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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 yaz›larda 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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KL‹N‹K ARAfiTIRMALAR / CLINICAL RESEARCH STUDIES

Karotis endarterektomisi adaylar›nda perioperatif kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskinin transtorasik
ekokardiyografi ile de¤erlendirilmesi.
ASSESSMENT OF THE RISK OF PERIOPERATIVE CARDIVASCULAR MORTALITY AND MORBIDITY IN PATIENTS
UNDERGOING CAROTID ENDARTERECTOMY 

Murat AKSOY, Kemal AYALP, Murat KAYABALI, Mehmet KURTO⁄ LU, Mert fiENTÜRK

Pediyatrik yafl grubunda uygulanan kariyak kateterizasyonun vasküler komplikasyonlar› ve morbidite üzerine
etkisi
VASCULAR COMPLICATIONS OF PEDIATRIC CARDIAC CATHETERIZATION AND EFFECTS ON MORBIDITY

Nezihi KÜÇÜKARSLAN,  Bilgehan Savafl ÖZ,  Ertu¤rul ÖZAL, Vedat YILDIRIM,  Vedat OKUTAN,* Harun TATAR     

Ekstra-anatomik ve femoro-popliteal arter bypass cerrahisi sonuçlar›m›z. 
RESULTS OF FEMORO-FEMORAL EXTRA-ANATOMIC AND FEMORO-POPLITEAL BYPASS APLICATIONS 

Alper Sami KUNT, Osman Tansel DARÇIN, Salih AYDIN, Deniz DEM‹R, Mehmet Halit ANDAÇ

Travmatik vasküler yaralanmalara müdahale 
INTERVENTIONS TO VASCULAR INJURIES

Mustafa HIZARCI, Ufuk TÜTÜN, A.Tulga ULUS, Ayflen AKSÖYEK, Mustafa SEREN, S.Fehmi KATIRCIO⁄ LU,
Murat BAYAZIT

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS

Çocukluk Ça¤›nda Çoklu Abdominal Aort Anevrizmalar› Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
CHILDHOOD ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS: A CASE REPORT AND REWIEV OF LITERATURE

Nehir SUCU, Barlas N. AYTAÇO⁄ LU, ‹lhan MAV‹O⁄ LU, Ali GÜL, Kerem KARACA, Murat D‹KMENG‹L

Karotis cisim tümörleri: Tan› yöntemleri ve cerrahi yaklafl›m
CAROTID BODY TUMOURS: DIAGNOSTIC TOOLS and SURGICAL APPROACH

Ferit Ç‹ÇEKÇ‹O⁄ LU, H. Zafer ‹fiCAN, Ümit KERVAN, Levent MAV‹O⁄ LU, Murat BAYAZIT.
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KAROT‹S ENDARTEREKTOM‹S‹ ADAYLARINDA PER‹OPERAT‹F
KARD‹YOVASKÜLER MORB‹D‹TE  VE MORTAL‹TE R‹SK‹N‹N
TRANSTORAS‹K EKOKARD‹YOGRAF‹ ‹LE DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

ASSESSMENT OF THE RISK OF PERIOPERATIVE CARDIVASCULAR
MORTALITY AND MORBIDITY IN PATIENTS UNDERGOING CAROTID
ENDARTERECTOMY

Murat AKSOY, Kemal AYALP, Murat KAYABALI, Mehmet KURTO⁄ LU, Mert fiENTÜRK*

‹.Ü.‹stanbul T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal› Periferik Damar Cerrahisi Birimi ve Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Anabilim Dal›*

Özet
Amaç: Periferik damar cerrahisi uygulanacak hastalardaki kardiyovasküler mortalite ve morbidite riskini ameliyat öncesi dönemde
belirlemek amac›yla dobutamin stres ekokardiyografisi, dipiridamol stres ekokardiyografisi ve dipiridamollü talyum sintigrafisi
gibi invazif olmayan incelemeler  yap›labilir. Bu prospektif çal›flmada uygulanmas› daha kolay ve ucuz bir yöntem olan
transtorasik ekokardiografiyi karotis endarterektomisi aday› olan hastalar›n perioperatif kardiyovasküler riskini belirlemek
amac›yla kulland›k.
Yöntem: ‹.Ü.‹stanbul T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal› Periferik Damar Cerrahisi Birimi’nde Ocak 1999 - Haziran 2003
tarihleri aras›nda 103 hastaya karotis endarterektomisi uygulanm›flt›r. Hastalar›n hepsine preoperatif dönemde kardiyak riski
belirlemek amac›yla transtorasik ekokardiyografi yap›lm›flt›r. Ekokardiografi sonucuna göre hastalar iki gruba ayr›lm›flt›r. A grubu
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) %50’nin üzerinde olan hastalar› içermektedir ve bu hastalar genel anestezi ile ameliyat
edilmifltir. EF %50’nin alt›nda olup bölgesel anestezi teknikleriyle ameliyat edilenler ise B grubunu oluflturmaktad›r. 
Bulgular: Perioperatif dönemde hastalar›n hiçbiri kaybedilmemifltir. Sekiz hastada (% 7,8) oral antihipertansif ilaçlarla kontrol
alt›na al›nabilen hipertansiyon görülmüfltür. 
Sonuç: Transtorasik ekokardiyografi karotis endarterktomisi uygulanacak hastalarda anestezi yöntemi belirlemede ve
kardiyovasküler komplikasyonlar› önlemede faydal› bir yöntemdir. (Damar Cer Der 2004;13(1): 1-4)

Anahtar Kelimeler: Karotis stenozu, endarterektomi, kardiyak morbidite, ekokardiyografi

Abstract
Purpose: Various noninvasive investigations like dobutamine stress echocardiography, dipiradomole stress echocardiography
and dipiradomole thalium scan may be carried out to asses the cardiovascular morbidity and mortality risk in patients who are
planned to undergo peripheral arterial reconstruction. Despite high sensivity rates, these tests are expensive and time consuming.
In this study we have used transthorasic echocardiography to asses the perioperative cardiovascular morbidity and mortality risk
of the carotid endarterectomy candidates. 
Methods: Transthorasic echocardiography was performed to determine the cardiac risk of the 103 patients who undergone
carotid endarterectomy in our department between January 1999 and June 2003. The patients were prospectively assigned into
two groups. Group A includes patients with left ventricule ejection fraction (EF) bigger than 50% and these patients were operated
with general anesthesia. Group B includes patients with EF lesser than 50% and who were operated with regional anesthesia
techniques. 
Results: We do not have perioperative mortality and hypertension treated with oral antihypertensive drugs was seen as the only
cardiovascular morbidity in 8 patients (7.8 %). 
Conclusion: Transthorasic echocardiography is a preferable method in carotid endarterectomy candidates to assign the
anesthesia method and prevent cardiovascular complications. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(1): 1-4)
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‹R‹fi

Elektif karotis cerrahisi uygulanacak olan hastalar

altta yatan kardiyak problemleri nedeniyle artm›fl

kardiyovasküler komplikasyon riski alt›ndad›rlar. Bu

nedenle hasta seçimi ve preoperatif hasta

de¤erlendirmesi oldukça önemlidir. Yap›lacak olan

elektif karotis endarterektomisinin hastaya

kazand›racaklar› ile oluflabilecek komplikasyonlar›n

sonuçlar› iyi karfl›laflt›r›lmal›d›r. Hasta ameliyat öncesi

kardiyak aç›dan detayl› olarak de¤erlendirilmeli ve bu

de¤erlendirmenin sonucuna göre ameliyatta

uygulanacak olan anestezi tipi ve invazif

monitorizasyon gereklili¤ine karar vermek gerekir.

Periferik damar hastal›¤› olan hasta grubunun %16-

92’sinde, perioperatif 30 günlük dönemde %0-8’inde

akut myokard enfarktüsüne neden olabilecek ve

perioperatif ölümlerin %40-60’›n›n nedeni olan

koroner arter hastal›¤› mevcuttur (1).  Damar

cerrahisinde görülen bu komplikasyonlar›  azaltmak

için öncelikle  riskli hastalar› tan›yabilmeli ve bu

riskin miktar›n› hesaplayabilmeliyiz. Bu amaçla

transtorasik ekokardiyografi, dipiridamol veya

dobutamin stres testi, dipiradomollü talyum

sintigrafisi, efor testi, Holter monitorizasyonu ve

koroner anjiyografi gibi duyarl›l›k ve özgüllükleri

de¤iflken birçok test uygulanabilir. Periferik damar

cerrahisi uygulanacak hastalar›n ameliyat öncesi

kardiyak de¤erlendirmesinde bu testlerden hangisi ya

da hangilerinin kullan›laca¤› konusunda fikir birli¤i

yoktur (2). 

Hastan›n kardiyak anamnezi, elektrokardiyografi ve

laboratuvar bulgular› ile hastan›n kardiyak durumu

hakk›nda fikir sahibi olunabilir ama hastan›n operatif

riskini belirlemede bunlar genellikle yetersiz kal›r (3).

Dobutamin stres testi, dipiradomollü talyum

sintigrafisi ve koroner anjiyografi gibi myokard

rezervini ölçebilen testlerin özgüllü¤ü oldukça

yüksektir (4, 5). Ancak bu testlerin uygulanmas› zaman

al›c›d›r, invaziftirler ve bu testler oldukça pahal›

yöntemlerdir (6). Bunlar›n karfl›s›nda kullan›m› basit,

non-invazif ve ucuz bir yöntem olan transtorasik

ekokardiyografinin kullan›m› daha mant›kl›

gözükmektedir.

HASTALAR VE YÖNTEM
Çal›flmam›z Ocak 1999 - Haziran 2003 tarihleri

aras›nda ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Genel Cerrahi

Anabilim Dal› Periferik Damar Cerrahisi Birimi’nde

karotis stenozu nedeniyle endarterektomi uygulanan

103 hastay› içermektedir.

Hastalar›n kardiyak anamnezleri al›narak ASA

(American Society of Anesthesiologists’ Physical

Status Classification) evreleri hesaplanm›flt›r. Karotis

stenozu nedeniyle ameliyat edilen hastalar›n hepsine

ameliyat öncesi transtorasik ekokardiyografi

yap›lm›flt›r. Ekokardiyografik incelemede kapak

anomalileri, duvar hareket bozukluklar›, sistolik ya da

diyastolik fonksiyon bozuklu¤u olup olmamas›, kalp

boflluklar› içinde trombüs varl›¤› ve sol ventrikül

ejeksiyon fraksiyonu (EF) de¤erlendirilmifltir. Bu

sonuçlarla hastalar kardiyolog ve anestezi uzman› ile

birlikte de¤erlendirilerek ameliyat stratejisi ve

uygulanacak anestezi yöntemi kararlaflt›r›lm›flt›r.  

Kardiyak aç›dan riski yüksek bulunan (EF <%50) 14

hasta (%13,6) rejyonel anestezi yöntemleriyle

ameliyat edilirken di¤er 89 hasta (%86,4) genel

anestezi alt›nda ameliyat edilmifltir. Hastalara

uygulanan anestezi yöntemleri tablo-1’de

gösterilmifltir. 
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Tablo 1: Anestezi Yöntemi

Anestezi yöntemi n

Genel anestezi 89

Epidural anestezi 7

Lokal anestezi 5

Servikal pleksus bloku 2



SONUÇLAR
Çal›flma ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Genel Cerrahi

Anabilim Dal› Periferik Damar Cerrahisi Birimi’nde

Ocak 1999 - Haziran 2003 döneminde karotis

endarterektomisi yap›lan 103 hastay› içermektedir.

Hastalar›n 81’i (%78,6) erkek 22’si (%21,4) ise

kad›nd›.Yafl ortalamalar› 66,1 (44-83) olarak hesapland›.

Hastalar›n 57’sinde (%55)  stenoz sa¤da iken 46 (%45)

hastada tutulum sol taraftayd›. Yüz hastaya standart

karotis endarterektomisi, üç hastaya ise karotis

eversiyon endarterektomisi uyguland›. Arteryotomi 64

(%62) hastada primer, 39’unda (%38) ise

politetrafloroetilen (PTFE) patch ile kapat›ld›.

Ameliyatlar›n 52’sinde (%49) flant kullan›lm›flt›r.

Hastalar›n hiçbiri perioperatif 30 günlük dönemde

kaybedilmemifltir. Görülen komplikasyonlar tablo-2’de

gösterilmifltir. ‹ki hastada ikinci giriflim ihtiyac›

olmufltur. ‹lkinde ameliyat lojunda hematom geliflmesi

nedeniyle hematom boflalt›l›rken, ikinci hastada

ameliyat sonras› ikinci günde geliflen hemiparezi

nedeniyle trombüs düflünülerek tekrar eksplore edilmifl

ve normal bulgular saptanm›flt›r. Sekiz hastada (% 7,8)

ameliyat sonras› oral antihipertansif ilaçlarla kontrol

alt›na al›nabilen hipertansiyon görülmüfltür. Ortalama

hastanede yat›fl süresi 4,4 gün (2-47) olarak

hesaplanm›flt›r. K›rkyedi gün yatan hasta ayn› zamanda

diyabet zemininde geliflen ayak enfeksiyonu ve

femoropopliteal t›kan›kl›k nedeniyle de ameliyat

edilmifltir. Bu hasta gruba dahil edilmedi¤inde ortalama

hastanede yat›fl süresi 3,98 (2-7) gündür. 

TARTIfiMA
Koroner kalp hastal›klar› nedeniyle oluflan

komplikasyonlar periferik damar cerrahisinin önemli

problemlerindendir. Major damar cerrahisi uygulanacak

olan hastalarda, altta yatan koroner arter hastal›klar›

nedeniyle, kardiyak ölüm ve ölümle sonuçlanmayan

myokard enfarktüsünü içeren artm›fl kardiyovasküler

komplikasyon riski vard›r (7). Elektif periferik damar

cerrahisi uygulanan hastalar›n %9-11’inde

kardiyovasküler komplikasyonlara rastlanmaktad›r (8, 9).

Bahsedilen komplikasyonlar ameliyat s›ras›nda ve

ameliyat sonras› dönemde görülebilir. Bu

komplikasyonlar› azaltmak ve önlemenin yolu hastalar›n

ameliyat öncesi iyi de¤erlendirilmesinden geçmektedir.

Karotis darl›¤› ateroskleroz sonucu olufltu¤u için bu

hastalar›n koroner arterleri de de¤iflen miktarlarda

aterosklerozdan etkilenmifl durumdad›r. Ayn› zamanda

bu hastalar›n yafl ortalamas› yüksektir ve genellikle

komorbit hastal›klar› da mevcuttur. Bu nedenlerden

dolay› bu hasta grubu kardiyak aç›dan riskli gruba

dahildirler ve kardiyak komplikasyonlar›n bu hasta

grubundaki perioperatif mortalite ve morbiditenin en

önemli  sebebi oldu¤u flafl›rt›c› olmamal›d›r. Bu faktörler

göz önünde bulundurulunca hastalar›n ameliyat öncesi

kardiyak de¤erlendirilmesinin önemi aç›¤a ç›kmaktad›r.

Yap›lacak olan elektif karotis endarterektomisinin

hastaya kazand›racaklar› ile oluflabilecek

komplikasyonlar›n sonuçlar› iyi tart›lmal›d›r. 

