3 patients in group 1 and 2 patients in group 2 died. Although no
differences between groups was observed, long term doppler ultrasonographic findings revealed effects of INR levels over
recanalization rate. 
Conclusion: For the initial treatment of deep vein thrombosis, fixed dose, subcutaneous low molecular weight heparin usage
is equally effective with intravenous standart heparin infusion. Incidence of major bleeding with low molecular heparin usage
is lower than standart heparin infusion. In long term, adequacy of anticoagulation is crucial for the prevention of deep vein
thrombosis related complications. (Turkish J Vasc Surg 2003;12(3): 15-20)

Key Words: Deep vein thrombosis, heparin, doppler ultrasonography
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lt ekstremite derin venlerinin trombozu, gerek

oluflturdu¤u kal›c› morbidite  gerekse sebep olabildi¤i

komplikasyonlar nedeniyle tafl›d›¤› yüksek mortalite

riski nedeniyle önem tafl›yan bir patolojidir. Her y›l

her 1000 kifliden 2-4 ünde semptomatik derin ven

trombozu veya pulmoner emboli nedeniyle

antikoagülan tedavi uygulanmas› gerekti¤i

bildirilmifltir(1). Derin ven trombozuna klasik yaklafl›m,

pulmoner emboliye ba¤l› ölümlerin önlenmesi, akut

geliflen olaylara ba¤l› morbiditenin azalt›lmas› ve

tekrarlamalar›n en aza indirilmesidir. 

Yak›n zamana kadar, derin ven trombozunun standart

tedavisi hastalar›n hastaneye yat›r›lmas›n› takiben, 5-

10 gün süre ile intravenöz standart heparin (fraksiyone

olmayan) infüzyonu ve sonras›nda en az 3 ay boyunca

oral antikoagülan tedavi uygulanmas› fleklindeydi(2).

Yap›lan çeflitli randomize çal›flmalar, derin ven

trombozunun tekrarlamas› ve bahsedilen

komplikasyonlar›n›n önlenmesinde, bafllang›çta

uygulanan heparin tedavisinin yeterlili¤i ve tedavi

edici antikoagülasyon düzeyine en k›sa zamanda

ulafl›lmas›n›n önemini aç›¤a ç›karm›flt›r(3, 4). Proksimal

derin bacak venlerinin tutuldu¤u ve yetersiz

antikoagülan tedavi uygulanan hastalarda tekrarlayan

venöz tromboembolizm s›kl›¤› %50 ye ulaflmaktad›r. 

Bu çal›flmada alt ekstremite derin ven trombozu olan

hastalar›n tedavilerinde standart heparin ile alternatif

olarak kullan›m› önerilen düflük molekül a¤›rl›kl›

heparinin güvenilirli¤i ve etkinli¤i karfl›laflt›r›ld›.

Ayr›ca ayn› hastalarda uzun dönemde uygulanan oral

antikoagülan tedavinin etkinli¤i ve sonuçlar›

incelendi.

HASTALAR VE YÖNTEM:
Çal›flma Hastalar›: 

Nisan 1997 ile Nisan 2003 tarihleri aras›nda

klini¤imize baflvuran, akut dönemde, semptomatik alt

ekstremite derin ven trombozu olan ve antitrombotik

tedaviye ihtiyaç duyan 68 hasta retrospektif olarak

incelendi. Bacakta a¤r›, sertleflme ve flifllik gibi

semptomlar› nedeni ile derin ven trombozu

oldu¤undan flüphelenilen hastalara alt ekstremite

venöz renkli doppler ultrasonografi uygulanarak tan›

konuldu. Bu kriterleri tafl›makla birlikte,

antikoagülasyonun kontrendike oldu¤u, trombolitik

tedavi planlananlar, son 14 gün içinde gastrointestinal

kanama geçirenler, son 3 günde anestezi gerektiren bir

cerrahi müdahale geçirenler, son 10 gün içinde inme

geçirenler, trombosit say›s› 100.000 in alt›nda olanlar,

35 kg. dan daha az kilolu olanlar, 18 yafl alt›ndakiler,

hamile olanlar ve yaflad›¤› yer itibariyle taburculuk

sonras› takip edilmesinin zor oldu¤u hastalar

çal›flmaya dahil edilmediler. 

Tedavi Protokolü:

Klini¤imize bahsedilen semptomlarla baflvuran

hastalarda yap›lan renkli doppler USG ile alt

ekstremite venöz sisteminin incelenmesini ve

tromboze venlerin saptanmas› sonras› hastalar

hastaneye yat›r›larak, bafllang›ç tedavisi amac›yla

düflük molekül a¤›rl›kl› heparin (Grup 1) ya da

standart heparin ( Grup 2) kullan›lan 2 gruba

ayr›ld›lar. Grup 1 hastalar›nda, düflük molekül a¤›rl›kl›

heparin olarak Nadroparin, subkutan, vucut a¤›rl›¤› 50

kg a kadar olan hastalarda 2X0.4 mL (3800 IU AXa),

50 - 60 kg aras›ndaki hastalarda 2X0.5 mL (4750 IU

AXa), 60 - 70 kg aras› hastalara 2X0.6 mL (5700 IU

AXa), 70 - 80 kg aras›ndakilere 2X0.7 mL (6650 IU

AXa), 80 - 90 kg aras›ndakilere 2X0.8 mL (7600

AXa), 90 - 100 kg aras›ndakilere 2X0.9 mL (8550

AXa) fleklinde fiks dozda kullan›ld›. Grup 2 deki

hastalar, standart heparin 5000 U intravenöz bolus,

1250 U/saat intravenöz infüzyon ile devam edildi. Bu

infüzyon, aPTT 60-85 sn ya da bafllang›ç de¤erinin

1.5-2.5 kat›na ulaflacak flekilde titre edildi. Bu testler

her gün tekrarland›. Grup 1 deki hastalarda bu testler

sadece haftada 1 kez uyguland›. Oral antikoagülasyon

amac›yla Coumadin, tedavinin 1. veya 2. gününde

baflland› ve toplam 12 hafta boyunca devam edildi. Bu

tedavi boyunca INR düzeyi 1.8-2.5 aras›nda tutulacak

flekilde ilaç dozu ayarland›. Hastalar taburcu

edildikden sonra da yak›n takip alt›nda tutuldular. Bu

takip s›ras›nda venöz tromboemboli ve geliflebilecek

major komplikasyonlar (kanama, tekrarlayan derin
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ven trombozu, pulmoner embolizm vb.) aç›s›ndan

hastalar de¤erlendirildiler. Bu komplikasyonlar›n

geliflmifl olabilece¤ine dair semptomu olan hastalar

tekrar gerekli testler uygulanarak incelendiler.

Hastalarda INR ölçümleri yan›nda belli aral›klarla tam

kan ve aPTT ölçümleri de yap›ld›. 

Klinik Sonuçlar›n De¤erlendirilmesi:

Bu çal›flmada, kanama, klinik olarak belirgin ve Hb

düzeyinde en az 2 gr l›k bir azalmaya yol açan ya da 2

yada daha fazla eritrosit süspansiyonu transfüzyonunu

gerektiren, intrakranial ya da retroperitoneal, veya

tedavinin tamamen durdurulmas›n› gerektirecek kadar

fliddetli ise major kanama olarak kabul edildi. Renkli

doppler USG de popliteal, yüzeyel femoral, ana

femoral, veya iliyak venlerdeki derin ven trombozlar›

proximal, bald›rda yerleflik trombüsler (posteriyor

tibial, gastroknemius, soleil, peroneal ve anterior tibial

venler) ise distal derin ven trombozu olarak kabul

edildiler. Bu incelemelerde, spontan ve augmente

ak›m, intraluminal ekojenik materyal, parsiyel veya

total kompresibilite kayb›, tromboze vendeki

dilatasyon varl›¤› araflt›r›ld›. Hastalar›n uygulanan

antikoagülan tedavi sonras› kontrol amac›yla yap›lan

venöz doppler ultrasonografilerinde var olan

lezyonlar›n›n seyri, rekanalizasyon varl›¤› yada

progresyon geliflimi araflt›r›ld›. Semptomlar› itibariyle

pulmoner emboli düflünülen hastalarda ventilasyon

perfüzyon sintigrafisi ile tan› konuldu.

‹statistiki Analiz:

Gruplar aras›nda tedaviye geliflen yan›tlar aras›ndaki

farkl›l›klar›n analizi için Fisher Exact ve ki-kare (2

tarafl›) testleri kullan›ld›. 0.05 den küçük p de¤erleri

istatistiki olarak anlaml› kabul edildi. Devaml›l›k

gösteren de¤iflkenlerin analizinde Student’s t testi

kullan›ld›. 

BULGULAR:
Çal›flmaya dahil edilen hastalar›n ilk baflvuru

s›ras›ndaki karakteristik özellikleri benzerlik

gösteriyordu (Tablo 1). Hastalara uygulanan bafllang›ç
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Tablo 1: Çal›flmaya dahil edilen hastalar›n ilk baflvuru s›ras›ndaki karakteristikleri.

Grup 1 (n:40) Grup 2 (n:28) p de¤eri

Ortalama Yafl (y›l) 59.4±17.2 61.6±16.6 p>0.05

Erkek Cinsiyet 19 (%47) 15 (%53) p>0.05

Geçirilmifl derin ven trombozu 8 (%20) 5 (%18) p>0.05

Son 3 ayda cerrahi 26 (%65) 18 (%64) p>0.05

Bilinen Kanser 2 (%5) 1 (%3) p>0.05

Son 3 ayda yatak istirahati 19 (%47) 11 (%39) p>0.05

Hastaneye baflvuru zaman› (gün) 4±6 3.5±5.8 p>0.05

Efllik eden Pulmoner Emboli 3 (%7.5) 2 (%7.1) p>0.05

Lokalizasyon

Distal 23 (%57.5) 13 (%46) p>0.05

Proksimal 11 (%27.5) 10 (%36) p>0.05

Total 6 (%15) 5 (%18) p>0.05

Oklüzyonun  derecesi

‹nkomplet 14 (%35) 10 (%36) p>0.05

Komplet 26 (%65) 18 (%64) p>0.05

Grup 1: Düflük molekül a¤›rl›kl› heparin uygulanan grup

Grup 2: Standart heparin uygulanan grup



tedavisi, hastanede yat›fl ve daha sonraki oral

antikoagülasyon ile ilgili veriler Tablo 2 de

özetlenmifltir. Hastalar›n klini¤imize ilk baflvurular›

s›ras›nda yap›lan renkli venöz doppler USG bulgular›

k›yasland›¤›nda gruplar aras›nda belirgin fark yoktu

(Tablo 1). Her iki gruptaki hastalarda, bafllang›çtaki

heparin tedavisi yaklafl›k 6 gün sürdürüldü. Her iki

grupta oral antikoagülasyon ile INR düzeyleri

birbirlerine benzer sürelerde terapötik düzeye ulaflt›.