Karotis cerrahisi uygulayaca¤›m›z hastalarda kardiyak

riski en aza indirgemek için ilk önce hastan›n kardiyak

Turkish J Vasc Surg
2004; 13 (1): 1-4

Dr. Murat Aksoy ve Arkadafllar› 

3

Tablo 2: Komplikasyon

Komplikasyon n Tedavi yöntemi

1) Hematom 1 Hematom boflalt›lmas›

2) Hemiparezi (trombüs ?) 1 Karotis eksplorasyonu (normal bulgular)

3) Perop juguler ven yaralanmas› 1 Primer onar›m

4) Periferik nöropati 1 Medikal

5) Jeneralize konvulziyon 1 Medikal

6) Geçici iskemik atak 1 Medikal 

7) Hipertansiyon 8 Oral antihipertansif drog



olarak riskli olup olmad›¤› belirlenmeli ve e¤er riskli

gruba dahilse bu riskin miktar›n› belirlemek için çeflitli

preoperatif incelemeler yap›lmal›d›r. Kardiyak risk

belirleme ilk olarak fizik muayene ile bafllar. Daha sonra

hastan›n durumuna göre elektrokardiyografi, transtorasik

ekokardiyografi, Holter monitorizasyonu, efor testi,

dipiridamollü talyum sintigrafisi, dobutamin stres testi

ve koroner anjiyografi testlerinden biri ya da birkaç›

yap›lmal›d›r. Elde edilen hasta verileri kardiyolog ve

anestezi uzman› ile birlikte de¤erlendirilip ameliyat

stratejisi kararlaflt›r›lmal›d›r. Bu de¤erlendirme

sonucunda hastan›n ameliyat s›ras›nda kardiyak ve

nörolojik monitorizasyonun en güvenli yap›labilece¤i

anestezi yöntemine karar verilmelidir.   

Hastalar›n kardiyak de¤erlendirilmesinde hangi test ya

da testlerin kullan›laca¤› konusu hala tart›flmal›d›r (10).

Testin non-invazif, ucuz, uygulamas› kolay, özgüllük ve

duyarl›l›¤› yüksek ve kolay ulafl›labilir olmas› gereklidir

ama hiçbir test tek bafl›na bu özelliklerin hepsini

içermemektedir. 

Ouriel ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda transtorasik

ekokardiyografi ile ölçülen sol  ventrikül ejeksiyon

fraksiyonu de¤erinin periferik vasküler cerrahi

uygulanan hastalardan kardiyak aç›dan riskli olanlar›

belirlemedeki duyarl›l›¤› %78, özgüllü¤ü ise %81 olarak

bildirilmifltir (11).  Ayn› çal›flmada transtorasik

ekokardiyografinin pozitif prediktif de¤eri %27, negatif

prediktif de¤eri ise %97 olarak hesaplanm›fl. Ayr›ca salt

klinik de¤erlendirme ile dobutamin stres testi ve

dipiridamollü talyum sintigrafisi gibi provakatif

yöntemlerin aras›nda maliyet aç›s›ndan uygun bir

seçenek oldu¤u belirtilmifltir. 

Çal›flmam›za dahil edilen hastalara ameliyat öncesi

transtorasik ekokardiyografi yap›lm›fl ve EF %50’nin

alt›nda olan hastalar kardiyak komplikasyonlar aç›s›ndan

yüksek riskli olarak de¤erlendirilip ameliyatta bölgesel

anestezi yöntemlerinden birisi uygulanm›flt›r. Gerek

genel anestezi gerekse de yüksek riskli kabul edilip

bölgesel anestezi yöntemleriyle ameliyat edilen

hastalar›n hiçbirinde, sekiz hastada görülen

hipertansiyon d›fl›nda, kardiyovasküler komplikasyonla

karfl›lafl›lmam›fl ve hiçbir hasta kaybedilmemifltir. Bu

bulgular da ucuz ve uygula kolayl›¤› olan transtorasik

ekokardiyografinin karotis cerrahisi adaylar›ndaki

kardiyovasküler riski belirlemede etkili bir yöntem

oldu¤unu göstermektedir. Etkinli¤inin daha iyi

anlaflabilmesi için randomize klinik çal›flmalara ihtiyaç

vard›r. 
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PED‹YATR‹K YAfi GRUBUNDA UYGULANAN KARD‹YAK
KATETER‹ZASYONUN VAKSÜLER KOMPL‹KASYONLARI VE
MORB‹D‹TE ÜZER‹NE ETK‹S‹

VASCULAR COMPLICATIONS OF PEDIATRIC CARDIAC
CATHETERIZATION AND EFFECTS ON MORBIDITY

Nezihi KÜÇÜKARSLAN,  Bilgehan Savafl ÖZ,  Ertu¤rul ÖZAL, Vedat YILDIRIM,  Vedat OKUTAN,* Harun TATAR   
GATA  Askeri T›p Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ve Pediyatrik Kardiyoloji Klini¤i*

Özet
Amaç: Bu çal›flmada pediyatrik yafl grubu hastalarda tan› ve tedavi amaçl› olarak uygulanan kardiyak kateter ifllemi s›ras›nda
oluflabilecek vasküler komplikasyonlar›n tipleri, özellikleri, tedavi yaklafl›mlar› ve uygulaman›n morbidite üzerine etkileri
incelendi.
Yöntem: Bu çal›flma Ocak 1996 - May›s 2004 tarihleri aras›nda pediatrik kardiyoloji klini¤i taraf›ndan kardiyak kateterizasyon
uygulanan 556 (0-14 yafl) hastan›n kay›tlar›n›n incelenmesiyle gerçeklefltirildi. Hastalar; hematom, tromboemboli,
psödoanevrizma, A-V fistül, kanama, enfeksiyon geliflimi ve mortalite aç›s›ndan retrospektif olarak de¤erlendirildi. Geliflmifl
vasküler komplikasyona uygulanan cerrahi müdahale endikasyonu, fizik muayene ve arteryel-venöz doppler ultrasonografi ile
konuldu. 
Bulgular: Vasküler komplikasyon 49 hastada  (%8.81) geliflti. Bu hastalar›n 30’ una (%61.22) cerrahi bir ifllemle müdahale edildi.
Kateterizasyon sonras› geliflmifl vasküler komplikasyon olarak 18 hastada (%3.23) hematom, 12 hastada (%2.15) emboli, 2 hastada
(%0.35) psödoanevrizma, 2 hastada (%0.35) A-V fistül, 8 hastada (%1.43) kanama, 2 hastada (%0.35) derin ven trombozu, 4
hastada (%0.71) enfeksiyon tesbit edildi. Vasküler komplikasyonlar hastahanede kal›fl süresini 5+2 gün uzatt›. 
Sonuç: Pediyatrik hasta vücut ölçülerinin küçüklü¤ü, uygulama yap›lacak damar›n bulunmas› s›ras›nda güçlük oluflturmas›
sebebiyle morbiditeyi art›rmaktad›r. Kateter uygulamas› s›ras›nda tam sedasyon sa¤lanmas›, deneyimli elde uygulanacak
kateterizasyon ve vasküler komplikasyon cerrahisi, morbiditeyi azalt›r. Geliflmifl vasküler komplikasyona müdahale ederken,
cerrahi hakk› sakl› tutulmak flart›yla t›bbi tedavi mutlaka de¤erlendirilmelidir. (Damar Cer Der 2004;13(1): 5-10)

Anahtar kelimeler: Pediyatrik hasta; kardiyak kateterizasyon; vasküler komplikasyon.

Abstract
Purpose: In this study we observed the vascular complications following the cardiac catheterization used both for diagnosis and
treatment in pediatric patients. We also examined the characteristics, types and treatment methods of these complications and the
effects of application on morbidity.
Method: This retrospective study included the records of 556 patients (ages 0-14) who had cardiac catheterization between
January 1996 and May 2004 in pediatric cardiology clinic. Vascular complications were hematoma, embolus, pseudoaneurysm,
A-V fistula, hemorrhage, infection and mortality. Surgical endications were determined by physical examination and arterial
venous doppler ultrasonography. 
Results: Vascular complications developed in 49 patients (8.81 %). Thirty of them (61.22 %) had surgical intervention. Hematoma
in 18 patients (3.23 %), embolus in 12 patients (2.15 %), pseudoaneurysm in 2 patients (0.35 %), A-V fistula in 2 patients (0.35 %),
hemorrhage in 8 patients (1.43 %), deep venous trombosis in 2 patients (0.35 %), infection in 4 patients (0.71 %) were found.
Vascular complications extended the hospitalization period 5+2 days.
Conclusion: The small body sizes increase the morbidity rate, causing trouble in finding vessels to apply the catheter. A complete
sedation and application of catheterization and vascular surgery by experienced hands decreases the vascular complications
following cardiac catheterizations. During the treatment of vascular complication in pediatric ages the medical treatment must be
discussed while keeping surgical intervention in mind. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(1): 5-10)

Key words: Pediatric patient; cardiac catheterization, vascular complications.
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‹R‹fi

Pediyatrik hastalarda tan› ve tedavi amaçl› olarak

kullan›lan kardiyak kateterizasyonun vasküler

komplikasyonlar›, uygulaman›n giderek yayg›nlaflmas›

ile beraber zaman içerisinde art›fl göstermifltir. Ancak

son y›llarda edinilen teknik tecrübe, kullan›lan malzeme

kalitesinin art›fl›, her yafla uygun ölçülerde kateterin

kolayca temin edilebilmesi, görülen vasküler

komplikasyonlar› azaltarak, morbiditeyi düflürmektedir.

Bu çal›flma ile pediyatrik yafl grubunda uygulanan

kardiyak kateterizasyona ba¤l› olarak geliflen vasküler

komplikasyonlar›n etyoloji ve insidensini, bu yafl

grubundaki tip ve özelliklerini, tedavi yöntemlerini,

komplikasyon ve tedavi yöntemlerinin morbidite üzerine

etkilerini inceledik.

HASTALAR VE YÖNTEM
Çal›flma Ocak 1996 - May›s 2004 tarihleri aras›

pediatrik kardiyoloji klini¤i taraf›ndan kardiyak kateter

uygulanan 556 (0-14 yafl) hasta üzerinde, pediatrik

kardiyoloji bölümü hasta dosyalar›, kardiyak

kataterizasyon laboratuvar› ve  kalp damar cerrahisi

klini¤i operasyon kay›tlar›n›n retrospektif incelenmesi

ile gerçeklefltirildi. Hastalar›n %87’ si (0-2 yafl)

aral›¤›nda yer almaktayd›. Tüm hastalarda uygulama

yeri femoral arter bölgesiydi. Hemen hemen tüm

hastalarda sa¤ femoral arter bölgesi giriflim yap›lacak

yer olarak tercih edildi. Kateter uygulanacak tüm

hastalara standart pediyatrik yafl kateter anestezisi

protokolümüz uyguland›. 

Anestezi protokolü: Kateter yerlefltirilmeden önce

vasküler olarak giriflim yap›lacak bölgeye topikal

Lidocain uygulamas› yap›ld›. Bu amaçla lokal anestezik

kar›fl›m (Eutectic mixture of local anesthetic-EMLA

Krem ® Astra Zeneca TR) 0-5 yafl›ndaki çocuklara

giriflimden 30 dakika önce, 5-13 yafl›ndaki çocuklara

giriflimden 60 dakika önce uygulanmas› ile yeterli bir

cilt anestezisi elde edildi. Kardiyak kateterizasyon

uygulanacak çocuklarda sedasyon sadece Ketamin

kullan›larak veya Midazolam kombinasyonu ile

gerçeklefltirildi. Oral 0.5 mg / kg Midazolam (max 20

mg). kateterizasyondan 30 dakika önce uyguland›.

Ketamin ile sedasyon damar yolu bulunamayan

çocuklarda 6-10 mg / kg intramuskuler, damar yolu

bulunan çocuklarda 1-2 mg/ kg intravenöz dozla

sa¤land›. Oluflturulan sedasyon gerekti¤inde 1 mg/ kg

intravenöz bolus dozlarla spontan solunum korunarak

devam ettirildi. Bütün vakalarda nazal kanül ile Oksijen

verildi. Monitorizasyonla; EKG, pulse oksimetre ve

noninvazif kan bas›nc› takibi yap›ld›. Cerrahi

uygulanacak hastalarda stabilite durumuna göre

gerekirse arteryel kan bas›nc› takibi intraarteryel kanül

yerlefltirilerek gerçeklefltirildi. Geliflmifl vasküler

komplikasyona uygulanacak cerrahi s›ras›nda, ayn›

anestezi protokolü uyguland›.

Cerrahi endikasyon ve takip: De¤erlendirmeye tabi

tutulan vasküler komplikasyonlar; hematom,

tromboemboli, psödoanevrizma, A-V fistül, kanama,

enfeksiyon ve  mortalite olarak tesbit edildi. Vasküler

komplikasyonlar›n de¤erlendirilmesinde kalp ve damar

cerrahisi klini¤i de¤erlendirmeleri ve operasyon

endikasyonlar› esas al›nd›. Geliflmifl vasküler

komplikasyona cerrahi uygulama endikasyonu,

hastalar›n fizik muayene, arteryel-venöz doppler

ultrasonografi sonuçlar› ile  konuldu. Kalp ve damar

cerrahisi klini¤i taraf›ndan cerrahi veya t›bbi tedavi

uygulanan tüm hastalar, 2 ay süre ile kalp ve damar

cerrahisi klini¤i kontrolü alt›nda tutuldular. Bu hastalar

ilk ay 10 günde bir üç kez, ikinci ay 15 günlük arayla iki

takip sürecinden geçirildiler. Tüm kontrollerde gerek

uygulanan cerrahinin sonuçlar› ve gerekse oluflabilecek

sekonder komplikasyonlar aç›s›ndan de¤erlendirildiler.

Takip alt›ndaki  tüm hastalara ilk ay iki kez, ikinci ay›n

sonunda bir kez olmak üzere tan›s› konulduktan sonra üç

arteryel ve venöz doppler ultrasonografi yap›ld›. Tan› ve

takipte sadece GATA radyoloji klini¤i ultrasonografi

merkezi sonuçlar› kabul edildi. Hematom

de¤erlendirmesinde; ekstremitede iskemi oluflturacak

kadar büyük olmas›, ebad›na bakmaks›z›n hematom
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çap›nda progresif art›fl, kardiak instabilite yaratmas›,

kan replasman› gerektiren hematokrit düflüklü¤üne yol

açmas›, cerrahi uygulama kriterleri olarak kabul edildi. 

Cerrahi protokol: Pediyatrik yafl grubunda kardiyak

kateterizasyon ifllemi s›ras›nda geliflen vasküler

komplikasyonlar için uygulanan cerrahide, arter

tamirinde 7-8 / 0 , ven tamirinde 8 / 0 prolen (Ethicon,

U.K.) kullan›ld›. Ven cerrahisi uygulanan hastalarda

vasküler klemp ile venin total oklüzyonundan kesinlikle

kaç›n›ld›. Ven oklüzyonu gereken durumlarda slikon

tape kullan›larak orta derecede traksiyon ile kanama

kontrolü gerçeklefltirildi. Tüm  vasküler sutureler tek tek

konularak devaml› suture tekniklerinden kaç›n›ld›. Cilt

alt› ve cilt sutureleri tek tek konuldu. Arter ve ven

tamirinin beraber uyguland›¤› durumlarda, öncelik ven

tamirine verilerek ven ak›m›n›n  uzun süre

duraklat›lmas›ndan kaç›n›ld›. Embolektomi ifllemi

s›ras›nda damarda afl›r› gerilme yapacak ölçüdeki

embolektomi kateterleri kesinlikle kullan›lmad›.

Hastalar cerrahi müdahale sonu  postoperatif birinci

günde mobilize edildiler. Derin ven trombozu veya

küçük miktarlarda damar lümeninde tam oklüzyon

yaratmayan arteryel akut trombüs tedavisinde, devaml›

heparin infüzyonu kullan›ld›. Devaml› heparin

infüzyonu tedavisi için; 75 Ü / kg yükleme dozunun

ard›ndan, 10-25 Ü / kg / Saat idame dozuyla devam

edilerek, PTZ de¤erinin normalin iki kat› de¤erde

tutulmas› amaçland›. 

BULGULAR
Pediatrik kardiyoloji klini¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen

556 pediyatrik yafl grubu kardiyak kateter hastas›n›n 84’

üne (%15.10) katater ifllemi s›ras›nda terapötik giriflim

uyguland›. Vasküler komplikasyon 49 hastada (%8.81)

geliflti. Vasküler komplikasyon geliflen 30 hastaya

(%61.22) cerrahi giriflim ile müdahale edildi (Tablo-III).

Vasküler komplikasyon 17 hastada (%3.05) kateter

ifllemi s›ras›nda, 32 hastada (%5.75) kateter ile  beraber

yap›lan terapotik giriflim sonras›nda  geliflti. Çal›fl›lan

hasta grubu içerisinde terapotik ifllem olarak en fazla

pulmoner balon valvuloplasti ve aort koarktasyonu

anjioplastisi yap›ld›¤› tesbit edildi. Kateter ifllemi

s›ras›nda uygulanan terapötik ifllemler (Tablo-I)’ de

sunulmufltur. Geliflen vasküler komplikasyonlar;

hematom 18 hastada (%3.23), emboli 12 hastada

(%2.15), psödoanevrizma 2 hastada (%0.35), A-V fistül

2 hastada (%0.35), kanama 8 hastada(%1.43), derin ven

trombozu 2 hastada (%0.35), enfeksiyon 4 hastada (%

0.71) gözlendi (Tablo-II). Hematom geliflen 18 hastan›n

10’ una (%21.73), femoral emboli geliflen 12 hastan›n

10’ una (%21.73), psödoanevrizma geliflen 2 hastan›n 2’

sine (%4.34), A-V fistül geliflen 2 hastan›n 2’ sine

(%4.34), kanama komplikasyonu geliflen 8 hastan›n 6’

s›na (%13.04) vasküler bir cerrahi giriflim ile müdahale

edildi. Hastalar›n  19’ u (%38.78) t›bbi tedavi alt›na

al›narak takip edildi. Fallot tetralojisi + ileri derecede

pulmoner atrezisi olan 1 hasta (%0.17), kateter ifllemi
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Tablo 3: Cerrahi ‹fllem Uygulanan Komplikasyonlar

KOMPL‹KASYONLAR CERRAH‹ ‹fiLEM %
( n)

Hematom (18) 10 % 21.73

Emboli (12) 10 % 21.73

Psödoanevrizma (2) 2 % 4.34

A-V Fistül (2) 2 % 4.34

Kanama (8) 6 % 13.04

Enfeksiyon (4) - % 0

Derin ven trombozu (2) - % 0

Mortalite (1) - % 0

TOPLAM (49) 30 % 61.22



s›ras›nda geliflen ani kardiyopulmoner arrest sonucu ex

oldu. Hastada geliflen ani kardiyopulmoner arrestin

nedeni tam olarak ortaya konulamad›¤› için bu hasta

geliflmifl olas› bir vasküler komplikasyon neticesi  exitus

olarak de¤erlendirildi. Vasküler komplikasyon geliflen

49 hastan›n 22’ sinde (%44.89) ana femoral arter, 4’

ünde (%8.16) superfisial femoral arter, 8’ inde (%16.32)

derin femoral arter, 12’ sinde (%24.48) ana ve derin

femoral arter birlikte, 2’ sinde (%4.08) ana femoral ven,

1 hastada ise (%2.04) ana femoral arter ve ven ile

birlikte derin femoral arter etkilenmiflti (Tablo-IV). ‹ki

hastada kateter sonras› derin ven trombozu geliflti. Bu

hastalara normal heparin, antienflamatuar, ekstremite

elevasyonu, ›slak-s›cak-havlu kompres tedavisi

uyguland›. Bir yafl alt› 2 hastada kateter ifllemi

sonras›nda kateter uygulanan ekstremitede geliflen hafif

düzeydeki so¤ukluk neticesinde yap›lan arteryel doppler

ultrasonografisinde, ana femoral arterde, damar cidar›na

yap›fl›k, kateter girifl yerine yak›n taze trombüs materyali

tespit edildi. Bu hastalara devaml› heparin infüzyonu

tedavi protokolü uyguland›. Yak›n takip alt›na al›nan bu

iki hastan›n tedavilerinin ikinci gününde yap›lan arteryel

doppler ultrasonografi kontrollerinde, trombüsün

tamamen kayboldu¤u gözlendi. Kateter ifllemi ve

vasküler komplikasyon cerrahisi uygulanan hastalarda

gözlenen enfeksiyon n=4 (%0.71) cilt seviyesinde s›n›rl›

idi. Bu enfeksiyonlar, yara yeri enfeksiyon bak›m›, oral

sefalosporin tedavisine iyi yan›t verdiler. Vasküler

komplikasyon geliflen hastalar›n hastahanede kal›fl

süreleri 5±2 gün uzad›.
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Tablo 1: Katater ile Yap›lan Giriflimsel Uygulamalar

YAPILAN UYGULAMA n %

Balon atriyal septostomi 8 1.43

Pulmoner BVP 27 4.85

Aort BVP 7 1.25

AK Anjioplasti 24 4.31

Koil oklüzyon 8 1.43

EPS 3 0.43

Ablasyon 6 1.07

Di¤er 1 0.17

Toplam 84 15.10

BVP: Balon valvuloplasti, AK: Aort koarktasyonu

Tablo 2: Pediyatrik Yafl Grubunda Gözlenen Komplikasyonlar

KOMPL‹KASYONLAR n %

Hematom 18 % 3.23

Emboli 12 % 2.15

Psödoanevrizma 2 % 0.35

A-V Fistül 2 % 0.35

Kanama 8 % 1.43

Enfeksiyon 4 % 0.71

Derin ven trombozu 2 % 0.35

Mortalite 1 % 0.17

TOPLAM 49 % 8. 81



TARTIfiMA 
Tan› ve tedavi amaçl› olarak kateter kulan›m›n›n

yayg›nlaflmas›, katetere,  uygulay›c›s›na ve uygulama

flekline ba¤l› olarak ortaya ç›kabilecek vasküler

komplikasyon oranlar›n› da belirgin ölçüde art›rm›flt›r.

Pediyatrik yafl grubu içerisinde kateterizasyon ifllemi

sonras› gözlenen vasküler komplikasyon oran› art›fl›,

yapt›¤› morbidite art›fl› ile beraber çocu¤un geliflimine

de engel olabilmektedir (1, 2). Geliflen vasküler

komplikasyon, hastaya uygulanacak daha sonraki

tedavilerin bafllamas›n› geciktirmekte, yap›lacak kateter

içi terapötik giriflimlerin uygulan›m ve takibini

güçlefltirmektedir.

Vasküler komplikasyon oranlar› ve çeflitlili¤i pediyatrik

hastalarda genifl bir yelpazede geliflmektedir (3).

Literatürde kateterizasyon sonras› gözlenen vasküler

komplikasyon oran› eriflkin hastalar için (% 0.5-1)

olarak bildirilmifltir (4). ‹nfant hastalarda  kardiyak

kateterizasyon iflleminde arteryel  damar›n bulunmas›

s›ras›nda güçlük çekilmekte, komplikasyon 2 yafl üzeri

çocuklara nazaran daha s›k olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Pediyatrik yafl çal›flma grubumuz içerisinde gözlenen

vasküler komplikasyon oran› %8.81 dir. Bu geliflen

vasküler komplikasyonlara cerrahi olarak müdahele

teknik olarak zor, uygulanan cerrahinin morbiditesi

hastan›n yafl› ile ters orant›l›d›r (2, 5).  

Pediyatrik hastalarda vücut ölçüsü infanta yaklaflt›kca,

arteryel komplikasyonlarla beraber venöz damarlar da

s›kl›kla olaya kat›labilmektedir. Ven hasar›n›n arteryel

hasarla beraber oldu¤u durumlarda morbidite artmakta,

tedavi güçleflmektedir. Bu nedenle vasküler

komplikasyonlar›n de¤erlendirmesine giderken arteryel

doppler ultrasonografi yan›nda mutlaka ven

ultrasonografisi de yap›lmal›d›r. 

Pediyatrik yafl grubu içerisinde nadir olarak

gözledi¤imiz derin ven trombozu, kateter uygulamas›n›n

ard›ndan geliflebilecek bir komplikasyon olarak

karfl›m›za ç›kmaktad›r. Pediyatrik yafl grubunda

geliflebilecek girifl yeri  hematomu kolayca femoral vene

bas› yapmakta, geliflen venöz staz derin ven trombozuna

zemin haz›rlamaktad›r. Oluflmufl derin ven trombozunda

tek tedavi seçene¤imiz klinik olarak üstünlü¤ü

kan›tlanm›fl fraksiyone olmam›fl heparin infüzyonu

tedavisidir. 

Vasküler cerrahi uygulanmas› s›ras›nda tek tek konulan

sütür  tekni¤inin kullan›lmas›, cerrahi sonu oluflabilecek

ak›m staz›, hematom ve dolayisiyle geliflebilecek derin

ven trombozunu azaltarak morbiditemizi düflürmektedir.

Girifl deli¤ine proksimal lezyonlarda çabuk verilen

cerrahi kararlar iyi sonuçlar ortaya koymakla beraber,

girifl yerine distal lezyonlarda cerrahi için karar vermede

temkinli davran›lmas› ve konservatif kal›nmas›, özellikle

infant hastalarda  morbiditeyi azalt›r (1, 6). 

Stambouly JJ. ve arkadafllar›n›n 1035 hastal›k bir

çal›flmas›nda kateter sonras› enfeksiyon 24 hasta (%2.3)

olarak belirtilmektedir. Bu oran yüksekli¤i yo¤un bak›m

ünitesi ile alakal› bulunmufltur (7). Bizim çal›flma
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Tablo 4: Kateter ‹fllemi S›ras›nda Komplikasyon Geliflen Damar

ETK‹LENEN DAMAR n %

AFA 22 % 44.89

SFA 4 % 8.16

DFA 8 % 16.32

AFA+DFA 12 % 24.48

AFV 2 % 4.08

AFA+DFA+ AFV 1 % 2.04

Toplam 49

AFA: Ana femoral arter, SFA: Superfisial femoral arter, AFV: Ana femoral ven, DFA: Derin femoral arter.



grubumuzda kateter sonras› enfeksiyon yüzdesi (% 0.71)

olarak belirlendi.

Kanama; kateter yap›lacak damar›n bulunamamas›na

ba¤l› olarak çok giriflim yap›lmas›, kateterle beraber

uygulanacak terapötik ifllemin uzamas›, veya

koagülasyon mekanizmas› bozuklu¤u dolayisiyle

gözlenen bir komplikasyondur.

Eriflkin yafl grubunda cerrahi giriflimin kaç›n›lmaz oldu¤u

A-V fistül ve psödoanevrizma, pediyatrik yafl hastalarda

ebat olarak küçük ak›m içeri¤ine sahip olmalar›ndan

dolay›, zaman içerisinde tromboze olarak kaybolabilirler.

Bu komplikasyonlar›n cerrahi tedavisi için aceleci

davran›lmamal›d›r. Klinik çal›flmam›zda tesbit etti¤imiz

bu hususa literatürde de de¤inilmektedir (3). 

Çal›flma grubumuz içerisinde yer alan iki infant femoral

emboli vakas›na ekstremite so¤uklu¤u orta derecede ve

semptomlar daha bafllang›ç safhas›nda oldu¤undan

cerrahi hakk› sakl› kalmak flart›yla devaml› heparin

tedavisi uyguland›. Bu hastalar 12 saat sonra klinik

olarak normale döndüler, 24 saat sonra yap›lan arteryel

doppler ultrasonografileri tamemen normal olarak

de¤erlendirildi. Price V. Ve arkadafllar›n›n yapm›fl

olduklar› bir çal›flmada pediyatrik yaflda gözlenen

arteriyel emboli vakalar›n›n ço¤unlu¤unun kateter

iliflkili oldu¤u bildirilmifl, flimdilerde bu arteriyel

embolik hadiselere adultlardakinden daha farkl› olarak

yaklafl›lmas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r (8).

Pediyatrik yafl grubunda terapötik amaçl› olarak

uygulanan kateter ifllemlerinde daha fazla olarak

vasküler komplikasyon gözlenmektedir. Bunu ifllem

süresinin uzunlu¤una ba¤lamaktay›z. 

Kateter ifllemi ve vasküler komplikasyon geliflen

hastalara uygulanan cerrahi s›ras›nda kulland›¤›m›z

anestezi protokolü  tam sedasyon sa¤lamakta, bu da

morbiditemizi azaltmaktad›r. Spontan solunum

korunarak uygulanan anestezi, cerrahi sonu erken

mobilizasyonu sa¤lar. Olas› solunum komplikasyonlar›

riskini ortadan kald›r›r.

Mortalite oran›m›z literatür ile uyumludur, % 0.17(5). 

Sonuç olarak, çocuklarda vücut ölçülerinin küçüklü¤ü,

kooperasyon kurma güçlü¤ü, uygulama yap›lacak

damar›n bulunmas› s›ras›nda güçlük oluflturur. ‹nfant

yafla yaklaflt›kça ven hasar›n›n olaya kat›l›m› da

artmaktad›r.Tam sedasyon, deneyimli elde uygulanacak

kateterizasyon ve vasküler cerrahi morbiditeyi azalt›r.

Çocuklarda vasküler komplikasyona müdahale ederken,

cerrahi hakk› sakl› tutulmak flart›yla tedavinin t›bbi

yaklafl›m› mutlaka de¤erlendirilmelidir.
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EKSTRA-ANATOM‹K VE FEMORO-POPL‹TEAL ARTER BYPASS
CERRAH‹S‹ SONUÇLARIMIZ

RESULTS OF EXTRA-ANATOMIC AND FEMORO-POPLITEAL BYPASS
SURGERY

Alper Sami KUNT, Osman Tansel DARÇIN, Salih AYDIN, Deniz DEM‹R, Mehmet Halit ANDAÇ
Harran Üniversitesi Araflt›rma ve Uygulama Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahi Anabilim Dal›; fianl›urfa

Özet
Amaç: Periferik arteryel dolafl›m bozukluklar› günümüzde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Oluflan dolafl›m
bozuklu¤u hastan›n yaflam kalitesini belirgin olarak etkiler. Ekstremite revaskülarizasyonunda ekstra-anatomik bypass
giriflimleri riskli hasta gruplar›nda tercih edilebilen uygulamalard›r. Alt ekstremitenin aterosklerotik dolafl›m bozukluklar› da
%50 olguda segmenter femoropopliteal tutulum ile karakterizedir. Periferik arterlere bypass uygulamalar› damar cerrahisinde
önemli bir yer tutmaktad›r. Bu çal›flmada  ekstra-anatomik femoro-femoral ve femoro-popliteal arter bypass cerrahisi
uygulamalar›m›z› sunmay› amaçlad›k.  
Yöntem: Çal›flmam›zda, 2001-2003 y›llar› aras›nda 30 olguya klini¤imizde ekstra-anatomik ve femoro-popliteal arter bypass
cerrahisi uygulanan olgular›m›z›n yafl ortalamas› 62.39 ± 10.86 olup, tüm hastalar›m›z erkek idi. Diabetes mellitus 14 olgu ile
% 46.66, hipertansiyon 12 olgu ile ( % 40 ), medikal takip edilen koroner arter hastal›¤› 13 olgu ile ( % 43.33 ) risk faktörleri
aras›nda yer ald›. Bu olgular›n sonuçlar› renkli dupleks sonografi, digital substraction anjiyografi ve klinik muayeneleri
yap›larak de¤erlendirildi.
Bulgular: Ameliyat edilen 30 olgunun ortalama 11 (±8 ) ayl›k süre sonundaki aç›k kalma oranlar›, femoro-popliteal reverse
safen kullan›m›nda % 100, ekstra-anatomik femoro-femoral PTFE greft ile bypass yap›lan olgularda % 95.45 olarak tespit
edildi.
Sonuç: Morbidite oran› nisbeten yüksek olan, cerrahi giriflim gerektiren ekstra-anatomik femoro-femoral ve femoropopliteal
arter bypass cerrahisi uygulamalar›m›z gözden geçirilerek sunulmufltur. (Damar Cer Der 2004,13(1): 11-15)