Taburculuk s›ras›nda, grup 1 de daha fazla hastada

terapötik INR düzeylerine(1.8-2.5) ulafl›lm›flt› (p:0.01).

Ortalama hastanede yat›fl süreleri, Grup 2 deki

hastalar›n terapötik aPTT düzeylerine ulafl›lmas›nda

yaflan›lan güçlükler nedeniyle, istatistiki fark

oluflturmamakla birlikte daha uzundu (9.4±7.8 e karfl›

6.4±7.1, p=0.06). Hastalar›n tamam›nda tedavinin 3. -

4. gününden itibaren semptomlarda gerileme bafllad›.

Hiç bir hastada hastanede yat›fl sürecinde mortalite

görülmedi. Uygulanan tedavi ve takip protokolüne

uyum oran› yüksekti ve tüm hastalar taburcu olmalar›

sonras› takip edilebildiler. Bu takip s›ras›nda Grup 1

deki 3 hasta (2 hasta malignite, 1 hasta akut MI) ve

Grup 2 de 2 hasta (1 malignite, 1 hasta inme)

kaybedildiler (Tablo 3). 

Hastalara uygulanan antikoagülan tedavi sürecinde

geliflen komplikasyonlar aç›s›ndan her iki grup

benzerlik gösteriyordu (Tablo 3). Benzer flekilde uzun

dönemde kronik venöz yetmezlik geliflimi aç›s›ndan

gruplar aras›nda belirgin farkl›l›k yoktu (Tablo 3). 

Hastalar›n tedaviye bafllanmas›ndan sonra 1. y›ldaki

yap›lan renkli doppler USG lerinde, grup 1 deki

hastalarda tam rekanalizasyon oran› %61 iken grup 2

deki hastalarda ayn› oran %55 idi (p>0.05).

Rekanalizasyon s›kl›¤›n›n, trombozun geliflti¤i venöz

segment ile iliflkili olmad›¤› izlendi. Her iki grupta da

hastalar uzun dönemde terapötik INR düzeylerine

ulafl›p ulaflmamalar› aç›s›ndan alt gruplara

ayr›ld›klar›nda, Grup 1 de INR düzeyi 1.8-.2.5

aras›nda olan hastalarda rekanalizasyon oran› %75

(15/20) iken INR düzeyi 1.8 in alt›nda olan hastalarda

%50 (3/6) idi (p>0.05). Grup 2 de ise ayn› oranlar %

57 (8/14) ve % 33.3 (2/6) idi (p>0.05).

Rekanalizasyon oranlar› gruplar aras›nda

k›yasland›¤›nda da istatistiki fark yoktu. 

TARTIfiMA 
Standart heparinin ortalama molekül a¤›rl›¤› 12000-

16000 dalton aras›ndayken son zamanlarda giderek

yayg›nlaflan düflük molekül a¤›rl›kl›, fraksiyone

heparin preperatlar›n›n molekül a¤›rl›klar› 4000-5000

dalton aras›ndad›r (5). Frydman ve ark. yapt›klar›

farmakokinetik çal›flmalarda subkutan uygulanan

düflük molekül a¤›rl›kl› heparinin bioyararlan›m›n›n

çok yüksek oldu¤u ve yar› ömrünün de standart

heparinden daha uzun oldu¤u göstermifllerdir (6).

Holmer ve ark. tavflanlarda yapt›klar› çal›flmalarda

düflük molekül a¤›rl›kl› heparin fraksiyonlar›n›n

antitrombotik etkinli¤inin standart heparine eflde¤er ya
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Tablo 2: Bafllang›ç heparin tedavisi, hastanede yat›fl ve oral antikoagülan tedavisi ile ilgili veriler.

Grup 1 (n=40) Grup 2 (n=28) p de¤eri

Bafllang›ç tedavi süresi 6.3±2.4 5.8±2.1 p>0.05

Bafllang›ç Heparin Tedavisi S›ras›nda Major Kanama 0 3 0.03

Hastanede Mortalite 0 0 -

Hastanede kal›fl (gün) 6.4±7.1 9.4±7.8 0.06

Taburculuk öncesi

INR < 1.8 6 4 p>0.05

INR :1.8-2.5 32 14 0.01

INR > 2.5 2 - -

Grup 1: Düflük molekül a¤›rl›kl› heparin uygulanan grup

Grup 2: Standart heparin uygulanan grup 



da daha fazla oldu¤u ve buna ek olarak daha az

hemorajik komplikasyonlara neden oldu¤unu

izlemifllerdir (7). Çeflitli klinik çal›flmalarda, derin ven

trombozu nedeniyle hastaneye yat›r›lm›fl hastalarda

düflük molekül a¤›rl›kl› heparinin, hastalar›n sadece

a¤›rl›klar›na göre doz ayarlamas› yap›larak

kullan›lmas›n›n en az standart heparin kadar etkili ve

güvenilir olabilece¤i bildirilmifltir(8). Hatta, yap›lan

çeflitli meta-analizlerde standart heparine k›yasla

düflük molekül a¤›rl›kl› heparin kullan›m› ile

tekrarlayan venöz tromboemboli riskinde %50 ye

varan bir azalma olabilece¤i gösterilmifltir(9).

Düflük molekül a¤›rl›kl› heparin kullan›m›n›n çeflitli

pratik avantajlar› vard›r. Laboratuvar monitörizasyonu

ve infüzyon gerektirmemesi nedeniyle hastalar erken

taburcu edilebilir, hatta teorik olarak tedavinin tamam›

evde yap›labilir(5). Hastanede yat›r›lan hastalarda ise

intravenöz katetere ihtiyaç duyulmamas› aç›s›ndan

avantajl›d›r.

Bizim çal›flmam›zda da monitörizasyon yap›lmaks›z›n

subkutan düflük molekül a¤›rl›kl› heparin kullan›m›n›n

venöz tromboz ile baflvuran hastalarda etkili ve

güvenli oldu¤u gösterilmifltir. Düflük molekül a¤›rl›kl›

heparin kullan›lan hastalarda klinik düzelmenin

standart heparin kullan›lan hastalarla benzer

seyretmesi, rekürran derin ven trombozu s›kl›¤›n›n

daha fazla olmamas›, bu hastalarda hiç bir major

kanama episodunun görülmemesi, erken ve geç

dönemde yap›lan renkli doppler ultrasonografik

incelemelerde benzer rekanalizasyon oranlar›

izlenmesi bu tedavi seçene¤inin daha düflük riskle en

az standart heparin kadar etkin oldu¤unu

göstermektedir. Takibe ald›¤›m›z ancak bu çal›flmaya

dahil edilmeyen 4 hasta hastaneye yat›r›lmadan,

baflar›l› bir flekilde takip ve tedavi edilmifllerdir. 

Derin ven trombozu özellikle gebelik ve oral

kontraseptif kullan›m› s›ras›nda, çeflitli major cerrahi

uygulamalar sonras›nda ve kanserli hastalarda s›kl›kla

görülmektedir(10-12). Literatürle uyumlu olarak bizim

çal›flma grubumuzda da kanserli hastalarda rekürrens

oldukça s›k izlenmifltir. Bu hasta grubunda erken ve

geç dönemde uygulanacak olan antikoagülan tedavi

düzeyinin daha yüksek tutulmas› faydal› olabilir(8, 9, 13).

Derin ven trombozunun uzun dönem klinik

sonuçlar›n› etkileyen faktörler tam olarak

anlafl›lamam›flt›r. Akut derin ven trombozu geliflen
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Tablo 3: Tedaviye bafllanmas› sonras› 1. y›ldaki tekrarlayan venöz tromboemboli, major kanama 

ve ölüm oranlar› ve  renkli venöz doppler USG sonuçlar›

Grup 1 (40) Grup 2 (28) p de¤eri

Tekrarlayan Derin Ven Trombozu 2 (%5) 2 (%7.1) p>0.05

INR < 1.8 - - p>0.05

INR :1.8-2.5 2 2 p>0.05

Major Kanama 2 (%5) 1 (%3.5) p>0.05

INR < 1.8 1 1 p>0.05

INR :1.8-2.5 1 - -

Doppler Bulgusu

K›smi Rekanalizasyon 6/26 (%23) 5/18 (%27) p>0.05

Tam Rekanalizasyon 16/26 (%61) 10/18 (%55) p>0.05

De¤ifliklik yok 3/40 (%7.5) 6/28 (%21) p>0.05

Progresyon - 2/16 (%7) -

Posttrombotik Sendrom 6/40 (%15) 5/28 (%17) p>0.05

1 y›ll›k mortalite 3 (%7.5) 2 (%7.1) p>0.05

Grup 1: Düflük molekül a¤›rl›kl› heparin uygulanan grup

Grup 2: Standart heparin uygulanan grup
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hastalar›n tan›dan 3-13 y›l sonras›nda hastalar›n %30-

80 inde posttrombotik sendrom geliflmektedir(14).

Posttrombotik sendrom sonras› kronik venöz

yetmezlik geliflimi rezidüel venöz obstrüksiyon ve

kapak yetmezli¤ine ba¤l› reflü ile iliflkilidir. Derin ven

trombozlar›n›n %50-80 i tan›dan sonraki 6-12 ay

içinde p›ht› lizisi ve retraksiyonu ile rekanalize

olmaktad›r(4, 15). Halen akut derin ven trombozu sonras›

hangi hastalar›n tam olarak rekanalize olaca¤›n›, hangi

hastalarda posttrombotik sendrom geliflece¤ini tam

olarak tahmin etmek mümkün de¤ildir. Önemli

miktarda hastada, trombüsde de¤ifliklik olmamakta

veya sadece parsiyel rezolüsyon geliflmektedir.