Anahtar Kelimeler: Periferik arteriyel hastal›k, alt ekstremite, femoropopliteal bypass,cerrahi tedavi

Summary
Purpose: The peripheral arterial occlusive disease caused by atherosclerosis is important reason of morbidity and mortality.
In this study we aimed to presented our femoro-femoral extra-anatomic and femoro-popliteal bypass applications lower
extremity peripheric arteries. 
Methods: In our study, 30 cases operated for peripheric arterial occlusive disease between January 2001-2003. The results
follow up 30 patients were obtained by colour duplex sonography, digital substraction angiography and clinical examination.
Results: After a mean follow up of  11 ( ± 8 ) months; the graft patency were % 100 for femoro-popliteal bypass group and %
95.45 for extra-anatomic arterial bypass group. 
Conclusion: In this study, we presented peripheric arterial applications, which require surgical intervention in the patients
who have higher rates of morbidity. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(1):11-15)

Key Words: Peripheric arterial disease, lower extremity, femoropopliteal bypass, surgical treatment 
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‹R‹fi

Günümüzün hastal›¤› olarak kabul edilen ve etiyolojisi

klinik ve deneysel baz› çal›flmalarla izah edilmeye

çal›fl›lan ateroskleroz sonucunda oluflan periferik

arteriyal dolafl›m bozukluklar› önemli bir morbidite

nedenidir. Alt extremiteleri tehdit eden abdominal aort

ve distalindeki periferik arterlerin aterosklerotik t›kay›c›

hastal›¤›n›n tedavisinde aortofemoral, femoropopliteal,

infrapopliteal arterlere bypass yap›lmas› damar

cerrahisinde önemli yere sahiptir. Hastalar›n

semptomlar›n›n iyileflmesi veya ekstremitenin

kurtar›lmas› için en iyi yöntemin, distal arter ak›m›n›n

sa¤lanmas› oldu¤u yay›nlanm›flt›r (1). Alt ekstremitenin

en yayg›n aterosklerotik hastal›¤› % 50 oran› ile

femoropopliteal bölgede görülmektedir. Bu bölgeyi %

24 ile aorto-iliyak ve % 17 ile tibiyal arter bölgesi takip

etmektedir (2). Yüzy›l›m›z›n bafllar›nda periferik damar

cerrahisinin ilk baflar›l› uygulamalar›ndan itibaren

giderek artan cerrahi deneyim ve geliflen teknolojik

imkanlar ile günümüzde periferik arterlerde meydana

gelen t›kay›c› damar hastal›klar›nda çeflitli greft

materyalleri kabul edilebilir morbidite ve mortaliteyle

kullan›lmaktad›r. Günümüzdeki tüm teknolojik

geliflmelere ra¤men periferik arter bypass cerrahisi için

tam ideal bir greft mevcut olmay›p, favori greft

materyali otolog ven greftlerdir. Bu  çal›flmam›zda

klini¤imizde otolog ven grefti ve en son gelifltirilen

mikroporöz yap›s›ndaki teflon greft materyali olan

PTFE ( Poly tetra fluoro ethylene ) ile yapt›¤›m›z ekstra-

anatomik femoro-femoral ve femoro-popliteal arter

bypass sonuçlar›m›z› de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

HASTALAR VE YÖNTEM
Hasta Özellikleri

Bu çal›flmaya klini¤imizde Ocak 2001-Ocak 2003

tarihleri aras›nda alt ekstremite periferik damar hastal›¤›

nedeniyle otolog ven ve PTFE greft ile arteriyel bypass

uygulanan 30 hasta dahil edilmifltir. Hastalar›m›z›n yafl

ortalamas› 62.39 ± 10.86 olup tüm hastalar›m›z erkek

idi. Diabetes mellitus prevelans› 14 hasta ile % 46.66,

olup tüm olgular oral antidiyabetik ve/veya insulin

kullan›yordu. Di¤er sistemik risk faktörlerinden

hipertansiyon 12 olguda ( % 40 ), medikal takip edilen

koroner arter hastal›¤› 13 olguda ( % 43.33 ) tesbit

edildi.  Alt ekstremite periferik arter hastalar›nda cerrahi

prosedürün endikasyonunda hastan›n klini¤ini Fontain

s›n›flamas›n› kullanarak belirledik. 18 olguya ( % 60  )

iskemik yara veya gangren ( Fontain Evre 4-5 ) bulgular›

ile arteryel bypass uyguland›. 12 olguya ( % 40 )

istirahat a¤r›s› (Fontain Evre 3) nedeniyle ameliyat

edildi. Cerrahi düflünülen tüm olgular rutin laboratuvar

tetkikleri d›fl›nda dijital subtraksiyon anjiyografi ( DSA )

yöntemi ile elde edilen preoperatif arteriyogram ile

de¤erlendirildi. Olgular›n demografik verileri Tablo 1 de

özetlenmifltir.

Dr. Alper Sami Kunt ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2004; 13 (1): 11-15

12

G

Tablo 1: Olgular›n Dermografik Verileri

Ektra-anatomik Bypass Femoro-popliteal Bypass

Yafl 63.39±4.86 56.57±5.76

Cins E E

Diabet Mellitus 3 11

Hipertansiyon 4 8

KOAH 4 1

Koroner Arter Hastal›¤› 2 11

Klaudikasyo ‹ntermittant 5 7

‹skemik yara 2 16

Geçirilmifl laparotomi 3

Bat›na radyoterapi uygulamas› 1



Cerrahi Teknik

Genel anestezi almas›n›n uygun olmad›¤› düflünülen

koroner arter hastal›¤› olan 2 olguya ( % 6.66 ), kronik

obstruktif akci¤er hastal›¤› olan 5 olguya ( % 16 ), daha

önce çeflitli nedenlerle laparotomi yap›lm›fl 2 olgu ( %

6.66 )  dahil olmak üzere tüm olgulara epidural anestezi

alt›nda bypass uyguland›. Epidural anestezi için lokal

saha temizli¤i sonras› Lumbar 4-5 aral›ktan girilip

epidural aral›¤a uygun kateter yerlefltirildi. 19 ml %

0.005 lik Bubivakain ve 1 ml (100 μg) Fentanyl 20 ml

enjektöre çekilip tek doz halinde epidural aral›¤a

verilerek yeterli  cerrahi uygulama için yeterli süre ve

anestezi elde edildi. 13 olguya ( % 43 ) otojen safen

venin revers kullan›m›, ile 9 olguya ( % 30 ) PTFE ile

femoro-popliteal arteryel bypass, 8 olguya ise PTFE ile

femoro-femoral arteryel bypass uyguland›. Femoro-

popliteal arteryel bypass uygulan›p suni damar gereken

olgular›n tümünde kullan›lan PTFE greft 8/6 mm

çapl›,ringli ve tapered yap›s›nda, ektra-anatomik arteryel

bypass olgular›m›zda PTFE greft 8 veya 10 mm çapl›

ringli düz yap›da olan› kullan›ld›. Femoro-popliteal

bypass yap›lan olgular›m›z›n tümü dizüstü olup hiç

birisine dizalt› bypass uygulamas› yapmad›k. Bütün

anostomozlar uç-yan devaml› dikifl tekni¤i ile yap›ld›.

Bütün olgularda cerrahi proflaksi için antibiyotik

anestezi indüksiyonuyla birlikte baflland› ve postperatif 5

gün devam edildi. Hastalara intraoperatif 5000 Ü

heparin uyguland› ve nötralize edilmeyerek,

heparinizasyona postoperatif yedi gün, olgular› oral

almaya bafllad›klar› andan itibaren oral antikoagülan ve

antiagregan tedaviyle birlikte devam edildi. “PTZ” ve

“INR” de¤erleri normalin 1.5-2 kat›na ulaflt›¤›nda

heparin kesildi. 

BULGULAR
Çal›flmaya dahil edilen hastalar, greft aç›kl›k oranlar›na

göre de¤erlendirildi. Fizik muayene, renkli doppler

ultrasonografi ve gerekti¤inde DSA greft aç›kl›¤›n›

göstermek için kullan›lan yöntemlerdir. Retrospektif

olarak bak›ld›¤›nda operasyon süreleri ile kontrol

tarihleri aras›nda 2 ay ile 24 ay, ortalama 11 (± 8) ay

süre geçmiflti. 30 olgunun 13 ne otojen ven grefti ile, 17

sine ise PTFE grefti kullan›larak arteriyal bypass

uygulanm›flt›r. Yap›lan kontrollerde femoro-popliteal

bypass yap›lan otojen ven greftlerin tamam›n›n aç›k

oldu¤u tespit edildi. PTFE greflerin 21 olguda da (%

95.45) aç›k oldu¤u görüldü. Bu aç›kl›k oranlar›m›za,

olgular›m›z›n distal vasküler yap›lar› üzerinde

preoperatif ayr›nt›l› incelemelerin etkisi olmufltur. PTFE

ile ekstra-anatomik bypass uygulanan olgulardan 1

tanesinin ( % 4.55 ) 14. ay kontrolünde greftinin t›kal›

oldu¤u tespit edildi ve bu olgunun grefti de¤ifltirilerek

tedavi edildi.

Olgular›m›z›n sonuçlar› Tablo 2 de sunulmufltur.

TARTIfiMA
Günümüzde ateroskleroz sonucu oluflan periferik

arteryel dolafl›m bozukluklar› önemli morbidite ve

mortalite nedenidir. Oluflan dolafl›m bozukluklar›

hastan›n yaflam kalitesini belirgin olarak etkiler.

Periferik arteryel dolafl›m bozukluklar›nda

ateroskleroz en belirgin sistemik faktör olarak

belirtilirken inguinal ve adduktor kanalda fazla

bas›nca ve travmaya maruz kalma ve ak›m

istikametiyle ilgili katlanma yerleri en önemli

mekanik faktör olarak gösterilmifltir (2). Klini¤imizde

kronik arteriyel oklüzyon nedeniyle ameliyat edilen

vakalar›m›z›n hepsinde yaflam kaliteleri ileri derecede

düflük olup, bu durumu ileri yafl, diyabet,

Turkish J Vasc Surg
2004; 13 (1): 11-15

Dr. Alper Sami Kunt ve Arkadafllar›

13

Tablo 2: Olgular›n Sonuçlar›

Ekstra-anatomik Bypass Femoro-popliteal Bypass

Otojen safen greft uygulamas› 13

PTFE greft uygulamas› 8 9

Takip ( ay ) 11±8 11±8

Greft oklüzyonu 1



hipertansiyon, koroner arter hastal›¤›, ekstremitelerde

iskemik yaralar›n ek olarak bulunmas›na ba¤lad›k.  

Tedavi yöntemleri hastan›n yafl›na, ifline, klaudikasyo

mesafesine ba¤l› olarak de¤ifliklikler gösterir. Uzun

mesafeli klaudikasyosu olan; ileri yafl, ek kalp ve

akci¤er problemleri bulunan hastalar ile aktif olmayan

hastalarda medikal tedavi ilk seçenek olmal›d›r.

Ayr›ca klasik vasküler giriflimlerin

gerçeklefltirilemedi¤i durumlar›n yan› s›ra anatomik

lokalizasyondaki vasküler yap›n›n uygunsuzlu¤u ve bu

yaklafl›m›n getirece¤i risk varl›¤›nda ekstra-anatomik

arteriyel rekonstrüksiyonlar tercih edilir. Periferik

dolafl›m bozukluklar›nda cerrahi prosedürlerin

endikasyonunda hastan›n klini¤i Fontaine s›n›flamas›

kullan›larak belirlenir. Hastal›¤›n evreleri; Evre 1-

So¤ukluk, Evre 2- Klaudikasyo, Evre 3-‹stirahat

a¤r›s›, Evre 4- Ülser, Evre 5- Gangren fleklindedir.

Klinik, hemodinamik ve arteriyografik kriterlere

dayan›larak 3 major bulgu cerrahi rekonstrüksiyon

endikasyonu kabul edilmektedir (3). Grade 1- Hareketli

hayat tarz› olan genç hastada ciddi klaudikasyo var;

Grade 2- ‹stirahat a¤r›s› konservatif yöntemlerle

düzeltilemiyor ise; Grade 3- ‹yileflmeyen ülser

varl›¤›nda cerrahi rekonstrüksiyon yap›l›r. Arteriyel

bypass için kullan›lan greft materyallerinin; eklem

bölgelerinde katlanabilmesi, biyolojik y›pranma ve

enfeksiyona dayan›kl› olmas›, anevrizma ve intimal

hiperplazi oluflturmamas›, iç yüzeyinin trombojenik

olmamas›, inert olmas› ve cerrahi olarak  kolay

uygulanabilmesi gereklidir.

Periferik arter bypass cerrahisinde kullan›lan greftler,

doku greftleri ve protez greftler olarak ikiye ayr›l›r.

Doku greftleri de kendi aras›nda; otolog , homolog ve

heterolog doku grefti olarak üçe ayr›l›r. Protez greftler

ise; solid duvarl› greftler, geçirgenli¤i az olan greftler

ve basit poröz greftler olarak üçe ayr›l›r (3,4). Ancak

günümüzde ideal özellikleri kapsayan bir greft mevcut

de¤ildir.

Halen en iyi greft materyali olarak kabul edilen otolog

ven greftleridir (5). Otolog venler uygulama sonras›

uzun süre canl›l›klar›n› korurlar ve doku reddine

u¤ramazlar, diffüzyonla beslenmeye devam ederler.

Otolog ven greftler haz›rlan›rken endotel hasar›

oluflabilir, bu durum uzun süreli greft aç›kl›¤›na etki

eden en önemli faktördür (3,5,6). Ayr›ca otolog venlerin

uzun süreli aç›k kalmalar›na etki eden di¤er faktörler

ise; duvar yap›s›, çap›, variköz genifllemeler ve

fibrotik kapakç›klard›r (6). Klini¤imizde femoro-

popliteal arteryel bypass yapt›¤›m›z olgular›n % 60 da

otolog safen veni greft materyali olarak kulland›k.

Aç›k kalma oranlar›ndaki en önemli faktör olarak

yüksek permeabiliteleri gösterilen en iyi protez geft

materyalleri fleksibl tekstil geftlerdir. Dacron ve

Teflon halen kullan›lan tekstil greftlerdir. En son

gelifltirilen mikroporöz dokuma olmayan teflon greft

PTFE’ dir (2). PTFE inerttir, düflük trombojeniteye

sahiptir, preclotting gerekmez, porlardan kanamaz,

esnekli¤i iyi olup anevrizma oluflturmaz. Alt

ekstremite arteriyal bypass cerrahisinde yayg›n olarak

kullan›lan PTFE greftler ile yap›lan uygulamalarda; alt

anastomoz ucunun poplitean›n alt›na inmedi¤i

vakalarda uzun süreli aç›k kalma oranlar›n›n otolog

venöz greftlerden farkl› olmad›¤› bulunmufltur (2).

Olgular›m›z›n % 74.85’ de PTFE greft ile arteryel

rekonstrüksiyon gerçeklefltirdik, 11± 8 ayl›k takip

sonunda ekstra-anatomik femoro-femoral arteriyal

bypass yapt›¤›m›z bir olgu d›fl›nda tüm PTFE greftli

arteriyal bypasslar aç›k olarak tespit edildi.

Bypass cerrahisinde greft aç›kl›¤›n› etkileyen geç

komplikasyonlar; greft trombozu, intimal ve neo-

intimal hiperplazidir. Greft trombozu aterosklerozun

proksimal ve distalde ilerlemesi ile veya

anastomozlardaki teknik problemler ile oluflur. ‹ntimal

hiperplazi ise greft t›kan›kl›¤›n›n günümüzde kabul

edilen en önemli sebeblerinden biridir (6,7).

Klini¤imizde gerçeklefltirilen ekstra-anatomik arteriyal

bypass olgular›ndan  birinde meydana gelen geç

dönem t›kan›kl›¤›n bu nedenle olufltu¤u kanaatindeyiz.

Ayr›ca PTFE greftler ile yapt›¤›m›z bypass

uygulamalar›nda vasküler distal yata¤›n iyi olmas›,

sonuçlar›m›z› postoperatif ve takip sürelerinde yüksek

aç›kl›k oran› ile etkiledi. 
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Abbott taraf›ndan 1997 y›l›nda yay›nlanan  ve 8

üniversite klini¤inde gerçeklefltirilen retrospektif bir

çal›flmada dizüstü dacron ve PTFE kullan›larak yap›lan

femoropopliteal bypasslarda 5 y›ll›k takip sonunda

primer ve sekonder aç›kl›k bak›m›ndan fark

görülmemifltir (8). Lawson ve ark. ise 1999 y›l›ndaki

yay›nlar›nda insitu safen ven kullan›larak yap›lan bypass

greftlerin aç›k kalma oran›n›n daha yüksek oldu¤unu

yay›nlamifllard›r (9). Klini¤imizde greft materyali olarak

safen venin alt›n standart oldu¤unu ancak safen venin

kullan›m›n mümkün olmad›¤› dizüstü arteriyel bypass

uygulamalar›nda PTFE  greftleri tercih etmekteyiz. 

Sonuç olarak; klini¤imizde ateroskleroz nedeniyle alt

ekstremite periferik arteriyel bypass sonuçlar›m›z vaka

çeflitlili¤i göz önünde bulundurularak ayr› ayr›

de¤erlendirildi¤inde safen venin femoropopliteal

arteryel bypass uygulamalar›nda gold standard oldu¤u

ancak safen venin kullan›lamad›¤› durumlarda ise

femoropopliteal arteriyel bypass ve ekstra-anatomik

arteryel bypass uygulamalar›nda PTFE greftlerin

uygun olaca¤› kanaatindeyiz.
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TRAVMAT‹K VASKÜLER YARALANMALARA MÜDAHALE

INTERVENTIONS TO VASCULAR INJURIES

Mustafa HIZARCI, Ufuk TÜTÜN, A.Tulga ULUS, Ayflen AKSÖYEK, Mustafa SEREN, S.Fehmi KATIRCIO⁄ LU, 
Murat BAYAZIT
Türkiye Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i 

Özet
Amaç: Vasküler yaralanma insidans›, son birkaç y›l süresince dünya çap›nda artm›flt›r ve ço¤unlukla ekstremite kompleks
travmas› ile birliktedir. Kesin tan› konup, uygun cerrahi müdahale uygulanmad›¤›nda, ölüm oran› oldukça yüksektir.1999 ile
2003 y›llar› aras›nda, vasküler travma nedeniyle opere edilmifl hastalardaki yaralanma etiyolojisi, lokalizasyonu, vasf›, ek
travma varl›¤›, uygulanan cerrahi prosedürler, hastane içi mortalite ve morbidite, retrospektif olarak analiz edildi.
Yöntem: 64 hastan›n, 59’u (%92.1) delici ve kesici alet yaralanmas›, 3’ü (%4.7) ateflli silah yaralanmas›, 1’i (%1.6)
yüksekten düflme ve 1’i (%1.6) trafik kazas› idi. 36 alt ekstremite (%56.3), 24 üst ekstremite (%37.5) ve 4 boyun travmas›
(%6.2) mevcuttu. 58 vaka (%90.6) izole vasküler yaralanma iken, 6 vakada (%9.4) efllik eden kemik k›r›¤›, sinir yaralanmas›
ve/veya masif yumuflak doku zedelenmesi mevcuttu. En s›k travmaya u¤rayan damarlar, süperfisial femoral (%20,3) ve
brakial (%17.1) arterlerdi.
Bulgular: 64 hastaya toplam 80 primer operasyon yap›ld›. 27 hastaya (%33.7) end-to-end anastomoz, 18 hastaya (%22.5)
reverse safen ven greft interpozisyonu , 2 hastaya (%2.5) polytetrafluoroethylene (PTFE) greft interpozisyonu, 24 hastaya
(%30) arteriyel onar›m, 3 hastaya (%3.75) venöz onar›m  uyguland›. 4 hastaya (%5) ven ligasyonu, 2 hastaya (%2.5) arter
ligasyonu  yap›ld›. Üç hastane mortalitesi gözlendi. Bir hastaya  amputasyon yap›ld›. Bir hastada operasyondan 25 gün sonra
PTFE greftte enfeksiyon geliflti.
Sonuçlar: Vasküler zedelenmede; yaralanan damara yönelik dikkatli bir fizik muayene ve erken müdahale ile birlikte uygun
rekonstrüktif tekni¤in uygulanmas›, baflar›l› bir sonuç için gereklidir. (Damar Cer Der 2004;13(1): 17-22)

Anahtar Kelimeker: Vasküler travma; Ekstremiteler

Abstract
Purpose: The incidence of vascular injuries has increased worldwide during the last few years and very often these injuries
are associated with complex trauma to extremities. The risk of fatalities is very high unless prompt diagnosis is made and
appropriate surgical management is applied. The patients  who underwent surgical operation for vascular trauma over the
period between 1999 and 2003, were analysed retrospectively for etiology, localization, modality of the injury, existence of
associated trauma , procedure of the operation and hospital mortality and morbidity.
Methods: Among the 64 cases, in 59 patients (%92.1)  the injuries were penetrating, in  3 patients (%4.7) had gunshot
wounds, in 1 patient  (%1.6) had falling down and  in 1 patient (%1.6) had traffic accident. 36 injuries (%56.3) occurred in
the lower extremity, 24 (%37.5) occurred in the upper extremity and 4 (%6.2) occurred in the neck. In 58 cases (%90.6)
patients suffered isolated vascular damage, and in 6 patients (%9.4) concomitant bone fractures, nerve injuries and/or
massive soft tissue damage were observed. The most commonly injured vessels were superficial femoral (%20.3) and brachial
(%17.1) arteries.
Results: 80 primary operations were performed in the 64 patients. End-to-end anastomosis was applied in 27 patients
(%33.7). 18 patients (%22.5) were treated by saphenous vein interposition grafting and 2 patients  (%2.5) were managed by
polytetrafluoroethylene (PTFE) interposition graft. Arterial and venous repairs were performed in 24 (%30) and 3 (%3.75)
patients respectively. The venous vessels were ligated in 4 patients (%5) and arteriel ligations were applied in 2 patients
(%2.5). Three hospital mortality  were observed. Amputation was carried out in one patient. In one patient, PTFE greft
infection was developed  25 days after the operation.
Conclusion: In vascular injuries; a careful physical examination and early intervention with a suitable reconstructive
technique should be used in order to achieve a successful result. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(1): 17-22)

Key words: Vascular trauma; Extremities
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‹R‹fi

Vasküler travmal›  hastaya yaklafl›m halen tart›flmal›

olsa da, günümüzde kabul edilen; daha h›zl›, daha az

masrafl› ve daha az invaziv tan› araçlar›yla klinik

prezentasyonun ortaya konmas› ve önemli vasküler

yaralanmaya h›zl› müdahale edilmesidir (1).

Savafl s›ras›nda oluflan vasküler yaralanmalar›n tedavisi,

damar›n ligasyonu ve ekstremitenin amputasyonu

fleklindeydi. Çünkü denenmifl primer onar›mlar›n

sonuçlar› oldukça kötüydü. Enfeksiyon o kadar yayg›nd›

ki postoperatif takibin normal bir parças› olmufltu.

Vasküler travmal› hastaya yaklafl›m, son 50 y›lda

teknolojinin ve yeni vasküler tekniklerin geliflmesi ile

anlaml› olarak de¤iflti. Primer vasküler onar›m›n

geliflimi, vasküler cerrahide büyük bir basamak olmufl

ve arteriyel yaralanmaya ba¤l› amputasyonun yerini

alm›flt›r (2).

Büyük arter ve ven yaralanmalar›, yaflam ve ekstremite

kayb› ile sonuçlanmaktad›r. Bu tür yaralanmalarda h›zl›

transport, yaralanmada önceliklerin belirlenmesi, flokun

resüsitasyonuna önem verilmesi, uygun cerrahi

prosedürün h›zla uygulanmas›, minimum mortalite ve

morbidite için gereklidir (3). Erken tan› ve h›zl› bir tedavi,

ekstremitenin ve ekstremite fonksiyonlar›n›n

kurtar›lmas› için gereklidir (4).

Vasküler yaralanma insidans›, son birkaç y›l süresince

dünya çap›nda artm›flt›r. Bu yaralanmalar ço¤unlukla

komplex ekstremite travmas› ile birliktedir. Kesin tan›

konup, uygun cerrahi müdahale uygulanmad›¤›nda, ölüm

oran› oldukça yüksektir. Baz› geliflmifl ülkelerde vasküler

travma daha az görülse de kazalara ba¤l› yaralanmalar

halen ciddi bir problem olarak önemini korumaktad›r (5).

Tüm geliflmelere ra¤men travma, 0-40 yafl grubu

insanlarda 1., 45 yafl üzeri insanlarda 4. s›rada ölüm

nedeni olmaya devam etmektedir. Ondört yafl alt›ndaki

ölümlerin %50’si, 15-24 yafl grubundaki ölümlerin

%80’i ve 25-40 yafl grubundaki ölümlerin %65’i

travmaya ba¤l›d›r (6).

Vasküler travman›n ciddi bulgular› (aktif kanama; distal

nab›z yoklu¤u; genifl, geniflleyen veya pulsatil hematom;

distal iskemi; zedelenme; veya trill al›nmas›) mevcut

hastalar  daha ileri tetkik yap›lmadan acil cerrahi giriflim

için operasyona al›n›rlar. Ancak yaralanman›n derecesi

ve lokalizasyonunu tam ayd›nlanmad›¤› baz› durumlarda

cerrah, operatif plan için preoperatif arteriografiyi

gerekli görebilir (7).

Bu çal›flmada, vasküler travma nedeniyle opere edilmifl

hastalardaki  5 y›ll›k deneyimimiz, retrospektif olarak

ortaya konulmufltur. 

HASTALAR VE YÖNTEM
Hastalar

fiubat 1999 ile Aral›k 2003 tarihleri aras›nda, Türkiye

Yüksek ‹htisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

Klini¤ine baflvurarak, vasküler travma nedeniyle opere

edilmifl 64 hasta, retrospektif olarak çal›flmaya dahil

edildi. Hastalar›n  demografik verileri (yafl, cinsiyet),

yaralanman›n etiyolojisi, lokalizasyonu, vasf› (arteriyel-

venöz veya kombine), ek travma varl›¤›, uygulanan

cerrahi prosedürler, hastane içi mortalite ve morbidite

kay›t edildi. 

Protokol

Çal›flmaya al›nan tüm hastalarda vasküler travman›n

ciddi bulgular›ndan en az biri  (aktif kanama; distal

nab›z yoklu¤u; genifl, geniflleyen veya pulsatil hematom;

distal iskemi; zedelenme; veya trill al›nmas›) mevcuttu

ve h›zl› bir fizik muayene ile, ço¤unlukla ileri tetkike

gerek görülmeden, yaralanman›n tamiri için

ameliyathaneye al›n›p opere edildiler.

Hastalara volüm kayb›n›n klinik de¤erlendirilmesi

alt›nda, ilk müdahale ve operasyon esnas›nda kristaloid

ve kan infüzyonlar› yap›ld›, antibiyotik tedavisi

baflland›. Vasküler onar›m s›ras›nda rekürren

trombozdan korunmak için rejyonel heparinizasyon

yap›ld›.

‹nguinal ligamentin distalindeki yaralanmalar (common

femoral, superfisial femoral, profunda femoral, popliteal,

anterior ve posterior tibial); alt ekstremite yaralanmalar›,

deltopektoral olu¤un distalindeki yaralanmalar (aksiller,

brakial, ulnar ve radial); üst ekstremite yaralanmalar›

olarak tan›mland›. S›n›rl› say›da boyun bölgesi travmas›

Dr. Mustafa H›zarc› ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
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(karotis areter, juguler ven) nedeniyle opere edilmifl

hastalar da çal›flmaya dahil edildi.

BULGULAR             
fiubat 1999 ile Aral›k 2003 tarihleri aras›nda, vasküler

travma nedeniyle opere edilmifl 64 hastan›n; 56’s› erkek

(% 87,5) ve 8’i kad›n (%12.5) idi. Yafl ortalamas› 35.5

saptand› (Yafl aral›¤›: 9-71).

Yaralanma etiyolojisine göre,  59 vaka (%92.1) delici ve

kesici alet yaralanmas›, 3 vaka (%4.7) ateflli silah

yaralanmas›, 1 vaka (%1.6) yüksekten düflme ve 1 vaka

(%1.6) trafik kazas› idi (Tablo 1). Lokalizasyonuna

göre, 36 vakada alt ekstremite (%56.3), 24 vakada üst

ekstremite (%37.5) ve sadece 4 vakada boyun travmas›

(%6.2) mevcuttu (Tablo 2). Yaralanmalar›n ço¤u, alt

ekstremitedeydi  ve ço¤unlukla  delici, kesici alet

yaralanmas› ile gerçekleflmiflti. 

58 vaka (%90.6) izole vasküler yaralanma iken, 6

vakada (%9.4) efllik eden kemik k›r›¤›, sinir yaralanmas›

ve/veya masif yumuflak doku zedelenmesi mevcuttu. Bu

hastalar operasyon sonras› ilgili kliniklere (ortopedi,

genel cerrahi ve plastik cerrahi) konsultasyon sonucunda

nakil edildiler.

‹zole arteriyel yaralanma 49 (%76.6), izole venöz

yaralanma 3 (%4.7), hem arteriyel hem venöz

yaralanman›n  birlikte olmas› 12 (%18.7) vakada

saptand›. En s›k travmaya u¤rayan damarlar; süperfisial

femoral arterler (%20,3) ve  brakial arterlerdi

(%17.1)(Tablo 3). 
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Tablo 1: Vasküler Yaralanman›n Etiyolojisi

Etiyoloji Vaka Say›s› (%)
Delici ve kesici alet yaralanmas› 59 (%92.1)
Ateflli silah yaralanmas› 3 (%4.7)
Yüksekten düflme 1 (%1.6)
Trafik kazas› 1 (%1.6)
Toplam 64

Tablo 2: Vasküler Yaralanman›n Lokalizasyonu

Lokalizasyon Toplam
Alt ekstremite 36 (%56.3)
Üst ekstremite 24 (%37.5)
Boyun 4 (%6.2)
Toplam 64

Tablo 3: Vasküler Yaralanman›n Lokalizasyonu

Lokalizasyon Arter Ven Arter ve Ven Toplam
Aksiller 2 0 0 2
Brakial 11 0 1 12
Ulnar ve Radial 10 0 0 10
Common femoral 7 0 3 10
Superfisial femoral 7 1 5 13
Profunda femoral 1 0 0 1
Popliteal 6 0 3 9
Anterior ve posterior tibial 3 0 0 3
Karotis 2 0 0 2
Juguler 0 2 0 2
Toplam 49 3 12 64



Preoperatif arteriografi sadece 5 hastada uyguland›

(%7.8).

64 hastaya toplam 80 primer operasyon uyguland›

(Tablo 4). 27 hastaya (%33.7) end-to-end anastomoz,

18 hastaya (%22.5) reverse safen ven greft

interpozisyonu, 2 hastaya (%2.5) PTFE greft

interpozisyonu yap›ld›. 24 hastada (%30) arteriyel

onar›m, 3 hastada (%3.75) venöz onar›m

gerçeklefltirildi. 4 hastaya (%5) ven ligasyonu yap›ld›.

2 hastaya (%2.5) arter ligasyonu  yap›lm›fl olup,  biri

ulnar arteri aç›k olan zorunlu olarak radial arter

ligasyonu yap›lm›fl, di¤eri ise posterior tibial arter

ligasyonu yap›lm›fl hastalard›.