Caprini ve ark. renkli venöz doppler ultrasonografi

incelemelerinin özetlendi¤i çal›flmalar›nda 1 y›lda

vakalar›n %68 inde komplet rekanalizasyon geliflti¤i,

major de¤iflikliklerin ilk 3 ayda yap›lan incelemelerde

izlendi¤i bildirilmifltir(4). Lümeni tam t›kayan trombüsü

olan hastalar›n %62 sinde ve tam olarak

t›kamayanlar›n %11 inde (p:0.003) venöz trombozun

kronikleflti¤i bildirilmifltir. INR düzeyleri istenen

seviye ulaflan hastalar›n %6 s›nda kronik venöz

tromboz geliflirken, düzeyleri subterapötik olanlar›n

2/3 ünde kronik venöz tromboz izlenmifltir. Ayn›

çal›flmada derin ven trombozunun lokalizasyonu ile

gelecekte geliflecek olan kronik venöz yetmezlik

aras›nda bir korelasyon bulunamam›flt›r(4). Bizim

çal›flmam›zda da tam rekanalizasyonun görüldü¤ü

hastalardaki ortalama INR düzeylerinin daha yüksek

oldu¤u saptanm›flt›r.    

Sonuç olarak, fiks doz, subkutan düflük molekül

a¤›rl›kl› heparin kullan›m› derin ven trombozunun

bafllang›ç tedavisinde intravenöz standart heparin

infüzyonu ile eflde¤er etkinliktedir. Düflük molekül

a¤›rl›kl› heparin ile akut dönemde major kanama riski

daha düflüktür. Bafllang›çta uygulanan tedavi fleklinin

uzun dönemdeki doppler USG bulgularna belirgin bir

etkisi yoktur. Uzun dönemde derin ven trombozuna

ba¤l› komplikasyonlar›n önlenmesi amac›yla yeterli

oral antikoagülasyona ulafl›lmas› büyük önem tafl›r. 
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ENDOTEL HARAB‹YET‹ OLUfiTURULAN ARTERDE AÇIK KALMA
ORANINI ARTIRICI B‹R YÖNTEM OLARAK ‹NTRALUM‹NAL
STREPTOK‹NAZ UYGULAMASI: DENEYSEL ÇALIfiMA

INTRALUMINAL STREPTOKINASE APPLICATION TO INCREASE
PATENCY IN ENDOTHELIUM DENUDED VESSEL: 
AN EXPERIMENTAL STUDY

Osman Tansel DARÇIN1, ‹lyas ÖZARDALI2, Süleyman GAN‹DA⁄LI3, Mete KAYA4, Mehmet Halit ANDAÇ1

Harran Üniversitesi, T›p Fakültesi, Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi1,  Patoloji2,  Anesteziyoloji ve Reanimasyon3,  
Çocuk Cerrahisi4 Anabilim Dallar›, fiANLIURFA  

Özet
Amaç: Vasküler endotel dokusunun ortadan kald›r›lmas› ile o bölgede trombüs geliflmesi, ço¤u kez cerrahi giriflimin
baflar›s›n› azaltan bir faktördür. Bu durumun engellenmesi için daha önceden çeflitli uygulamalar yap›lmakla birlikte, sorun
halen tümüyle çözülebilmifl de¤ildir. Bu çal›flmada biz, intima harabiyeti oluflturulan arter modelinde, streptokinaz›n trombüs
oluflumunu önleyici etkisini postoperatif erken dönemde de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Yöntem: 18 adet köpe¤in her iki femoral arterlerinde deneysel intima harabiyeti oluflturuldu. Daha sonra bu bölgeye kontrol
taraf›nda serum fizyolojik, çal›flma taraf›nda ise streptokinaz çözeltisi uyguland›. Üç hafta sonra deneklerin femoral
arteriografileri çekildi ve ifllem yap›lan arter segmentleri eksize edilerek histolojik olarak de¤erlendirildi. 
Bulgular: Postoperatif arteriografik de¤erlendirme sonucunda, çal›flma taraf›nda belirgin bir lümen kayb› görülmezken (%
12.2 ± 9.7), kontrol taraf›nda daha fazla bir lümen kayb› olup (% 37.8 ± 2.8), her iki taraf çaplar› aras›ndaki fark anlaml›
ölçüdeydi (p<0.05). Histolojik de¤erlendirmelerinde ise, çal›flma taraf›nda minimal trombüs parçalar› izlenen alt› köpek
d›fl›nda trombüs izlenmezken, kontrol taraf›ndaki örneklerin tümünde lümende organize trombüs parçalar› görülmekteydi. 
Sonuç: Endotel harabiyeti oluflturulan giriflimlerde steptokinaz uygulamas›n›n postoperatif dönemde aç›k kalma oran›n›
art›raca¤›n› düflünüyoruz. (Damar Cerrahi Dergisi 2003;12(3): 21-25)

Anahtar Kelimeler: Streptokinaz, endotel, trombüs.

Summary 
Objective: Localized thrombus formation in denuded vessel is a worsened factor of surgical results.  This has been an
unsolved problem, although many studies were performed to date. In this study, we have aimed to evaluate profibrinolytic
effect of streptokinase intimal denudation model.  
Methods: An experimental intimal denudation was performed in both femoral arteries of 18 dogs. Intraluminally
streptokinase solution was applied in study sides and saline solution was applied in control sides of each dog. After three
weeks, a bilateral femoral arteriography was obtained and histological examination of denuded segments was performed. 
Results: On arteriographic examination, significantly increased luminal stenosis were seen in control segments (37.8 %  ±
2.8) comparing the study ones (12.2 % ± 9.7) (p<0.05). On histological examination, obvious organized thrombus formation
was seen in all of the arterial lumen on the control side whereas there is no thrombus on the study side except six dogs with
minimal luminal thrombosis.  
Conclusion: We thought that intraluminal streptokinase application would be effective on increasing patency rates in
procedures causing endothelial denudation. (Turkish J Vasc Surg 2003;12(3): 21-25)

Key Words: Streptokinase, endothelium, thrombus
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ndotel, fibrinolitik enzim sisteminin lokal

etkilerinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynamaktad›r.

Endotel bu etkisini, prostasiklin ve endotelyum derived

relaxing faktör (EDRF) gibi platelet agregasyon

inhibütörleri  gibi maddeler salg›layarak yerine getirir(1-4).

Plazminojen aktivatörlerinin trombüsü eritici etkilerinin

oldu¤u bilinmektedir (1,2,5,6,8-12). Ancak bu tür maddelerin,

halen var olan etkiyi ne oranda art›rd›klar› henüz

tümüyle araflt›r›lmam›flt›r. 

Endotel harabiyeti geliflen yüzeylerde bu etkinin ortadan

kalkmas› nedeni ile, s›kl›kla lokalize trombüs

geliflmektedir(1,4). Bu tür bir oluflumu önlemek için daha

önceden çeflitli çal›flmalar yap›lmakla birlikte, sorun

halen tümüyle çözülebilmifl de¤ildir (4-6). Bu çal›flmada

biz, lokal streptokinaz kullan›m›n›n daha sonraki

dönemde trombüs oluflumunu azaltabilece¤ini düflündük

ve bu etkiyi köpeklerde oluflturdu¤umuz deneysel intima

harabiyeti modelinde de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

GEREÇLER VE YÖNTEM
19-26 kg aras›nda 18 adet her iki cinsten köpe¤in

kullan›ld›¤› bu çal›flma, T.C. Harran Üniversitesi, Etik

Kurulu’nun ortaya koydu¤u ilkelere uyularak ve ilgili

kurulun izni dahilinde gerçeklefltirildi. Bu amaçla

deneklere önce 3 mg/kg Xylasine ve 25 mg/kg Ketamin

anestezisi yap›ld›. ‹fllem s›ras›nda hemokonsatrasyonu

önlemek ve volüm kayb›n› karfl›lamak amac›yla, 10

ml/kg.saat dozunda intravenöz %0,9’luk NaCl

solüsyonu infüze edildi ve antibiyotik proflaksisi yap›ld›

Her dene¤in bir femoral arteri çal›flma, di¤er femoral

arteri ise kontrol amac›yla kullan›ld›. Bu flekilde ayn›

denek üzerinde çal›flma ve kontrol taraflar›

oluflturuldu. Bunun için denekler 100 ünite (ü.)/kg.

dozundaki heparin ile heparinize edildikten sonra, her

iki femoral artere damar klempi konularak, klempin

distaline arteriotomi yap›ld›. Buradan sokulan 3.0 x

2.0 PTA kateteri (Cordis-Europass, Nedherlands)

distale do¤ru yönlendirilerek, sabit bas›nç

uygulayabilen enjektör ile (Nemed, ‹stanbul)  9

atmosfer (atm.) bas›nc›nda 30 sn. boyunca fliflirildi.

fiiflirilmifl durumdaki balon, ileriye ve geriye do¤ru

hareket ettirilerek, 4 cm.’lik bir segmentte deneysel

intima harabiyeti oluflturuldu. Daha sonra bu bölgeye

kontrol taraf›nda serum fizyolojik, çal›flma taraf›nda ise

5000 U/ml oran›nda Streptokinaz çözeltisi, 30 dk

süreyle intraluminal olarak uyguland›. Üç hafta sonra

ayn› flekilde anestezi verilerek, abdominal aortadan

ilerletilen 5 french (F) bir intraducer yard›m›yla

deneklerin femoral arteriografileri çekildi ve ifllem

yap›lan arter segmentleri eksize edildi. Çal›flma ve

kontrol taraflar›ndan al›nan arter örneklerinden elde

edilen kesitler, Hematoksilen-Eosin (HE) ile boyanarak,

›fl›k mikroskobunda ba¤›ms›z bir gözlemci taraf›ndan

de¤erlendirildi. Her iki taraftan elde edilen stenoz

oranlar›, Mann-Whitney U testi ile karfl›laflt›r›ld›.

BULGULAR
Eflzamanl› bilateral femoral arteriografilerin

de¤erlendirmesinde, kontrol taraf›nda lümen kayb›

izlenirken, çal›flma taraf›nda lümenin daha aç›k oldu¤u

görüldü (Resim 1). Arteriografilerin de¤erlendirilmesi

sonras›nda, çal›flma taraf›ndan elde edilen stenoz oran›

ortalamas› %12.2 ± 9.7 iken, kontrol taraf›nda bu

de¤er %37.8 ± 2.8 olarak bulundu (Tablo 1). Çal›flma

taraf› stenoz oranlar›, kontrol taraf›na göre istatistiksel
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Resim 1. Üçüncü haftada çekilen arteriogram.  Oklarla da gösterildi¤i
gibi, sol femoral arterde herhangi bir lümen kayb› izlenmezken, sa¤
femoral arterde % 50 oran›nda bir stenoz dikkati çekiyor.



olarak anlaml› ölçüde daha düflüktü (p<0.05).