Üç hastane mortalitesi gözlendi. Perioperatif mortalite

%4.7 idi. Birincisi, afl›r› alkol alm›s 40 yafl›nda erkek

hastayd› ve b›çaklanma sonucu sol common femoral

arter ve ven yaralanm›flt›. Operasyon s›ras›nda

solunum depresyonu geliflmesi ve kardiyak arrest

sonucu hasta kaybedildi. ‹kincisi, 50 yafl›nda bir

erkekti ve external juguler veni b›çakla yaralanm›flt›.

Eksternal juguler ven primer onar›ld› ancak hasta

hipovolemik floktan kaybedildi. Üçüncüsü, 42 yafl›nda

erkek hastayd›. Sa¤ femoral arteri b›çakla

yaralanm›flt›. Hasta flok tablosunda idi ve kardiak

arrest eflli¤inde operasyona al›nd›. Femoral artere end-

to-end anastomoz yap›ld›. Ancak refrakter hemorajik

flok nedeniyle hasta ameliyathane masas›nda

kaybedildi.

Bir hasta amputasyon için ilgili genel cerrahi klini¤ine

nakil edildi. Amputasyon oran› %1.6 idi. Yüksekten

düflme sonucu sol bacakta doku kayb› ile birlikte,

common femoral arter ve ven yaralanmas› mevcut 44

yafl›nda erkek hastayd› ve common femoral artere end-

to-end anastomoz, common femoral vene reverse

safen ven greft interpozisyonu yap›lm›flt›.

B›caklanma sonras› common femoral artere PTFE

greft interpozisyonu yap›lan, 50 yafl›nda diabetik bir

bayan hastada  25 gün sonra greft enfeksiyonu geliflti.

Di¤er hastalar›n takiplerinde, herhangi bir

komplikasyon ve/veya damar aç›kl›¤›nda bozukluk

saptanmad›.

Dört hasta boyun bölgesinde delici ve kesici alet

yaralanmas› nedeniyle opere edildi. ‹lk hasta; 32

yafl›nda bir erkekti ve sol karotis arter yaralanmas›

nedeniyle end-to-end anastomoz yap›ld›. ‹kinci hasta,

14 yafl›nda bir erkekti ve sol karotis arter yaralanmas›

mevcuttu. Kesi primer onar›ld›. Üçüncü hasta; sol

external juguler veni yaralanm›fl 50 yafl›nda bir

erkekti. Ven primer onar›ld› ancak hasta hipovolemik

floktan kaybedildi. Dördüncü hasta; sol external

juguler veni yaralanm›fl 32 yafl›nda bir erkekti. Vene

end-to-end anastomoz baflar›l› bir flekilde uyguland›.
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Tablo 4: Cerrahi Yaklafl›m

End to end anastomoz 27

‹nterpozisyon

Safen ven greft 18

Sentetik ven greft 2

Primer onar›m

Arteriyel 24

Vensiz 3

Ligasyon

Ven 4

Arter 2

Toplam 80



TARTIfiMA
Vasküler travmal› hastaya yaklafl›m son 50 y›lda

teknolojinin ve yeni vasküler tekniklerin geliflmesi ile

anlaml› olarak de¤iflti. Primer vasküler onar›m›n

geliflimi, vasküler cerrahide büyük bir basamak olmufl

ve arteriyel yaralanmaya ba¤l› amputasyonun yerini

alm›flt›r (2)

Vasküler travmal› hastada yap›lacak dikkatli bir fizik

muayenenin, potansiyel olarak en güvenilir, daha az

pahal› ve genifl uygulanabilirli¤inin olmas›  nedeniyle,

vasküler yaralanmada en uygun tan› yöntemidir. Bir

çok araflt›rmac›, ekstremite travmalar›nda fizik

muayenenin, arteriografi kadar güvenilir oldu¤unu,

hatta daha az masrafl›, daha az vakit kaybettirici

oldu¤unu göstermifltir (8).

Tek bafl›na fizik muayene ile anlaml› arteriyel zedelenme

saptanabilir. E¤er arteriyel lezyon klinik olarak sessizse,

do¤al gidifl s›kl›kla benigndir. Nadir de olsa, e¤er

arteriyel lezyon daha anlaml› lezyona dönüflüyorsa, bu

yavafl olacakt›r ve elektif onar›m uygulanabilir (9).

Kan ak›m› restorasyonuna yönelik modern

yaklafl›mlara ra¤men, ekstremite vasküler

yaralanmalar›, ekstremite amputasyonlar›n›n en

önemli nedenidir. Baz› otörlere göre amputasyon oran›

% 78’lere ulaflmaktad›r (10, 11).  Birçok çal›flma

ço¤unlukla penetran yaralanmalar›n vasküler hasara

yol açt›¤›n› göstermifltir (12, 13). Bizim çal›flmam›zda

yaralanma vakalar›n›n ço¤u penetran travma sonucu

geliflmiflti. Sadece %4.7 ateflli silah yaralanmas›, %1.6

yüksekten düflme ve %1.6  trafik kazas› gözlendi.

Amputasyon yap›lan 1  hastan›n yaralanma flekli,

beklenenin aksine, yüksekten düflme idi. 

Vasküler travmada arteriografinin rolü tart›flmal›d›r.

Baz› otörler kullan›m›n› önerirken (11, 14, 15) baz›lar›

önermemektedir. Yaralanman›n derecesi ve

lokalizasyonunu tam ayd›nlanmad›¤› baz› durumlarda

cerrah, operatif plan için preoperatif arteriografiyi

gerekli görebilir (7). Çal›flmam›za dahil edilen tüm

hastalardan sadece befline arteriografi yap›lmas›n›n

yan›nda dopler ultrasonografi yo¤un ve baflar›l› bir

flekilde kullan›ld›. 

Baz› vasküler yaralanmalara, kemik k›r›¤› gibi ciddi

ek travmalar efllik edebilmektedir. Afl›r› yumuflak

doku kayb› ve özellikle kemik k›r›¤›, ekstremitenin

canl›l›¤›n› korumas›nda önemli bir negatif faktördür.

Çal›flmam›zda 6 vakada (%9.4) efllik eden kemik

k›r›¤›, sinir yaralanmas› ve/veya masif yumuflak doku

zedelenmesi mevcuttu. Bu hastalar operasyon sonras›

ilgili kliniklere (ortopedi, genel cerrahi ve plastik

cerrahi) konsultasyon sonucunda nakil edildiler. 

Vasküler yaralanmalar›m›zda  en s›k kullan›lan

operatif prosedür, end-to-end anastomoz (27 hasta,

%33.7) ve  primer arteriyel onar›m (24 hasta, %30)

idi. End-to-end anastomoz uygun de¤il ise tercih

edilen greft, ço¤unlukla safen ven greft (18 hasta,

%22.5) oldu. Kontamine yaradaki yabanc› madde

enfeksiyonunun artm›fl insidans› nedeniyle, sentetik

greft interpozisyonu (2 hasta, %2.5) tercih edilmedi.

PTFE greft interpozisyonu yap›lan, 50 yafl›nda

diabetik bir bayan hastada, 25 gün sonra greft

enfeksiyonu geliflti.

6 hastaya ligasyon uyguland›.(4  popliteal ven, 1 radial

arter, 1 posterior tibial arter) Venöz ligasyon yap›lan

hastalar erken postoperatif dönemde ödem geliflimi

aç›s›ndan artm›fl risk tafl›salar da, ödem s›kl›kla

ekstremite elevasyonu ve kompressif bandajlar ile

gerilemektedir (15) Radiyal arter ligasyonu yap›lan

hastan›n ulnar nabz› elle mevcuttu ve elde iskemi

geliflmedi. Posterior tibial arter ligasyonu sonras› da

ayakta iskemik olay gözlenmedi. 

Penetran veya künt travmaya ba¤l› damar

yaralanmalar›, kan kayb› ve iskemi ile sonuçlan›r (17).

Yüksek volümlü damar yaralanmalar›n›n mortalitesi,

oluflan h›zl› kan kayb› nedeniyle yüksektir.

Çal›flmam›zda saptanan 3 ölümün de nedeni, refrakter

hemorajik floktu.

Çal›flmam›z, birçok vasküler zedelenmede, yaralanan

damara yönelik dikkatli bir fizik muayene ve erken

müdahale ile birlikte uygun rekonstrüktif tekni¤in

uygulanmas›n›n, baflar›l› bir yaklafl›m oldu¤unu

göstermifltir.
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ÇOCUKLUK ÇA⁄INDA ÇOKLU ABDOM‹NAL AORT ANEVR‹ZMALARI:
B‹R OLGU SUNUMU ve L‹TERATÜRÜN GÖZDEN GEÇ‹R‹LMES‹ 

CHILDHOOD ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS: A CASE REPORT AND
REWIEV OF LITERATURE

Nehir SUCU, Barlas N. AYTAÇO⁄ LU, ‹lhan MAV‹O⁄ LU, Ali GÜL, Kerem KARACA, Murat D‹KMENG‹L
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Mersin.

Özet
Kar›n a¤r›s› ve kilo kayb› yak›nmas› ile baflvuran 12 yafl›nda bir erkek çocukta abdominal aortada iki ve sa¤ iliak arterde bir
olmak üzere üç sakküler anevrizma tespit edilmifltir. Literatür gözden geçirildi¤inde, abdominal aortada birden fazla
anevrizmas› olan ve herhangi bir etiyolojik faktör belirlenemeyen sadece 8 vakaya rastlanm›flt›r. Çoklu konjenital anevrizma
saptanm›fl olgular›n baz›lar›nda periferik arter tutulumu da birlikte görülmüfltür. Abdominal a¤r› ve kilo kayb› ile baflvuran
çocuklarda çok nadir görülseler de di¤er etiyolojik nedenlerle birlikte konjenital abdominal aorta anevrizmalar›n›n da ak›lda
tutulmalar› gerekmektedir. (Damar Cer Der 2004;13(1):23-25)

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizmas›

Abstract
Two abdominal aortic and one right iliac saccular aneurysms were detected in a 12 years old boy. When the literature was
reviewed only 8 cases with abdominal aneurysms more than one (multiple) were found to be reported with no specific
etiologic factors documented. In some of these congenital multiple aneurysms peripheral arterial involvement have been
indicated as well. In children admitting with abdominal pain and weight loss the possibility of the presence of congenital
abdominal aneurysms should be kept in mind together with other etiologies. (Turkish J Vasc Surg 2004,13(1):23-25)

Key Words: Abdominal Aortic Aneurysm
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‹R‹fi

Abdominal aort anevrizmalar› çocukluk ça¤›nda

oldukça nadirdir. Etiyolojik faktörler aras›nda

konnektif doku hastal›klar› (Ehler Danlos, Marfan

Sendromu) ve nonspesifik inflamatuar hastal›klard›r

(Takayasu ve Kawasaki hastal›klar›) say›labilir.

Ayr›ca aortan›n bakteriyel invazyonu, granülamatöz

inflamasyon ve travman›n da etiyolojiden sorumlu

oldu¤u düflünülmektedir (1-4). Klasik abdominal aorta

anevrizmalar› tek olma e¤ilimindedirler ve genellikle

infrarenal yerleflimlidirler (1). Bu olguda abdominal

aortada iki ve sa¤ iliak arterde bir olmak üzere üç

sakküler anevrizma tespit edilmiflti. Yaz›m›zda çoklu

aort anevrizmal› bir olguyu sunup, literatürü gözden

geçirdik.

OLGU SUNUMU
12 yafl›nda bir erkek hasta (boy:150 cm., a¤›rl›k: 36

kg), kar›n a¤r›s›, ifltah kayb›, mide bulant›s› ve kilo

kayb› flikayetleri ile Mersin Ünüversitesi, Kalp ve

Damar Cerrahisi Anabilim Dal› servisine kabul

edilmiflti. Fizik muayenesinde kafleksi, palpabl

abdominal pulsasyon, hareket etmede isteksizlik vard›.

Di¤er sistem muayeneleri normaldi. Abdominal

ultrasonografide abdominal aortada çoklu (multiple)

anevrizma tespit edildi. Tan›, abdomino-pelvik spiral

bilgisayarl› tomografi ve anjiyografi ile do¤ruland›.

Abdominal aortadaki iki anevrizmadan biri 3.1 x 2.3

cm. çap›nda ve suprarenal, di¤eri ise 5 x 3.7 cm.

çap›nda  ve infrarenal yerleflimli idi. Sa¤ iliak arterde

de 3.7 x 3.1 cm. çap›nda üçüncü bir anevrizma tespit

edildi. Tüm anevrizmalar sakküler yap›dayd› (Resim 1

ve 2). Hastan›n son 6 ayda vücut a¤›rl›¤›nda 12

kiloluk kay›p mevcuttu. Hemoglobini 9.6 gr/dl,

hematokriti %31 ve eritrosit sedimantasyon h›z› 57

mm./saat idi. Bunlar›n d›fl›nda yap›lan karaci¤er

fonksiyon testleri, üre, kreatinin ve elektrolit de¤erleri

normal s›n›rlardayd›. Hikaye, fizik muayene ve

laboratuar bulgular› konnektif doku hastal›¤›,

infeksiyon ve travma aç›s›ndan negatif idi. Bu olguda

maalesef hastan›n ailesi ameliyat› kabul etmedi ve

hastal›kl› vasküler dokudan histopatolojik inceleme

yapma flans›m›z olmad›. 

TARTIfiMA
Konjenital abdominal aort anevrizmas›n›n ilk kez

Miguel taraf›ndan 1834 y›l›nda bildirilmesinden sonra

Laing ve arkadafllar›na göre literatürde toplam en az

Resim  1. Abdominal aortadaki anevrizmalar

Resim  2. Abdominal aorta ve sa¤ iliak arterdeki anevrizmalar
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30 hastaya rastlanm›flt›r (5). Bu hastalardan aorta ve

dallar›nda multipl anevrizmalar olan 8’inde etiyolojik

faktör tan›mlanamam›flt›r (4). Kalan vakalarda efllik

eden hastal›k tespit edilerek patofizyoloji ortaya

konulabilmifltir. ‹ngiliz  literatürü  tarand›¤›nda bu

patolojik olay›n daha çok Ehler Danlos ve Marfan

Sendromu sonucunda meydana geldi¤i, buna karfl›n

Japon literatürü gözden geçirildi¤inde daha s›k

sorumlu olan etiyolojik faktörün Kawasaki hastal›¤›

oldu¤u dikkati çekmektedir (1,2,6). Aort koarktasyonu,

Takayasu hastal›¤›, tüberoz skleroz, poliarteritis

nodosa, dev hücreli arterit, tüberküloz, fibro müsküler

displazi ve umbilikal arterial kateterizasyon etiyolojik

faktörler bak›m›ndan suçlanan di¤er hastal›k ve klinik

durumlard›r (2, 4, 7-9).  Kalan az say›da vakada

anevrizmalar›n idiyopatik oldu¤u kabul edilmifltir. 

Bu hastada aile hikayesi ve hastan›n fenotipi bizi

tüberoz skleroz, Ehler Danlos ya da Marfan

Sendromundan uzaklaflt›rmaktad›r. Hipertansiyonun

olmamas› ve renal vasküler sistemin normal olmas›

fibromüsküler displaziyi d›fllamam›z› sa¤lam›flt›r.

Tüberküloz araflt›r›lm›fl ancak destekleyici bir kan›ta

ulafl›lamam›flt›r. 

Takayasu hastal›¤› ve dev hücreli arteritte patoloji

genellikle brakiosefalik arterlerdedir ve beraberinde

distal tutulum görülebilir. Lezyonlar da genellikle

arteryel stenozlar fleklindedir. Poliarteritis nodosada

küçük ve orta çapl› organ arterlerinde küçük

anevrizmalar görülür. Kawasaki hastal›¤› ise

genellikle çocukluk ça¤›nda koroner arterlerde

anevrizmatik genifllemelerle kendini gösterir (10). 

Fizik muayene, radyolojik ve laboratuar incelemeler

bizi yukar›da say›lan hastal›klardan

uzaklaflt›rmaktad›r. Kar›n a¤r›s› iki büyük aort

anevrizmas›n›n gastrointestinal sisteme yapt›¤› bas› ile

aç›klanabilir. Kilo kayb›, anemi ve eritrosit

sedimantasyon h›z›ndaki art›fl da ayn› nedenlere

beslenme yetersizli¤ine ba¤lanm›flt›r. Konnektif doku

hastal›klar›n›n sadece periferik arteryel anevrizmalar

ile karfl›m›za ç›kabilece¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.

‹diyopatik anevrizmalar s›kl›kla erken çocukluk

döneminde oluflsalar da nadiren puberte döneminde

hatta daha geç dönemde semptomatik hale gelebilirler.

Aorta ve periferik arterleri ayr› ayr› tutabilecekleri gibi

bizim hastam›zda oldu¤u gibi multipl olarak da

karfl›m›za ç›kabilirler. Bu olguda maalesef hastan›n

ailesi ameliyat› kabul etmedi için hastal›kl› vasküler

dokudan histopatolojik inceleme yapma flans›m›z

olmad›. Ancak bu çok nadir görülen olguyu takdim

ederek abdominal a¤r› ve kilo kayb› ile baflvuran

çocuklarda di¤er etiyolojilerle birlikte konjenital

abdominal aorta anevrizmalar›n›n da ak›lda tutulmas›

gerekti¤ine dikkat çekmeyi amaçlad›k.
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KAROT‹S C‹S‹M TÜMÖRLER‹
TANI YÖNTEMLER‹ ve CERRAH‹ YAKLAfiIM

CAROTID BODY TUMOURS
DIAGNOSTIC TOOLS and SURGICAL APPROACH

Ferit Ç‹ÇEKÇ‹O⁄ LU, H. Zafer ‹fiCAN, Ümit KERVAN, Levent MAV‹O⁄ LU, Murat BAYAZIT
Türkiye Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, ANKARA.

Özet
Karotis cisim tümörleri, karotis arter bifürkasyonunda yer alan karotis cisimci¤indeki  nöral krest paraganglion hücrelerinden
köken alan, nadir görülen hipervasküler lezyonlard›r. 
2000 y›l› sonras› boyunda kitle flikayetiyle baflvuran ikisi erkek 3 hastada karotis cisim tümörü tan›s› kondu. Tamamen rezeke
edilen üç tümörden birisinde hipoglossal ve glossofaringeal sinirler tümörün içinde kald›¤›ndan tümör kitlesi ile beraber
rezeke edildi. Hiçbir hastada mortalite ve hemipleji geliflmedi. Bir hastada postoperatif yutma güçlü¤ü ve ses k›s›kl›¤› geliflti.
Takiplerde rekürrense rastlanmad›.  
Boynun lateralinde kitle flikayeti ile baflvuran hastalarda, karotis cisim tümörü akla gelmeli, gerekirse renkli dopler
ultasonografi veya  anjiyografi ile tan› konmal›d›r.   (Damar Cer Der 2004;13(1): 27-32)  

Anahtar Kelimeler: Paraganglioma, Karotis cisim tümörleri, cerrahi rezeksiyon

Abstract
Carotid body tumours, rarely seen, are hypervascular lesions, originating from paraganglionic neural crest cells of carotid
body  localized at the bifurcation of the carotid artery.
In this study, 3 patients admitted to our clinic with servical mass since 2000. Complete resection was performed to all
tumoral masses however in one patient hypoglossal and glossopharyngeal nerves were also resected as it was not possible to
dissect. No mortality and hemiplegia was seen, however  one  patient experienced  dysphagia and hoarness  postoperatively.
In the follow-up period no recurrenses  were observed. 
Carotid body tumours should be in the armamentorium of a cardiovascular surgeon when a  patient  with servical mass
admits to outpatient clinic, and further examination should be done including  doppler ultrasonography and angiography for
differantial diagnosis, for eventual surgical resection. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(1): 27-32)

Keywords: Paraganglioma, Carotid body tumours, Surgical resection.   
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‹R‹fi

Paraganglioma olarak bilinen glomus tümörleri nöral

krest nonkromaffin hücrelerden köken alan, yavafl

büyüyen neoplazmlard›r. Glomus tümörleri, köken

ald›klar› yere göre özel isimler al›rlar, orijin lokasyonlar›

orta kulak kavitesi timpanik pleksusta glomus

timpanikum tümörü, vagus sinirinin ganglion

nodozumunda glomus vagale tümörü, karotis

bifurkasyonda karotid cisimde glomus karotikum

tümörü (GKT) ad›n› al›r (1). fiekil 1 de Glomus

tümörlerinin yerleflim yerleri gösterilmektedir.

GKT bafl ve boyunun en s›k görülen ikinci

paragangliomas›d›r. ‹lk baflar›l› cerrahi eksizyon 1886 da

Maydl taraf›ndan gerçeklefltirilmifl ancak 1960 lara

kadar % 30 civar›nda mortalite nedeniyle cerrahi

yaklafl›mdan çekinilmifltir (2) .

Çal›flmada, klini¤imizde opere edilen 3 olgunun

retrospektif incelemesi ile literatür bilgisi ›fl›¤›nda tan›

yöntemleri, ay›r›c› tan›, klasifikasyon, cerrahi yaklafl›m,

rekürrens ve metastaz potansiyeli araflt›r›lm›flt›r.

OLGU SUNUMU
Hastalar poliklini¤e genelde boyunda pulsatil kitle,

yutma güçlü¤ü, a¤r›, ses k›s›kl›¤› veya tinnitus ile

gelmifl, asemptomatik olan kitlelerin zamanla büyüyerek

semptomatik hale geldikleri gözlenmifltir. Yap›lan fizik

muayenede sternokleidomastoid kas›n ön taraf›nda

genelde pulsatil, horizontal planda hareketli, vertikal

planda hareketsiz, a¤r›l› veya a¤r›s›z olabilen kitleler

saptanm›flt›r. Hastalar›n öz ve soygeçmiflinde özellik

olmay›p sadece olgu 1 de polidaktili saptanm›flt›r. Tüm

hastalar elektif olarak cerrahiye al›nm›fl olup, olgu 1

baflka bir merkezde operasyona al›nm›fl ancak

eksplorasyon sonras› merkezimize sevk edilmifltir.

Hastalar›n preoperatif verileri Tablo 1 de verilmifltir.

Patoloji sonuçlar› her 3 hastada da karotis cisim

paragangliomas› olarak rapor edilmifltir.
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fiekil  1. Glomus tümörlerinin yerleflimleri

Tablo 1: Hasta Verileri

H C Yafl Yerleflim Boyut (mm) Semptom Süre Tan› yöntemi Takip süresi

1 M 45 Sol karotis 42x37 A¤r›,yutma güçlü¤ü 15 y›l DSA,USG 1 y›l

2 F 58 Sol karotis 24x33 A¤r›,pulsatil kitle, 6 ay BT 3 y›l

burun t›kan›kl›¤›

3 M 33 Sol karotis 36x45 Ses k›s›kl›¤›, 1 y›l MRA, USG 4 ay

bafla¤r›s›, tinnitus,

pulsatil kitle

H: Hasta, C: Cinsiyet, M: Erkek, F: Bayan, 
DSA: Digital substraksiyon anjiografi, 
BT: Bilgisayarl› tomografi, MRA: Manyetik rezonans anjiografi,
USG: Ultrasonografi



OLGU 1
Boyun ultrasonografisinde (USG); solda ciltten yaklafl›k

1 cm derinde, tiroid bezi  üzerinde sol karotis komminis

arteri (KKA)  hafif sola iten, bifürkasyonda  yaklafl›k

42x37 mm boyutunda, eksternal karotis arteri (EKA)

belirgin yayland›ran, düzgün konturlu, belirgin

vaskülarize, homojen,  solid kitle izlendi¤i, çevre

dokulara belirgin invazyon olmad›¤›, EKA’n›n %50’

dan fazlas›n›n kitle taraf›ndan sar›lm›fl oldu¤u rapor

edildi.

Karotis anjiografide (DSA), sol internal karotis arter

(iKA), EKA ayr›m lokalizasyondan sol ‹KA’y› iten

belirgin vaskülarizasyon gösteren karotis cisim

tümörüyle uyumlu oldu¤u düflünülen lezyon izlendi

(fiekil 2). Genel anestezi sonras›, sol servikal horizontal

insizyonla  girilerek tümöre ulafl›ld›. Tümör, EKA’y›

k›smen, hipoglossal siniri ise çepeçevre sarm›flt› ve

çevre dokulara yap›fl›kt›. Tümör çevre dokularla ve

EKA ile olan yap›fl›kl›klar giderilerek ortaya kondu.

Karotis arterler proximal ve distalden vasküler teyp ile

dönüldü. Kitle subadventisyal planda karotis arterlerden

diseke edilerek bütün olarak ç›kar›ld›. Hipoglossal ve

glossofaringeal sinirler tümör kitlesinin içinde

kald›¤›ndan, kitle ile beraber ç›kar›ld›. Postoperatif

yutma güçlü¤ü ve ses k›s›kl›¤› olufltu. Hastan›n birinci

y›l sonu kontrolünde yutma güçlü¤ü tamamen

düzelmesine ra¤men ses k›s›kl›¤› azalmakla birlikte

devam etmekteidi. USG ile yap›lan kontrolde kitle ve

rekürrens gözlenmedi.

OLGU 2
Boyun ultrasonografik incelemesinde sol karotis

bifurkasyonu hizas›nda 23.6x 32.6 mm boyutlar›nda

vasküler kitle rapor edildi. Tan› bilgisayarl›

tomografide (BT) de do¤ruland›. Bu bulgularla karotis

cisim tümörü oldu¤u saptanan kitle horizantal bir

insizyon yap›larak eksplore edildi. Kapsüler ve etraf

dokulara yap›fl›kl›k göstermeyen kitle diseksiyon ile

karotis arter bütünlü¤ü korunarak tamamen ç›kar›ld›.

Herhangi bir komplikasyon geliflmedi. Hasta 3 y›ld›r

takipte olup rekurrens gözlenmemifltir.

OLGU 3
Ultrasonografik incelemede; sol iKA-EKA ayr›m

yerine oturm›fl, primer olarak EKA taraf›ndan

beslenen öncelikle karotis cisim tümörünü düflündüren

36x45x48 mm boyutlar›nda hipoekojenik lezyon rapor

edildi.

Servikal manyetik rezonans anjiografide (MRA), sol

karotis bifurkasyonu düzeyinde IKA’n›n inferior ve

anteriorunda bulunan kitle taraf›ndan EKA’n›n

posteriora itilmifl oldu¤u görüldü (fiekil 3). Karotis

cisim tümörü tan›s› konan hasta, elektif flartlarda,

genel anestezi alt›nda horizantal insizyon yap›larak,

bifurkasyona yerleflmifl 4x3 cm kitle subadventisyal

diseksiyon ile tüm damar ve sinir yap›lar› korunarak

tamamen ç›kar›ld›. Komplikasyon olmad›. Hasta 3

ayd›r takiptedir ve rekürrens geliflmemifltir.
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fiekil 2. DSA’da Karotis cisim tümörü görünümü. fiekil 3. MRA’da Karotis Cisim Tümörü Görünümü



CERRAH‹ TEKN‹K
Cerrahi planlanan tüm hastalar hemipleji ve sinir

hasarlanmas› riski aç›s›ndan preoperatif olarak

bilgilendirildi. Hastalar›n özgeçmifllerinde yutma

güçlü¤ü, ses k›s›kl›¤›, çi¤neme güçlü¤ü olup olmad›¤›

sorguland›. Vokal kord hareketleri indirekt laringoskopi

ile incelendi. Operatif yaklafl›m tüm hastalarda benzer

olarak uyguland›. Her üç olguda genel anestezi alt›nda

elektif flartlarda operasyona al›nm›flt›r. Devaml›

hemodinamik monitörizasyon ile sistemik kan

bas›nc›n›n normotansif seviyelerde tutulmas›

sa¤lanm›flt›r. Hiçbir hastada flanta ihtiyaç duyulmam›flt›r.

Her hasta için en az 5 Ünite kan kroslanarak haz›r

bulundurulmufltur. 

Solunum endotrakeal tüple sa¤lanm›flt›r. Hasta supin

pozisyonda, hafifçe fleksiyonda ve bafl insizyon

yap›lacak taraf›n karfl› taraf›na çevrilerek pozisyon

verilmifltir. ‹nsizyon, sternokleidomastoid (SKM)

kas›n›n anterior kenar› boyunca vertikal olarak

uygulanm›flt›r. Sinir hasar› riskini azaltmak için bipolar

koter kullan›lm›flt›r. Tümör rezeksiyonuna bafllamadan

önce karotis arterleri tümörün proksimalinde ve

distalinde teyp dönülerek kontrol edilmifltir. Vagus ve

hipoglossal sinirler identifiye edilerek tümöre adezyonu

veya invazyonu eksizyonda hasar vermemek için ay›rt

edilmifltir. Bu aflamadan sonra karotis arter ile tümör

aras›ndaki klivaj adventisyan›n hemen alt›ndan

identifiye edilip, diseksiyona karotis arter

bifurkasyonundan baflland› ve diseksiyonu daha zor olan

ve birçok kranial sinirin (tümörün ön taraf›nda seyreden

Hipoglossal sinir (XII), arkada seyreden Glossofaringeal

sinir ( IX), Vagus sinirinin (X)  dallar› olan Faringeal ve

Laringeal sinirler) bulundu¤u tümörün üst kenar›na

do¤ru ilerletildi.  Böylece tümörler subadventisyal

planda karotis arterlerden diseke edilerek bütün olarak

ç›kar›ld›.

TARTIfiMA
Karotis cismi 7x4 mm boyutlar›nda küçük kemoreseptör

organ olup karotid bifurkasyonun adventisyas›nda

posteriyor yerleflimlidir. ‹lk olarak 1743 y›l›nda Haller

taraf›ndan tan›mlanm›fl,  solunum, kan bas›nc› ve kalp

h›z›n›n refleks kontrolunde görev alan, kan›n kimyasal

kompozisyonu ve ›s›s›na duyarl›,  yayg›n

kemoreseptör sistemin bir parças›d›r (2,3). GKT boyunda

hyoid kemik seviyesinde SKM kas›n önünde yerleflir.

Ailesel geçifl %10 civar›ndad›r. Boyunun her iki

taraf›nda ayn› anda görülme oran› %5 civar›nda olup,

ailesel geçifl gösteren otozomal dominant tipte bu oran

%33’e varabilir (4). Boyunun her iki taraf›nda ayn›

s›kl›kla, kad›n ve erkekte  de ayn› oranda rastlan›r (3,5).

Karotis cisim tümörleri nadir olarak görülse de (%

0.012) ciddi morbidite nedenidir (6). Lokal malignensi

%30 civar›nda, lenf nodu tutulumu % 8-20 aras›nda

bildirilmifltir. Tedavi edilmemifl vakalarda

mortalitenin %8 civar›nda oldu¤u ve %2 oran›nda

metastaz yapt›¤› bildirilmifltir (2, 7). Distal metastaz  bir

geç dönem olay› gibi görünmektedir ve yay›l›m

s›kl›kla bölgesel lenf nodlar›yla olmaktad›r.