Histolojik de¤erlendirmede, her iki tarafta da arter

lümenindeki endotel tabakas›n›n büyük oranda harap

edilmifl oldu¤u izlendi. Ancak çal›flma taraf›nda alt›

denek d›fl›nda herhangi bir luminal trombüs

izlenmezken, kontrol taraf›n›n tümünde subendotelyal

tabakaya tutunmufl organize trombüs parçalar›

izlenmekteydi. Bu alt› denekteki luminal trombüs

oluflumu ise, ayn› deneklerin kontrol taraflar›na göre

önemli ölçüde daha azd› (Resim 2 ve 3).
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Tablo 1: Derneklerin çal›flma ve kontrol taraflar› stenoz oranlar› (%).

Denek no Çal›flma taraf› (%) Kontrol taraf› (%)
1 10 30

2 10 40

3 0 30

4 20 40

5 10 50

6 20 50

7 30 40

8 10 50

9 0 30

10 0 30

11 10 40

12 10 30

13 20 40

14 10 30

15 20 50

16 30 40

17 0 30

18 10 30

Ortalama ± SD % 12.2 ± 9.7 % 37.8 ± 2.8

SD. Standard deviasyon, p<0.05

Resim 2. Çal›flma taraf›n›n arter dokusunun histolojik görünümü.
Lümende endotelyum dokusu büyük oranda harap edilmifl. Ancak
herhangi bir trombüs oluflumu izlenmiyor. (Hematoksilen-Eosin,
x100, orijinal büyütme).

Resim 3. Kontrol taraf›n›n histolojik görünümü. Harap edilen
endotelyum doukusu yerine internal elastik lamina üzerine oturmufl
olan organize trombüs görünümü dikkat çekiyor (Hematoksilen-
Eosin, x100, orijinal büyütme). 



TARTIfiMA
Canl›larda fibrinolizis, normalde fizyolojik olarak

endotel tabakas›n›n yerine getirdi¤i bir ifllemdir. Bu

tabaka, glikozaminoglikanlar, plazminojen aktivatörleri,

trombomodulin, prostoglandin I2 (PGI2) gibi

antitrombotik ve antikoagülan maddeler salg›layarak,

lokal olarak p›ht›laflmay› önler. Bunlardan özellikle

PGI2, platelet adezyonunu inhibe edici ve p›ht›laflt›r›c›

bilefliklerin sal›n›fl›n› önleyici özellikleri olan hücre

içindeki siklik adenozin monofosfat› (cAMP) art›rarak,

platelet agregasyonunu inhibe eder (1,2).  Damar cerrahisi

ya da giriflimsel kardiyoloji uygulamalar› s›ras›nda,

bazen endotel zarar görmekte ve sonuçta kan ile temas

eden subendotel tabakas› üzerinde trombüs

oluflmaktad›r(1-4). Bu oluflumu önlemek için, günümüze

dek çeflitli çal›flmalar yap›lm›flt›r(4-6). Bu çal›flmalar›n

baz›lar›nda, endotelin bulunmad›¤› do¤al ya da yapay

damar yüzeylerine daha önce hücre kültürlerinde

üretilmifl olan endotel hücreleri yerlefltirilmifl ve sorun

bu flekilde çözülmeye çal›fl›lm›flt›r(4,7). Ancak bu tür

yöntemlerin zaman al›c› ve pahal› olmas›, onlar›n

klinikteki kullan›m›n› s›n›rland›rm›flt›r. 

Di¤er yandan baz› çal›flmalarla da venlerin intima

yüzeylerinde lokal trombolitik madde uygulamas›n›n,

daha sonraki dönemde endotel dokusunun halen olan

fibrinolitik aktivitesini daha da art›rd›¤› ya da oluflan

trombüsü azalatt›¤› gösterilmifltir(5,8). Bunlardan Toma

ve arkadafllar›(5) yapt›klar› çal›flmayla, ven parçalar›n›n

intimalar›na ürokinaz uygulamas›n›n daha sonraki

dönemde fibrinolitik aktiviteyi art›rd›¤›n›

göstermifllerdir. Bizim çal›flmam›zda ise, lümene

verilen streptokinaz, oluflturulan endotelyum

harabiyetinden geriye kalan az miktardaki endotel

hücresinin fibrinolitik aktivitesini art›rm›fl ve bu

flekilde postoperatif dönemde trombüs oluflumunu

azaltm›fl olabilir. Üç hafta sonra yap›lan arteriografik

de¤erlendirmede deneklerin her iki taraf›ndaki lümen

çaplar› aras›nda anlaml› fark bulunmas› ve yap›lan

histolojik de¤erlendirmede de çal›flma taraf›ndan

al›nan örneklerde, minimal trombüs parçalar› görülen

alt› denek d›fl›nda trombüs izlenmemesi de bu

düflünceyi desteklemektedir. Di¤er yandan, endotelin

harap edildi¤i kontrol taraf›nda subendotelyal doku ile

kan›n temas etmesi sonras›nda bölgede bu yüzeye

tutunmufl organize trombüs parçalar›n›n oluflumu ise,

literatür de göz önünde bulunduruldu¤u zaman, zaten

beklenen bir geliflmedir(2,4,10,12-15). 

Bu çal›flmaya benzer di¤er trombolitik madde

çal›flmalar›nda, ürokinaz ya da doku plazminojen

aktivatörleri gibi daha farkl› ajanlar da

kullan›lm›flt›r(5,8,12,13).  Bunlardan Cooley ve

arkadafllar›(13), rat karotisinde oluflturduklar› deneysel

intima harabiyeti modelinde topikal ürokinaz

kullanm›fllar ve postoperatif iki saatlik aç›k kalma

oran›n› % 55 olarak bulmufllard›r. Biz ise

çal›flmam›zda, köpeklerin femoral arter çaplar›n›n

büyüklük olarak ratlara göre insan modeline daha

yak›n olaca¤› düflüncesiyle, köpek femoral arterini

kulland›k ve postoperatif stenoz oran›n› % 12.2 ± 9.7

olarak bulduk. Ancak bu çal›flmada biz ülkemiz

koflullar›nda kolayca bulunabilmesi ve ucuz olmas›

nedeniyle fibrinolitik ajan olarak streptokinaz› tercih

ettik. Bu maddenin çözeltisini haz›rlarken de

literatürde(9) önerilen çözünme oranlar›n› kulland›k ve

bu oranlarda da istenilen  profibrinolitik etkinin

sa¤lanabilece¤ini gördük. Çal›flmam›zdaki verilerin

daha iyi olarak sonuçlanmas›n›n ise, kullan›lan

maddeden ziyade daha büyük bir denekte ve daha

genifl çapl› bir arter modelinde çal›flmaya ba¤l›

olabilece¤ini düflündük. Bu da böyle bir giriflimin,

insanlarda ve k›smen daha büyük çapl› arterlerde

uygulamas›n›n, daha iyi sonuçlar do¤urabilece¤ini

düflündürmektedir.  

Streptokinaz›n streptokoklardan elde edilmesi

nedeniyle antijenik özelliklerinin oldu¤u ve bu

durumun maddenin klinik kullan›m›nda

kontrendikasyonlar yaratt›¤›ndan da literatürde

bahsedilmektedir(9). Ancak böyle durumlarda,

çal›flmam›zda etkinlikleri de¤erlendirilmemekle

birlikte, di¤er trombolitik ajanlar da tercih edilebilirler.

Günümüzde yap›lan çeflitli giriflimsel klinik ve cerrahi

uygulamalarda, endotel dokusu ya tümüyle ortadan

kald›r›lmakta ya da azalt›lmaktad›r. Endotel

tabakas›n›n ortadan kald›r›ld›¤› böyle durumlarda ise,
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trombüs daha çok postoperatif erken dönemde

geliflmektedir(13-15). Bu nedenle, postoperatif erken

dönemde bile streptokinazla oluflturulan fibrinolitik

etki, cerrahinin baflar›s›n› anlaml› ölçüde art›rabilir.

Ancak, bu yöntemin insanlardaki etkinli¤inin ve uzun

dönemli sonuçlar›n›n da  de¤erlendirilebilmesi için,

daha sonraki dönemde yap›lacak, daha kapsaml›

deneysel ve klinik çal›flmalara da ihtiyaç vard›r. 
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ELEKT‹F ‹NFRARENAL ABDOMINAL AORT CERRAH‹S‹NDE KRON‹K
OBSTRUKT‹F AKC‹⁄ER HASTALI⁄I VE YÜKSEK R‹SKL‹ HASTA
GRUBUNDA EP‹DURAL ANESTEZ‹N‹N YER‹: OLGU SUNUMU

EPIDURAL ANESTHESIA FOR ELECTIVE INFRARENAL ABDOMINAL
AORTIC SURGENY IN HIGH RISK PATIENT GROUP AND CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: CASE REPORT

H. Zafer ‹fiCAN, Sami GÜRKAHRAMAN, Ferit Ç‹ÇEKÇ‹O⁄LU, Dr. Özcan ERDEML‹*, Dr. Murat BAYAZIT
Türkiye Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hst., Kalp ve Damar Cerrahi Klini¤i ve 
*Anestezi ve Reanimasyon Klini¤i 

Özet
Epidural anestezi, genel anesteziye yard›mc› veya tek bafl›na, daha iyi analjezi ve a¤r› kontrolu, azalm›fl stres ile kalbin

hemodinamik ihtiyaçlar›n›n ve miyokardiyal oksijen ihtiyac›n› azaltma, genel anestezinin uzam›fl ventilasyon, miyokardiyal

depresyon, uzam›fl ileus gibi potansiyel komplikasyonlar›n› elimine etmesi gibi avantajlara sahiptir.

Klini¤imizde epidural anestezi alt›nda yap›lm›fl olan ‹nfrarenal Abdominal Aort Anevrizma vakalar› retrospektif incelenerek,

literatür bilgisi ile tekni¤in uygulanabilirli¤i tart›fl›lm›flt›r.