Metastazlar›n brakiyal pleksusa, serebelluma, gö¤üse,

karaci¤ere, akci¤ere, kemi¤e, böbre¤e, tiroid bezine,

pankreasa oldu¤u bildirilmifltir (4).   Martin ve

arkadafllar›n›n   çal›flmas›nda karotis cisim

tümörlerinin do¤al seyri incelenmifl, 28 hasta tedavi

uygulanmaks›z›n  ortalama 11 y›l takip edilmifltir. 7

hastada lenf nodu metastaz› geliflmifl ve 2 hasta distal

metastaz nedeniyle ölmüfltür (8). Bu tümörler yavafl

büyüyen tümörlerdir ancak tümör büyüdükçe kraniyal

sinirlere bas› bulgular› yaratabilir.  Son y›llarda

postoperatif mortalite ve felç oranlar› önemli oranda

düflse de, postoperatif  kranial sinir disfonksiyonu

oran› %40 civar›ndad›r (9).  Bu oran daha büyük

tümörlerde daha yüksek olmaya meyillidir. Daha

erken evrelerde tümörün rezeksiyonu kranial sinirlerin

tutulumu riskinde azalmay› mümkün k›labilir. 

Karotis cisim tümörleri genellikle fizik muayene

s›ras›nda boyunda semptom vermeyen küçük kitle

fleklinde teflhis edilirler. Büyük boyuttaki tümörler ise

lokal bas› etkisi nedeniyle semptomatik olabilirler.

Semptomlar, hipoglossal, glossofaringeal, vagus

sinirlerine ve sempatik zincire tümörün bas›s› ve

invazyonu ile ilgilidir (10,11). Hastalar ses de¤iflikli¤i,
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yutma güçlü¤ü, kulak ç›nlamas›, öksürük, duyma

kayb›, bafl dönmesi, bafl ve/veya boyun a¤r›s›, senkop

ve bradikardi gibi flikayetlerle baflvurabilirler (3).  

1971 de Shamblin  ve arkadafllar› taraf›ndan cerrahi,

1974 te Glenner ve Grimley  taraf›ndan patolojik

klasifikasyon yap›lm›flt›r. Cerrahi s›n›flamada

adventisyal ve transmural yerleflime ve eksizyon

kolayl›¤›na göre, patolojik s›n›flamada ise anatomik

yerleflim ve fonksiyonel aktivite göz önüne al›nm›flt›r
(12,13). Shamblin ve arkadafllar› (12) karotis cisim tümörlerini

cerrahi eksizyon zorluk derecesine göre 3 grup olarak

s›n›fland›rm›fllard›r. Grup I’de (%25 ) tümör hafif yap›fl›k

oldu¤u arterden kolayca ayr›labilir, Grup II’de (%50 )

tümör karotis artere s›k›ca yap›fl›kt›r ve tümör ç›kar›lmas›

için subadventisyal diseksiyon gerekir. Grup III’de ise

(%25 ) tümör karotis artere transmural olarak  invazyon

gösterir ve etraf›n› tamamen sarm›flt›r. Bu derece

tutulumda tümör internal karotis arterin tutulan k›sm› ile

birlikte ç›kar›l›r, serebral kan ak›m› devaml›l›¤›n›

sa¤lamak için flant kullan›lmal›d›r ve internal karotis

arterin devaml›l›¤› sa¤lanmal›d›r. Bizim hastalar›m›zdan

bir tanesi Grup I, di¤er ikisi Grup II’ye giren hastalard›.

Grup II’deki tümörler çok yap›fl›k olmalar›na ra¤men

subadventisyal olarak tamamen ç›kar›ld› ve karotis arter

rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu gerekmedi. Bu

vakalarda  Hipoglossal sinir tümörün üzerindeki fasyada

tan›nmal› ve tümörün üzerinden serbestlefltirilmelidir.

Bizim vakalar›m›zdan birinde hipoglossal sinir ve

glossofaringeal sinir tamamen tümör taraf›ndan sar›lm›flt›

ve serbestlefltirilmesi mümkün olmad›¤› için tümörle

birlikte ç›kar›ld›. Bu hastada postoperatif dönemde yutma

güçlü¤ü ve ses k›s›kl›¤› geliflti. Hasta bir y›ld›r takipte ve

son kontrolünde yutma güçlü¤ü tamamen düzelmiflti. Ses

k›s›kl›¤› flikayeti azalmas›na ra¤men devam etmektedir.

Hastalar›m›zda postoperatif mortalite ve hemipleji

görülmemifltir. Karotis cisim tümörlerinde cerrahi

rezeksiyon genellikle kesin tedavidir. Ancak

mikroskopik rezidü kalabilir ve rekürrens görülebilir. Bu

yüzden hastalar uzun süre takip edilmelidir. Bizim

hastalar›m›z takiplerinde, boyun ultrasonografisi ile

de¤erlendirilmifl olup   rekürrense raslanmam›flt›r.

Günümüzde karotis cisim tümörlerinin tan›s›nda bir çok

yöntem faydal› olmaktad›r. Ço¤u zaman renkli doppler

USG veya kontrast BT gibi invazif olmayan yöntemler

tan› için yeterli olmaktad›r. Karotis cisim tümörlerini

basit boyun kistleri ve tiroid patolojilerinden ay›rmada

USG yararl›d›r. Renkli doppler USG ile tümör ve karotis

arter bifurkasyonunun s›n›rlar› gösterilebilir. MR ve

kontrast BT, karotis bifurkasyonu ve çevresindeki

tümörleri ve tümörün intrakranial uzant›lar›n›

gösterebilir (2,5,14). MR anjiyografi ve konvensiyonel

angiografi, spesifik arterial anatomiyi bilmek, tümörün

kanlanmas›n› de¤erlendirmek ve intraoperatif vasküler

kontrolü sa¤lamak için önemlidir (15,16). Tan› amaçl›

teknesyum isotop sintigrafi de kullan›lmaktad›r. Tan›

yöntemi olarak insizyonel biopsi veya aspirasyon

biopsisi denenmemelidir çünkü bu yüksek oranda felce

neden olabilir (2,17,18).

Preoperatif dönemde karotis cisim tümörü ay›r›c›

tan›s›nda; karotis arter anevrizmas›, hemanjiyom,

lenfanjiyom, lipom, bronflial kistler, parotis bezi

tümörü, lateral aberran tiroid bezi, neurolemmoma,

neurofibroma, tüberküloz lenfadenit, malign lenfoma

ve metastatik karsinomalar gözönünde

bulundurulmal›d›r (3,4). 

Karotis cisim tümörlerinde cerrahi eksizyon,

embolizasyon ve radyoterapi tedavi seçenekleridir.

Radyoterapi efektif bir tedavi seçene¤i de¤ildir ve

uygulanan vakalarda çok k›sa sürede rekürrens

görülmektedir (2). Embolizasyon seçene¤i,  preoperatif

faydal› bir manevra olarak rapor edilse de (16), kimi

yay›nlarda cerrahi s›ras›ndaki kanamay› azalt›c› yöndeki

etkisinin olmad›¤› bildirilmifltir (2). Ayn› zamanda bu

yöntem hemipleji riski tafl›maktad›r ve günümüzde çok

büyük (5 cm den büyük), teknik olarak eksizyonu zor,

yo¤un damarsal yap›l› tümörlerde cerrahi öncesi

uygulama d›fl›nda hemen hemen terkedilmifltir. Ancak

rezeksiyonu mümkün olmayan tümörlerde

embolizasyon palyatif bir tedavi seçene¤i olarak  faydal›

olabilir. 

Günümüzde, cerrahi tedavi primer tedavi yöntemi olarak

devam etmektedir. Perioperatif mortalite çok küçük
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oranlara düflmesine ra¤men, postoperatif morbidite

yüksekli¤i devam etmektedir. Karotis cisim tümörlerinin

cerrahi tedavisinde uygulanan teknik, genel anestezi

alt›nda karotis arter devaml›l›¤›n› koruyarak tümörün

subadventisyal planda tamamen ç›kar›lmas›d›r. Tümör

büyüdükçe operasyon güçleflmekte ve postoperatif

komplikasyonlar artmaktad›r. Hipoglossal sinir (XII)

operasyonlarda en fazla hasar gören sinirdir. Kranial

sinirlerde hasar olufltu¤unda ses k›s›kl›¤›, yutma

güçlü¤ü, yüz felci ve hemipleji görülebilir. Literatürde

postoperatif kranial sinir felci oran› %32-40 aras›nda,

hemipleji %0-20 aras›nda, postoperatif mortalite riski ise

%0-13 aras›nda bildirilmifltir (2,9,12,19). 

Sonuç olarak boyunda kitle ile baflvuran bir hastaya fizik

muayene sonras› ay›r›c› tan›da karotis cisim tümörü

ak›lda tutulmal›, uygun tan› yöntemi sonras› karotis

cisim tümörü tesbit edildi¤i zaman cerrahi olarak tedavi

edilmelidir. Böylece tümörün büyümesiyle tedavisi

mümkün olmayan  ve/veya büyük tümörlere ba¤l›

intraoperatif ve postoperatif geliflebilecek

komplikasyonlardan kaç›n›lm›fl olacakt›r.
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Dorsalis pedis, tarsal ve plantar arter baypaslar›

Aul›vola B, Pomposelli FB

J Cardiovasc Surg 2004;45:203-12

Dorsalis pedis, tarsal veya plantar artere yap›lan baypas ifllemleri genellikle diyabetik hastalarda alt ekstremite

iskemilerinde uygulanmaktad›r. Bu derlemenin amac›, endikasyon , teknik ve sonuçlar aç›s›ndan cerrahi teknikleri

özetlemektir. Literatürün ve kendi kliniklerinin deneyimi birlefltirildi¤inde 1032 hastaya dorsalis pedis, 21 hastaya

tarsal, 77 hastaya da plantar arter baypas yap›lm›flt›r. Proksimaldeki baypas noktas›n›n uygun olmad›¤› iskemik

bacakl› hastalarda baca¤› kurtarmak amac› ile bu ifllemler gerekli hale gelmektedir. ‹nframalleolar baypas

perioperatif mortalite 1% ile yap›labilmektedir. Dorsalis pedis için greft t›kanma s›kl›¤› postoperatif  30 gün içinde

4.2% olarak saptanm›flt›r. Primer aç›kl›k, sekonder aç›kl›k  ve bacak kurtarma oran› s›ras›yla 56.8%, 62.7%, ve

78.3% (5 y›lda) bulunmufltur. Plantar ve tarsal baypas için primer aç›kl›k 1 y›l için 67%, 5 y›l için 41%, sekonder

aç›kl›k 70% ve 50% bulunmufltur. Bu bilgilerin ›fl›¤› alt›nda inframalleolar damarlara yap›lan baypas uygulanabilir

bir ifllem olarak görülmektedir.

Ultrasonografik tarama ile tespit edilmifl Abdominal aort anevrizmalar›n›n elektif tamiri sonras› geç sa¤ kal›m

Taylor JC, Shaw E, Whyman MR, ve ark.

Eur J Vasc Endovasc Surg 2004;24:270-3.

Çal›flman›n amac› ultrason taramas› ile tespit edilmifl AAA’lar›n›n elektif tamiri ile AAA’lar›n›n tesadüfen tespit

edildi¤i durumdaki tamirin sonuçlar›n›n herhangi bir sa¤kal›m avantaj› yarat›p yaratmad›¤›n›n araflt›r›lmas›. Bu

amaçla çal›flma 1990-1998 aras›nda elektif AAA tamir ifllemi yap›lm›fl 424 erkek hastada gerçeklefltirilmifl. 181

hastan›n tan›s› anevrizma tarama program› ile 243 hastan›nki de tesadüfen konulmufl. Sa¤kal›m için hastalar enaz 5

y›l izlenmifl.sonuçlara bak›ld›¤›nda postoperatif  30 günlük ölüm tarama ile saptanm›fl grupta anlaml› düflük

bulunmufl (4.4%)  Tesadüfen saptananlarda ise ölüm oran› yüksekmifl.(9%). 5 y›ll›k sa¤kal›m oran› ilk grupta 78%,

ikinci grupta 65%, 10 y›ll›k sa¤kal›m ilk grupta 63%, ikinci grupta 40% olmak üzere tarama grupunda daha iyi

bulunmufl. Çok de¤iflkenli analizi sonucunda, tesadüfen AAA saptanan grupta yafl ortalamas›n›n oldukça yüksek

olmas› bu fark›n nedeni olarak düflünülmüfltür. (71.2-67.1 yafl). Sonuç olarak AAA tamiri ultrason taramas› ile

yap›lm›fl erkek hastalar›n geç sa¤kal›m oranlar› AAA tesadüfen tespitlenip ameliyat edilenlere göre çok daha iyi

oldu¤u, nedeninin de cerrahi ifllem esnas›ndaki yafl ortalamas›n›n daha düflük bulunmas›d›r.
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Endovasküler anevrizma tamiri sonras› k›sa ve uzun dönem sonuçlar›n›n aç›k cerrahi giriflim ile

karfl›laflt›r›lmas›

Zarins CK, Heikkinen MA, Lee ES, ve ark.

J Cardiovasc Surg 2004;45:321-33.

Anevrizma tamirinin en önemli amac› rüptürü önlemek ve anevrizmaya ba¤l› ölümleri azaltmakt›r. Makale

endovasküler anevrizma tamiri (EVAR) ve aç›k tamirin primer ve sekonder sonuçlar›n› karfl›laflt›rmakta. Her iki

metodda da geç rüptürler olabilmektedir. EVAR sonras› geç rüptür riski y›ll›k 1% kadard›r. Anevrizmaya ba¤l›

ölümler EVAR sonras›nda aç›k tamire gore daha azd›r, nedeni EVAR sonras› perioperatif ölüm s›kl›¤›ndaki

düflüklüktür. EVAR  ve aç›k anevrizma tamiri sonucu 5 y›ll›k sa¤kal›m 70%’dir. EVAR uygun anatomic koflullar›

gösteren hastalarda aç›k tamire gore morbidite ve hasta iyileflme h›z› aç›s›ndan daha avantajl› oldu¤unu

göstermifltir. K›sa ve uzun dönem sonuçlar› EVAR’›n aç›k tamire gore daha iyi oldu¤unu gösteriyor. Buna ra¤men,

uzun dönem sonuçlar› için prospektif çal›flmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.

Arteriografik olarak görüntelenemeyen, Doppler ultrasonografik yöntem ile tespit edilmifl arterlere bacak

kurtarmak amac› ile yap›lan In-situ baypas cerrahisi

Eiberg JP, Hansen MA, Jorgensen LG, ve ark.

J Cardiovasc Surg 2004;45:375-9.

Makalenin amac› ancak Doppler USG ile görüntelenebilmifl arterlere sahip olan kritik iskemik bacak tablosu

bulunan hastalara yap›lan baypas cerrahisi ile ilgili deneyimi paylaflmak. 10 ayl›k çal›flma peryodunda ‹A DSA ile

aç›k runoff damarlar›n›n gösterilemedi¤i durumda Dopller USG rutin olarak yap›lm›fl, in-situ safen baypas için

uygun arterler saptanm›fl, uygun bulundu¤unda cerrahi ifllem gerçeklefltirilmifltir. Hastalar›n tümünde kritik bacak

iskemisine ba¤l› doku kayb› ve amputasyon riski varm›fl. Postoperatif olarak hastalarda greft aç›kl›¤›n› tespit için

klinik bak› ve ayak bile¤i bas›nç ölçümleri ve renkli Doppler USG ile 1-6-12 ayl›k izlemler yap›lm›fl. 51 hastada

in-situ safen ven baypas uygulanm›fl. 5 hastada (10%) DSA ile görüntülenememesine ra¤men Doppler  USG ile

tespit edilebilmifl. 12 ayl›k izlem sonras›nda 3 baypas’›n halen aç›k oldu¤u, yaln›z 1 hastada amputasyon yap›ld›¤›,

1 baypas’›n 6 ay sonra t›kand›¤›, ancak asemptomatik kald›¤› belirtilmektedir. Sonuç olarak Doppler USG in-situ

baypas cerrahisinde arteriografik olarak görüntülenemeyen arterlerde cerrahi müdahale olana¤› vermektedir. Bu

yolla inoperabl hastalar›n oran› 10%’a kadar düflürülebilmektedir.       
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