Sonuç olarak; epidural anestezinin; daha yüksek hasta konforu, daha az morbidite ve daha h›zl› hasta sirkülasyonu sunan bir

tekniktir. ‹nfrarenal Abdominal Aort Anevrizmas›nda epidural anestezi kullan›m›; içerdi¤i komplikasyon oran›, gerektirdi¤i

tecrübeli ve uyumlu ekip zorunlulu¤u, cerrahi ekibe hastan›n uyan›k olmas›n›n getirdi¤i ek stresle, rutinde olmasa da,

uygulanabilir bir metod olarak cerrah›n bilgi da¤arc›¤›nda bulunmal›d›r.  (Damar Cerrahi Dergisi 2003;12(3): 27-31)

Anahtar kelimeler: Epidural anestezi, ‹nfrarenal Abdominal Aort Anevrizmas›, Kronik Obstruktif Akci¤er Hastal›¤›

Summary
Epidural anesthesia, whether adjuvant to general anesthesia or not, has better analgesia and pain control, decreased patient
stress resulting diminished hemodynamic needs of the heart and myocardial oxygene consumption, advantages like
eliminating the potantial complications of general anestesia as prolonged ventilation, myocardial depression, prolonged ileus.
We retrospectively revealed the high risk patients who were treated surgically for infrarenal abdominal aortic aneurysm via
epidural anesthesia and a literature review for the conventional usage of this technique.
In conclusion, epidural anesthesia maintains better patient comfort, lessened morbidity and fastened patient circulation.
Epidural anesthesia requires experienced and cooperative intersection of anesthesia and surgical  teams, carries more stress
over surgical team as the patient is awake and some sort of potential complications as enfection or hematoma. Therefore only
in high risk patient groups this tecnique is feasible and must be in surgeons armomentorium. (Turkish J Vasc Surg
2003;12(3): 27-31)

Key Words: Epidural anesthesia, ‹nfrarenal Abdominal Aortic Aneurysm, Chronic Obstruktive Pulmonary Disease
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nestezi, cerrahi teknik ve perioperatif bak›mdaki

ilerlemeler sayesinde elektif infrarenal abdominal aort

anevrizma (‹AAA) cerrahisinde operatif mortalite %5

in alt›na inmifl, operabilite kriterleri geniflleyerek daha

riskli hasta grubuna cerrahi yaklafl›mla tedavi

sunabilme olas›l›¤› artm›flt›r(1,2). Yüksek riskli hasta

grubunda daha iyi cerrahi sonuçlara ulaflabilmek

amac› ile anestezi ve cerrahi yaklafl›mlar ad›na farkl›

teknikler gelifltirilmekte ve denenmektedir (1-5).

Epidural anestezi (EA), genel anesteziye yard›mc›

veya tek bafl›na, daha iyi analjezi ve a¤r› kontrolu,

azalm›fl stres ile kalbin hemodinamik ihtiyaçlar›n›n ve

miyokardiyal oksijen ihtiyac›n› azaltarak peroperatif

miyokardiyal komplikasyonlar› azaltmas›, genel

anestezinin kronik obstruktif akci¤er hastal›¤›nda

(KOAH) ve riskli vakalarda; uzam›fl ventilasyon,

miyokardiyal depresyon, uzam›fl ileus gibi potansiyel

komplikasyonlar›n› elimine etmesi gibi avantajlara

sahiptir(2-4 ).

Klini¤imizde epidural anestezi alt›nda yap›lm›fl olan

‹AAA vakalar› retrospektif incelenerek literatür bilgisi

ile tekni¤in uygulanalabilirli¤i tart›fl›lm›flt›r.

HASTALAR VE YÖNTEM
Epidural Anestezi alt›nda ‹AAA cerrahisi yap›lan hepsi

erkek 3 hastan›n verileri retrospektif incelenmifltir. Üç

hastaya da transperitoneal yaklafl›m tercih edilmifltir.

Vaka 1: 69 yafl›ndaki erkek hastaya, Ocak 2001

tarihinde sol subklaviyandan diyaframa kadar uzanan

desenden aort anevrizmas› için sa¤ lateral dekübit

pozisyonda sol posterolateral 4. ‹nterkostal aral›ktan

aorta-aortik 30 mm Dacron tüp greft (15 cm) interpoze

edilmifltir. Hastan›n o tarihteki ekstubasyon süresi 28

saat, yo¤un bak›m kal›fl süresi 10 gün, taburculuk süresi

ise 26 gün sürmüfltür. Postoperatif 48. saatte parapleji

geliflen hastaya beyin omurilik s›v›s› (BOS) drenaj›

uygulanm›fl ve sekel gözlenmemifltir. ‹lk operasyondan

bir y›l sonra ‹AAA için ameliyat transperitoneal ve

epidural anestezi arac›l›¤› ile uygulanm›flt›r.

Vaka 2: 74 yafl›ndaki erkek hastan›n KOAH d›fl›nda,

sigara içicili¤i, hipertansiyon, diabetes mellitus,

medikal tedavi karar› verilmifl koroner arter hastal›¤›

ve kronik böbrek yetmezli¤i mevcut idi. 

Vaka 3: 70 yafl›ndaki erkek hastan›n KOAH,

hipertansiyon, medikal tedavi karar› verilmifl koroner

arter hastal›¤› ve sigara içicili¤i vard›.

Üç vakan›n preoperatif verilerinin dökümü Tablo 1’de

verilirken, Tablo 2’de preoperatif solunum fonksiyon

testleri ve normal oda flartlar›nda kan gaz› sonuçlar›

belirtilmifltir. 

Cerrahi teknik: Hastalara cerrahi yaklafl›m

transperitoneal olmufl, ortalama operasyon süresi 138

dakika, ortalama ameliyathanede geçen süre 172 dakika

olarak bulunmufltur. Bir hastaya aortobiiliyak, iki hastaya

ise aortoaortik tüp greft interpoze edilmifltir. Tüm

hastalar ilk 48 saat klinik prensip olarak yo¤un bak›mda

tutularak arteriyel, kardiyak ritm ve s›v›-elektrolit balans›

aç›s›ndan takip edilmifltir. ‹ki hasta 2. gününde, üçüncü

hasta ise 3. gününde sorunsuz servise ç›kart›lm›fl,

postoperatif 7. ve 8. günlerde taburculuklar› yap›lm›flt›r.
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Tablo 1: Hastalar›n Preoperatif Verilerinin Dökümü

Vaka 1 Vaka 2 Vaka 3

Yafl 69 74 70

Sigara + + +

Kronik Obstruktif Akci¤er Hastal›¤› + + +

Koroner arter hastal›¤› - medikal medikal

Diabetes Mellitus + + -

Anevrizma çap› (cm) 6.7 7 8

Boy / Kilo (cm/kg) 165/63 170/84 172/61

Hipertansiyon + + +



Epidural Anestezi Tekni¤i: Hastalara anestezi

indüksiyonundan 2 saat önce 10 mg oral diazepam

uyguland›. ‹nvaziv arteriyel ve kardiyak ritm

monitorizasyonu yan›nda pulse oksimetre ve juguler

ven yoluyla santral venöz yol tak›lm›fl, mesane

kateterizasyonu ile idrar ç›k›fl miktar› takip edilmifltir. 

Ameliyathaneye al›nmadan önce tüm hastalara yo¤un

bak›m ortam›nda epidural kateter L1-2 seviyesine

yerlefltirilmesi ile epidural anestezi bafllam›fl, kateter

2-4 cm cephalad yönde ilerletilerek blok seviyesi T4-8

aras›nda tutulmufltur. Epidural blok 15-20 ml %0.5

marcaine, bupivacaine ve beraberinde sedasyon için

aral›kl› dozlarla toplam 5-10 mg kadar midazolam

(0.08mg/kg) yap›lm›flt›r. Hastalar kooperatif, oriente

ve trankilize olarak Ramsey seviye 2’de tutulmaya

çal›fl›lm›flt›r.

Epidural kateter postoperatif analjezi amaçl› tutulmufl

ve en geç 72 saatte çekilmifltir. Bu amaçla %0.0025

konsantrasyonda bupivacaine hasta kontrollü analjezi

sistemi ile motor etki olmaks›z›n sadece sensoryal

blokla ihtiyaca göre infüze edilmifltir.

TARTIfiMA
Epidural anestezi, genel anestezinin özellikle yüksek

riskli hastalarda, kardiyak, respiratuar ve

gastrointestinal sisteme olan yan etkilerini elimine

edip morbiditenin azalmas›na neden olmakta,

miyokardiyal oksijen ihtiyac›nda azalma, pulmoner

fonksiyonda düzelme, azalm›fl postoperatif a¤r› gibi

avantajlar› sunmaktad›r(3).

Uyuyan hastada cerrahi uygulamak, hem cerrah hem

de anestezist için daha konforlu olsa da, genel

anestezinin beraberinde getirdi¤i komplikasyonlardan

korunabilmek amac›yla özellikle yüksek riskli hasta

grubunda EA alternatif bir teknik olarak yerini

alm›flt›r(2-4,5-9). 

EA cerrahi stres cevab›n›n inhibisyonu, azalm›fl

myokardiyal oksijen ihtiyaç, düflük pulmoner

komplikasyonlar, artan renal kortikal kan ak›m› ve

daha üstün postoperatif a¤r› kontrolü gibi avantajlar

sunar(2-6). Cerrahi stress ve abdominal aortan›n klempe

edilmesi ile kan bas›nc› ve Sistemik Vasküler

Rezistans (SVR) artar. Miyokardiyal ifl yükü ve

oksijen ihtiyac› da artar. Artan ihtiyac› karfl›layamayan

hastalarda miyokardiyal iskemi kaç›n›lmaz sonuçtur(6).

Hasta grubunda % 25-50 aras› koroner hastal›k

bulunmas› da perioperatif kardiak morbiditeyi

etkileyen di¤er bir faktördür. Aortik krosklemp

esnas›nda SVR’ in  vazodilatasyon ile azalt›lmas›

miyokardiyal iskemiyi elimine edecektir(6). 

Major cerrahilerde inflamatuar cevap ve strese karfl›

posttravmatik nöroendokrin cevapta proinflamatuar

sitokinler, kortizol, katekolamin gibi klasik stres

hormonlar› ve akut faz reaktan üretimi rol

almaktad›r.(7). Major operasyon öncesi epidural kateter

uygulamas› hipotalamik-pituiter-adrenal akstaki

aktivasyonu k›rar; böylece klasik stres hormonlar›n›n

üretimi azal›r. Epidural blokaj›n postoperatif

katabolizmay› pulmoner disfonksiyonu hatta

intraoperatif kan kayb›n› azaltt›¤› gösterilmifltir(7,8). 

EA ile inhalasyon anesteziklerinden kaç›n›lacak

hastalar›, ideal sedasyon seviyesinde tutmak

amaçlanmaktad›r. Hastalar sorulara cevap verecek,

havayollar›na koruyucu yönden bak›m alabilecek

durumda olmal›d›rlar. Baz› serilerde cerrah›n ifllem

süresince hastan›n ajitasyonunu engellemek mümkün
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Tablo 2: Hastalar›n Preoperatif Solunum Fonksiyon Testleri

Vaka 1 Vaka 2 Vaka 3

FEV1 (%) 43 39 46

FVC (%) 61 59 66

pH 7.43 7.39 7.45

PCO2 37 41 33

PO2 49 62 60

SaO2 86 91 93



olmayabilir ve entübasyon gerekebilir(9). Cao’nun 61

hastal›k serisinde 3 hastaya epidural anesteziden genel

anesteziye geçifl gerekmifltir. Bunda da nedenin

hastan›n ajitasyonu oldu¤u bildirilmifltir(4). Bu nedenle

öncelikli olarak do¤ru hasta seçimi önem

kazanmaktad›r. Klini¤imizde tüm hastalara psikolog

ile preoperatif ve postoperatif destek verilmekte, yine

tüm hastalar operasyon ile ilgili bilgilendirilmektedir. 

EA; epidural hematom, enfeksiyon, hipotansiyon,

paralizi, bafla¤r›s›, serebral depresyon veya

aspirasyon, rejiyonal blok için ek süre gibi

dezavantajlara sahip olsa da, literatürde oldu¤u gibi

vakalar›m›zda da bu komplikasyonlara

rastlanmam›flt›(3). Norman ve arkadafllar›, EA ile

sa¤lanacak minimal yarar›n, operasyon bafllang›c›nda

yarataca¤› gerilime ve ekonomik yükün, ek enfeksiyon

veya hematom oda¤›n›n major aortik cerrahide rutin

kullan›m amaçl› de¤meyece¤ini belirtmifltir(7).

Vasküler cerrahiye giren EA uygulanan hastalarda,

perioperatif miyokardiyal enfarktüs insidans›,

postoperatif pulmoner komplikasyon, gastrointestinal

fonksiyonlar›n erken düzelmesi ve daha iyi periferal

vasküler sirkülasyon gözlenmifltir. Bode ve arkadafllar›

çal›flmas›nda periferik vasküler cerrahiye giren

hastalarda anestezi tiplerini karfl›laflt›rm›fl ancak

kardiyak morbidite ve operatif mortaliteye etkisini

bulamam›flt›r(4 ).

Yap›lan çal›flmalarda EA n›n kardiyak hemodinamik

ihtiyaçlar› azaltt›¤›n› gösterirken miyokardiyal

enfarktüs ve konjestif kalp yetmezli¤i semptomlar›

genel anestezi grubuna göre daha az bulunmufltur(6).

Transözefajial Ekokardiyografi ile dökümente edilen

genel anesteziyle kombine EA grubunda sistemik

arteriel kan bas›nc›, kalp h›z› ve kardiak indekste

azalma, segmental duvar hareketlerinde ise düzelme

gözlenmifltir(6). EA grubunda postoperatif 1. ile 24.

saatte kan kortizol seviyeleri daha düflük bulunmufl, bu

da daha iyi bir analjezi ve azalan stresi göstermifltir.

Daha iyi a¤r› kontrolü sa¤layarak postoperatif

hipertansiyon kontrolunde de fayda sa¤lam›flt›r(6).

Pulmoner fonksiyonlar›n (FEV1 ve FVC) %50’den az

olmas›, elektif aortik cerrahide relatif

kontrendikasyondur ve KOAH serilerde major

mortalite sebebidir(6). ‹AAA cerrahisinde pulmoner

komplikasyonlar hastalar›n % 8 oran›nda gözlenir. A¤›r

KOAH’ l› hastalar elektif iAAA cerrahisine EA ile

güvenli bir flekilde girebilirler. Do¤ru hasta seçimi,

tecrübeli anestezist ve iyi bir cerrahi baflar›y› artt›racak

faktörlerin bafl›nda gelmektedir. Pulmoner durumdaki

düzelmeler, FVC ve FEV1’ de daha az düflme, daha az

alveolar flant, pulmoner enfeksiyonu içerir. Cunningham

Transperitoneal yaklafl›m, EA ve hafif genel anestezi ile

gerçeklefltirdi¤i 100 hastal›k abdominal aortik cerrahi

serisinde %23 atelektazi gözlerken, Rosenbaum’un

serisinde insidans %5 olarak bulunmufltur(3).

Epidural alandan kana geçen anestetiklerin bronflial

hiperreaktiviteyi azaltt›¤› ve status astmatikuslu

hastalar›n epidural anestezi ile baflar›l› tedavisi

dökümente edilmifltir(8). Anekdotal çal›flmalarda

yüksek torasik sempatik blok ile EA n›n parasempatik

tondaki relatif art›fl sonras› bronkospazm oluflaca¤›

belirtilmifltir, ancak pek çok çal›flma bronfliyal

hiperreaktiviteli hastalarda dahi havayolu rezistans›n›

azaltt›¤› gösterilmifltir(8). 

Major aortik cerrahide endovasküler greftleme yüksek

riskli hastalarda düflük morbidite, mortalite oranlar›

mevcuttur. Ancak devam eden anevrizmatik proses ve

geniflleme, operatif giriflim gereksinimi, uzun dönem

sonuçlar›n belirsizli¤i, yüksek maliyeti yayg›n

kullan›m›n› k›s›tlamaktad›r. IAAA cerrahisinde aç›k

cerrahide oldu¤u gibi endovasküler giriflimlerde de

EA elektif, güvenli ve ekonomik bir teknik olarak

karfl›m›za ç›kmaktad›r(4).

Retroperitoneal yaklafl›m azalm›fl pulmoner

komplikasyon, düzelen kardiyak hemodinamikler, 3

bofllu¤a s›v› kayb›nda azalma, yo¤un bak›m ve

hastane taburculuk süresinde k›salma gibi yararlara

sahip olsa da cerrahi görüfl sahas›, uzun dönem cerrahi

yara problemleri, abdominal patolojileri kontrol

edememe gibi çeflitli limitasyonlara sahiptir (2).

Retroperitoneal yaklafl›m, transperitoneal yaklafl›ma

nazaran morbidite mortalitede fark göstermese de

seçilmifl hasta gurubunda uygulanabilir bir tekniktir(5).

EA ile retroperitoneal yaklafl›m›n en önemli problemi,

hastan›n rahats›z bir pozisyonda 2-3 saat veya daha

fazla yatabilecek olmas›d›r. 
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Rosenbeaum 62 ard›fl›k ‹AAA hastas› ile yapt›¤›

çal›flmada retroperitoneal yaklafl›m ve epidural

anestezi ile; genel anestezinin pulmoner ve

gastrointestinal morbiditeye etkisini elimine etmek,

daha düflük komplikasyon h›z›, artan hasta konforu,

erken taburculuk ve ekonomik kazanç gibi

avantajlar›n söz konusu oldu¤unu belirtmifltir(3). 

Abdominal aort cerrahisi Transperitoneal,

Retroperitoneal olarak Epidural Anestezi ve hafif

genel anestezi ile uygulanabilir. Morbiditede daha iyi

sonuçlar elde etmek amac›yla Pecoraro ve Rosenbaum

ayr› serilerde Retroperitoneal yaklafl›m ve Epidural

anesteziyi beraber uygulam›fllard›r(3,9). Pecoraro(9) 10

hastal›k serisinde Transperitoneal yaklafl›ma göre daha

düflük morbidite elde etmifl (%13-31) ancak bir

hastan›n aspirasyon sonras›, aspirasyon pnömonisi

nedeniyle kaybedilmesi ile bu sentezden vazgeçmifltir.

Rosenbaum ise 62 hasta ile %1,6 mortalite, %11

major komplikasyon oran› elde etmifltir. Kaybedilen

hasta postoperatif 8.saatte Miyokardiyal enfarktüs

nedeniyle ölmüfltür(3,9). 

Mc Gregor çal›flmas›nda hem spinal, hem epidural

anestezi uygulanm›flt›r. Spinal anestezi ile daha iyi kas

gevflemesi, daha düflük doz anestetik madde narkotik

medikasyon gerekti¤i sonucuna ulaflm›flt›r(2). 

Sonuç olarak; Transperitoneal yaklafl›mla, hafif genel

anestezinin  efllik etti¤i EA alt›nda daha yüksek hasta

konforu, daha az morbidite ve daha h›zl› hasta

sirkülasyonu sa¤lamaktad›r. ‹AAA’l› Yüksek riskli

hasta grubunda EA kullan›m›; içerdi¤i komplikasyon

oran›, gerektirdi¤i tecrübeli ve uyumlu ekip

zorunlulu¤u, cerrahi ekibe hastan›n uyan›k olmas›n›n

getirdi¤i ek stresle, rutinde olmasa da,  uygulanabilir

bir metod olarak cerrah›n bilgi da¤arc›¤›nda

bulunmal›d›r.  
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LER‹CHE SENDROMUNU TAKL‹T EDEN TROMBOZE ABDOM‹NAL
AORT ANEVR‹ZMASI

THROMBOSED ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM THAT MIMICKING
LERICHE SYNDROME

Tansel ÇÖRTELEKO⁄LU, Gökçe fi‹R‹N, Mine YILMAZ, Kaz›m BEfi‹RL‹, Ayla GÜREL SAYIN
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, ‹STANBUL 

Özet

Abdominal aort anevrizmalar›n›n (AAA) trombozu periferik arter anevrizmalar›na göre nadirdir. Akut abdominal aorta

trombozu s›kl›¤› % 0,7-2,8 olarak bildirilmifltir ve bu olgular yüksek mortaliteye sahiptir. Yaz›m›zda kladikasyo flikayeti

nedeni ile klini¤imize baflvuran ve preop leriche sendromu tan›s› konulan ve operasyon s›ras›nda tromboze AAA saptanan bir

olguyu ve cerrahi tedavisini sunarak AAA trombozu patolojisini literatür eflli¤inde tart›flmay› amaçlad›k. (Damar Cerrahi

Dergisi 2003;12(3): 33-35)

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizmas›, tromboz, cerrahi tedavi

Abstract

Thrombosis of the abdominal aort aneurysms are very rare cases than the thrombosis of the peripheric arterial aneurysms.

Incidence of an acutely thrombosed abdominal aort aneurysm is reported approximately 0.7-2.8% associated with high

mortality rates. This case report present the surgical treatment of a thrombosed abdominal aortic aneurysm on the chronic

state that mimicking Leriche syndrome with claudicatio intermittans and aim to discuss the pathology of thrombosed

abdominal aortic aneurysm with literature. (Turkish J Vasc Surg 2003;12(3): 33-35)

Key words: Abdominal aort aneurysm, thrombosis, surgical treatment
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bdominal aort anevrizmalar› (AAA) do¤al

seyirleri s›ras›nda progresif olarak genifller. Bu

seyirleri s›ras›nda karfl›lafl›labilen komplikasyonlar

rüptür, periferik emboli ve enfeksiyon olarak

say›labilir(1,2). Trombüs ile oklüzyon daha çok periferik

anevrizmalarda görülür ve AAA için nadir bir

durumdur. Mekanizmas› tam olarak aç›klanamam›flt›r

fakat kardiyak tromboembolizm, trombüsün

proksimale do¤ru büyümesi ve mural trombüsün

yerinden oynay›p lümeni t›kamas› etyolojide rol

oynamaktad›r(3). Yay›nlanm›fl serilerde akut tromboz

için 46 vaka bulunmaktad›r ve akut abdominal aorta

trombozu s›kl›¤› % 0,7-2,8 olarak bildirilmektedir(4,5).

Akut tromboz %50 mortaliteye sahip olup acil cerrahi

müdahale gerektirmektedir(1,2).

OLGU SUNUMU
Altm›fl yafl›nda erkek hasta; bir y›l öncesine kadar

hiçbir flikayeti olmayan ve 2001 Ocak ay›nda 15-20

gün içerisinde her iki uylukta yürümekle bafllayan ve

dinlenmekle geçen a¤r› flikayeti bafllam›fl. fiikayeti

zamanla artan hastam›z klini¤imize bafl vurdu¤unda

yaklafl›k 30 metrede kladikasyo intermittans ve

impotans tan›mlamaktayd›. Özgeçmiflinde; nonregüle

sistemik arter hipertansiyonu, koroner arter hastal›¤›

(geçirilmifl inferior miyokard infarktüsü) ve  50 y›l/1

paket/gün sigara anamnezi mevcuttu. Fizik

muayenesinde, obez olan hastan›n bat›n›nda pulsatil

kitle tespit edilmemifltir. Ekstremitelerinde trofik

bozukluk, yara, gangren bulunmayan hastan›n bilateral

femoral popliteal ve distal nab›zlar› yoktu. Anjiografik

incelemede abdominal aorta renal arterler

seviyesinden total t›kal› olarak saptanm›flt›r. ‹nferior

mezenterik arterin (‹MA), süperior mezenterik arter

(SMA) üzerinden doldu¤u (Riolan ark›) izlenmifl olup,

SMA stenozunu düflündüren bulgu saptanmam›flt›r

(Resim 1). Sa¤da eksternal iliyak arter, solda ise ana

femoral arter kollateraller üzerinden dolup distale

kadar izleniyordu.

Cerrahi Teknik: Jukstarenal Leriche sendromu tan›s›

konan ve operasyon karar› al›nan hastada, genel

anestezi alt›nda göbek üstü - göbek alt› median

insizyon ile yap›lan bat›n eksplorasyonunda aortada

renal arterler seviyesinden bafllayan (Jukstarenal)

10x10x15 cm boyutlar›nda ve ana iliyak arterlerin

proksimaline kadar devam eden tamamen tromboze

anevrizma tespit edildi. Aorta suprarenal dönüldü. Her

iki renal arter klempaj için haz›rland›. Sistemik

heparinizasyonu ve 1 gr/kg mannitol verilmesini

takiben renal arterler  ve suprarenal olarak aorta

klempe edildi. Endoanevrizma tamiri ile 18x9

polytetraflouroethylene (PTFE) greft aortaya uç-uca

anastomoze edildi. Suprarenal klemp al›narak olas›

debrislerin d›flar› ç›kmas› sa¤land›ktan sonra renal

arterler deklempe edilerek infrarenal klemp konuldu.

Yap›lan eksplorasyonda her iki ana iliyak arterin de

tromboze oldu¤u, sa¤ eksternal iliyak arterin de ileri

derecede kalsifik oldu¤u görüldü. ‹MA lümeni t›kal›

idi ve geri kanaman›n olmad›¤› saptand›. Barsaklarda

iskemik de¤ifliklik gözlenmedi. Distal anastomozlar

ana femoral artere uç-yan tekni¤i kullan›larak

gerçeklefltirildi. Postop bilateral distal nab›zlar›

palpabl olan hastada herhangi bir komplikasyon

geliflmedi. Hasta postop 7.ci gün flifa ile taburcu

edildi.

TARTIfiMA:
AAA akut trombozu literatürde mortalitesi oldukça

gürültülü bir klinik tablo olarak bildirilmektedir. Akut

dönemi silik geçen olgular da olmaktad›r ve bunlar›n

preop tan›s› tam olarak konulamamaktad›r. Fakat

karakteristik olarak kar›n alt bölgesinde a¤r›, ciddi alt
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ekstremite iskemisi ve hatta alt ekstremitede

nöromuskuler disfonksiyon fleklinde de karfl›m›za

ç›kabilmektedir(6). Bizim olgumuz akut dönemin silik

oldu¤u vaka grubuna girmektedir. Hastam›zda akut

olarak 30-50 metrede kladikasyo geliflmifltir. Özellikle

obez hastalarda fizik muayenede tromboze AAA

yakalanamayabilir ve yap›lan anjiografik çal›flmalar

aortoiliyak hastal›k görüntüsü verip yanl›fl tan›

konmas›na sebep olabilmektedir. Ancak anjiografide

anevrizman›n yer kaplayan kitlesine ba¤l› olarak

viseral arterlerdeki yer de¤ifltirme indirek bulgu olarak

flüphe uyand›rabilir. Olgumuzda da, anjiografide

‹MA’daki sola do¤ru yaylanman›n peroperatif

bulgularla birlikte de¤erlendirildi¤inde anevrizman›n

bas›s›na ba¤l› oldu¤u düflünülmüfltür.

Anevrizma trombozlar›nda mekanizma tam olarak

bilinmemekle beraber trombüsün proksimale do¤ru

büyümesi, kardiyak tromboembolizm ve mural

trombüsün yerinden oynay›p lümeni t›kamas›

etyolojide say›labilir. Kardiyak disfonksiyon ve ciddi

volüm kayb› da akut tromboz nedeni olarak

bildirilmifltir(7). Bizim olgumuzda da, daha önce

geçirilmifl inferior miyokard infarktüsü hikayesi

mevcuttu, fakat ekokardiyografik icelemede kardiyak

disfonksiyon ve tromboembolizm ekarte edilmiflti.

Tan›dan hemen sonra sistemik heparinizasyon ve acil

cerrahi revaskülarizasyon mortaliteyi azaltmaktad›r ve

AAA’ n›n akut trombozu aksillobifemoral bypass ile

baflar›l› olarak tedavi edilmektedir(2,3). Pietri ve

arkadafllar›(5), 10 akut aortik tromboz olgusunu

sunduklar› çal›flmalar›nda, fogarty kateter ile

trombektominin genellikle etkili olmad›¤›n› ve yüksek

riskli hastalarda cerrahi yaklafl›m›n aksillobifemoral

bypass greft ile s›n›rland›r›lmas› gerekti¤ini

saptam›fllard›r.

Teknolojinin geliflmesi ile birlikte günümüzde art›k

anevrizmalar›n tedavisinde endovasküler teknikler

kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Fakat anevrizma içi kaçak

veya anevrizma içi bas›nç (endotension),

anevrizmalar›n endovasküler onar›m›nda oldukça

kritik öneme sahip komplikasyonlard›r ve artm›fl

bas›nç p›ht› arac›l›¤› ile de iletilebilmektedir(8). Bu olay

‘endotension’ fenomeni ile izah edilmifltir.

‘Endotension’ anevrizmalar›n rüptür riskinin bir

göstergesidir ve bu nedenle cerrahi müdahale

endikasyonu aç›s›ndan göz önünde

bulundurulmal›d›r(9). Tromboze AAA’n›n da geç

dönemde rüptüre olabildi¤i bildirilmifltir(10,11). Kronik

vakalarda t›kay›c› hastal›k dolay›s›yla cerrahi

endikasyon olmasa da operasyon önerilmektedir.

Bizim olgumuzda da endikasyon kladikasyo nedeniyle

mevcuttu. Vakalarda ameliyat stratejisi yönünden özel

bir zorlukla karfl›lafl›lmamaktad›r. Endoanevrizma

tamiri ve aorta biiliyak / bifemoral bypass prosedürü

standart olarak uygulanabilir.

KAYNAKLAR:
1- Shnacker A, Witz M, Lehmann JM. Acute thrombosis of an

aortic aneurysm. J Cardiovasc Surg (Torino) 2001;42:111-3.

2- Patel H, Krishnamoorthy M, Dorazio RA, et al. Thrombosis of
abdominal aortic aneurysms. Am Surg 1994;60:801-3.

3- Hirose H, Takagi M, Hashiyada H, et al. Acute occlusion of an
abdominal aortic aneurysm-case report and review of
literature. Angiology 2000;51:515-23.

4- Suliman AS, Raffetto JD, Seidman CS, Menzoian JO. Acute
thrombosis of abdominal aortic aneurysms-report of two cases
and review of the literature. Vasc Endovascular Surg
2003;37:71-5.

5- Pietri P, Adovasio R, Pancrazio F, et al. Acute thrombosis of
the infrarenal aorta. Therapeutic problems. Int Angiol
1987;6:397-400.

6- Cervantes J, Martinez R, Perez-Garcia D. Acute thrombosis of
abdominal aortic aneurysm. An uncommon entity. J
Cardiovasc Surg (Torino) 1985;26:598-601.

7- Babu SC, Shah PM, Nitahara J. Acute aortic occlusion—
factors that influence outcome. J Vasc Surg 1995;21:567-72. 

8- Veith FJ, Baum RA, Ohki T, et al. Nature and significance of
endoleaks and endotension: summary of opinions expressed at
an international conference. J Vasc Surg 2002;35:1029-35.

9- Gilling-Smith G, Brennan J, Harris P, Bakran A, Gould D,
McWilliams R. Endotension after endovascular aneurysm
repair: definition, classification, and strategies for surveillance
and intervention. J Endovasc Surg 1999;6:305-7.

10- Dalal S, Donlon M, Beard JD. Thrombosed abdominal aortic
aaneurysms. Do they need suveillance to prevent late rupture?.
Eur J Vasc Endovasc Surg 2001;22:570-2.

11- Ricotta JJ, Kirshner RL. Case report: late rupture of a
thrombosed abdominal aortic aneurysm. Surgery 1984;95:753-
5.

Turkish J Vasc Surg
2003; 12 (3): 33-35

Dr. Tansel Çörteleko¤lu ve Arkadafllar›

35



36



Derin ven trombozu tan›s›nda D-Dimerin incelenmesi

Wells PS, Anderson DR, Rodger M ve ark.

N Engl J Med 2003;349:1227-35.

Fibrinin y›k›m› s›ras›nda aç›¤a ç›kan D-dimer fragmanlar›n›n ölçümü derin ven trombozu (DVT) tan›s›nda

kullan›lmaktad›r. Bu test bir klinik de¤erlendirme modeli ile beraber kullan›l›rsa güvenilirli¤i artabilir. Bu çal›flmada

DVT flüphelenilen durumlarda d-dimer ölçümü ile klinik de¤erlendirme modeli birlikte kullan›ld›¤›nda tan›daki

do¤rulu¤unun prospektif randomize araflt›r›lmas› amaçlanm›fl. DVT varl›¤›  flüphesi ile baflvuran hastalar klinik

olarak DVT tan›s› olas› ve olas› olmayanlar fleklinde kategorize edilmifl. Bu klinik de¤erlendirmeyi takiben, hastalar

tek bafl›na ultrasonografi (Kontrol grubu n:530) ve D-dimer testi ve daha sonra D-dimer negatif  olmad›kça ve klinik

skor DVT’yi önermedikçe ultrasonografi yap›lan (D-dimer grubu, n:569) fleklinde iki gruba ayr›lm›fl. 

Çal›flma sonunda DVT prevalans› %15.7 olarak belirlenmifl.  Bafllang›çtaki klinik de¤erlendirme ile DVT olmad›¤›

düflünülen hastalarda 3 ay içinde  kontrol grubunda %1.4, d-dimer grubunda ise %0.4 venöz embolik olay geliflmifl

(p=0.16). D-dimer ölçümü ile ultrasonografi ihtiyac› kontrol grubunda ortalama 1.34 test/hasta, d-dimer grubunda

ise 0.78 test/hasta azalm›fl (p=0.008). D-dimer grubunda %39 hastaya ultrasonografi gerekmemifl. 

Bu çal›flma derin ven trombozundan yüksek olas›l›kla flüphelenilen durumlarda d- dimer ölçümü ile klinik

de¤erlendirmenin Doppler Ultrasonografi gereksinimini azaltabilece¤ine iflaret etmektedir. 

Tip II Diyabette ilk stroke habercisi olarak karotis üfürümünün de¤erlendirilmesi. Fremantle Çal›flmas›

M. Gillett W.A. Davis D. Paxon

Stroke 2003;34:2145-51

Fremantle Diyabet çal›flmas› Avustralya’da yap›lan 1993-1996 y›llar› aras›nda serebrovasküler yönden

asemptomatik 1081 hastan›n 2002 y›l›na kadar takip edilmifl oldu¤u prospektif bir gözlem çal›flmas›d›r. Bu

çal›flmada diyabetik hastalarda stroke için risk faktörleri ve karotis üfürümünün stroke için bir haberci olup

olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Çal›flmaya al›nd›ktan sonra hastalar›n 134 (%11.3) ilk stroke ortalama 6.5

y›lda geliflmifltir. ‹lk iki y›lda stroke 45 hastada (%3.8) görülmüfltür. Risk faktörlerinin analizi yap›ld›¤›nda ilk iki y›l

içinde stroke geliflimi için en önemli faktör olarak karotis üfürümü (hazard ratio 6.7, %95 CI 3.0-14.9; P < .001)

belirlenmifltir. Ayr›ca stroke ile birlikte olan di¤er faktörler olarak diyastolik kan bas›nc› ve yafl belirlenmifltir. ‹ki

y›ldan sonra geliflen stroke  karotis üfürümü ile birlikte olmad›¤› belirlenmifltir. Bu dönemdeki stroke ile birlikte

olan faktörler ise yafl, atrial fibrilasyon ve mikroalbüminemidir. 

Bu çal›flmada Tip II diyabetli hastalarda boyunda karotis üfürümü belirlendikten sonraki iki y›l içinde o hastada

stroke geliflme riski üfürüm olmayan hastalara göre yaklafl›k alt› kat fazla oldu¤u gösterilmifltir.

Derin ven yetmezli¤i olmadan yüzeyel ve perforatör venöz yetmezli¤in tedavisi: Rutin perforatör ven

ligasyonu gerekli mi?

Mendes R, Marston W, Farber MA, Keagy BA.

J Vasc Surg 2003;38:891-5.

Genel olarak kronik venöz yetmezlikli hastalar›n %50’sinde derin venöz yetmezlik olmadan kombine yüzeyel ve

perforatör ven yetmezli¤i bulunmaktad›r. Bu hastalarda yüzeyel venzö yetmezli¤in tedavisi yan›nda perforatör
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venlerinde ba¤lanmas› tavsiye edilir. Bununla yüzeyel venöz yetmezli¤i düzeltildi¤inde perforan ven

yetmezli¤inde %80’lere varan oranda düzelme oldu¤u ve perforan ven ligasyonunun her zaman gerekli olmad›¤›

da iddia edilmektedir. Bu nedenle tart›flmal› olan  bu konuya ›fl›k tutabilmek için  CEAP 3-6 venöz yetmezlikli  ve

sadece yüzeyel ven yetmezli¤i tedavi edildi¤i hastalar üzerinde bu retrospektif araflt›rma gerçeklefltirilmifl.

Derin ven yetmezli¤i olmayan, ancak hem yüzeyel hemde perforan venzö yetmezli¤i olan  24 bacakta venöz

hacim, venöz dolma indeksi, rezidü volüm fraksiyonu ve ejeksiyon fraksiyonunu belirlemek için hava

pletesimografisi yap›ld›ktan sonra, tüm hastalara kas›ktan ayak bile¤ine kadar safen ven stripingi ve varislere

flebektomi gerçeklefltirilmifl. Ameliyat sonras› dubleks ve hava pletismografisi yap›larak venöz hemodinami

de¤erlendirilmifl.

Dubleks ile ameliyat öncesi yetmezlik saptanm›fl olan perforan venlerin %71’nin ameliyat sonras› normale

döndükleri ve hava pletesimografisi ölçüm de¤erlerinde büyük oranda düzelme belirlemifl. Ayr›ca klinik semptom

skorunda ameliyat öncesine göre (5.3±1.9) ameliyat sonras›  (1.4±1.3, p<0.001) büyük oranda düzelme oldu¤u

saptanm›fl. Her ne kadar bu çal›flma retrospektif olmas›na karfl›n, kombine yüzeyel ve perforan ven yetmezli¤inde

sadece yüzeyel ven yetmezli¤inin tedavisinin önemli oranda semptomatik ve hemodinamik düzelme sa¤lad›¤›n›

göstermektedir. 

Buerger hastal›¤›n›n klinik ve sosyal sonuçlar›

Ohta T, Ishioashi H, Hosaka M, Sugimoto I.

J Vasc Surg 2004;39:176-80.

Buerger hastal›¤› ülkemizinde içinde bulundu¤u bir co¤rafyada s›k rastlan›lan ve önemli oranda ekstremite kayb›

ile sonuçlan›p, sosyal, psikolojik ve iflgücü kayb› aç›s›ndan önemli etkileri olan bir hastal›kt›r. Bu retrospektif

makalede Japonya’da Buerger hastal›¤›n›n›n klinik ve sosyal etkileri de¤erlendirilmifl.

Shionoya kriterleri temel al›narak tan› konmufl olan 110 Buerger hastas›nda ortama 10.6 y›ll›k takip süresi içinde

vasküler olaylar, hasta ve yak›nlar› ile yap›lan görüflmeler ›fl›¤›nda sosyal durum de¤erlendirilmifl.

Takip süresi içinde 110 hastan›n 7’si (%6)  ölmüfl olan Buerger hastalar›n›n kümülatif 25 y›ll›k sa¤ kal›m› %84

olarak belirlenmifl. 46 hastada yap›lm›fl olan bypass cerrahisinin sonuçlar›n›n tatmin edici olmaktan uzak oldu¤u

saptanm›fl. Bu hastalarda primer greft aç›k kalma oran› 1 y›lda %41, 5 y›lda %32 ve 10 y›lda %30 oldu¤u, buna

karfl›n sekonder greft aç›k kalma oranlar›n›n ise ayn› zaman dönemleri için s›ras› ile %54, %47 ve %39 oldu¤u

belirlenmifl. Ancak tromboze olan greftlerde major amputasyonun sadece hastalar›n %14 ünde gerekli olmas›na

karfl›n, tüm hastalar›n %43’ünde amputasyon yap›lm›fl. Buerger hastalar›n›n sigaraya devam› ile amputasyon riski

aras›nda do¤ru bir orant› oldu¤u (p=0.007) gözlenmifl. Major amputasyon yap›lan 13 hastan›n 11 (%85) buna

karfl›n major amputasyon yap›lmayan 97 hastan›n 9’u (%9) iflini kaybetti¤i ve amputasyon ile ifl kaybetme aras›nda

bir orant› oldu¤u belirlenmifl (p<0.0001).

Bu çal›flma Buerger hastal›¤›nda sigaran›n ekstremite kayb› için ve ekstremite kayb›n›nda ifl kayb› için birer risk

faktörü oldu¤unu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bunun yan›nda Buerger hastalar›n›n  ancak üçte birine

bypass cerrahisi yap›labildi¤i ve bunlar›n sonuçlar›n›n genel damar cerrahisi bilgilerine k›yasla kötü olmas›na

karfl›n, iskemik yaralar›n iyileflmesini h›zland›rd›¤›n› göstermektedir. 
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