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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

Ekstra-Anatomik bypasslar: Erken ve Orta dönem sonuçlar›: 
EXTRA-ANATOMIC BYPASSES; EARLY AND MIDTERM RESULTS 

Abdullah ERDO⁄ AN, Arife AYTEN, Oktay ASLANER, Abid DEM‹RCAN

Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastal›¤› için risk faktörlerinin belirlenmesi: Lojistik
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PREDICTION OF RISK FACTORS FOR CORONARY ARTERY DISEASE BEFORE PERIPHERIC ARTERIAL
RECONSTRUCTION

Erdem S‹L‹STREL‹, Özalp KARABAY, Cenk ERDAL, Alp ERGÖR, Hüdai  ÇATALYÜREK, Göksel KILCI, Emel
FERMANCI, H. ‹brahim ALGIN, Ünal AÇIKEL

Santral venöz kateterizasyon uygulamalar› ve komplikasyonlar›  
CENTRAL VENOUS CATHETERIZATIONS AND COMPLICATIONS

Zeki ACUN, Suat Can ULUKENT, Alper C‹HAN, Bülent UÇAN, Mustafa CÖMERT, Ali CESUR

DENEYSEL ARAfiTIRMALAR / EXPERIMENTAL RESEARCH

Farkl› düflük moleküler a¤r›l›kl› heparinlerin (dalteparin,nadroparine, enoxaparin) ve standart heparinin s›çan
venöz tromboz modelinde karfl›laflt›r›lmas› 
COMPARISON OF DIFFERENT LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARINS (dalteparin, enoxaparin, nadroparin) AND
STANDARD HEPARIN IN RAT VENOUS THROMBOSIS MODEL

Hüseyin OKUTAN, Erol ERO⁄ LU, Nermin KARAHAN, As›m AYDIN, Bahattin TUNÇ, Özden ÇANDIR, Ali KUTSAL

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS

T›kanm›fl olan protez greft oluflturulmas›nda getiren arter olarak kullan›labilir mi? 
CAN OCCLUDED PROSTHETIC GRAFT BE USED AS INFLOW ARTERY FOR COMPOSITE GRAFT
RECONSTRUCTION?

Erkan KURALAY, Ertu¤rul ÖZAL, Vedat YILDIRIM, Cengiz BOLCAL, Celalettin GÜNAY, Harun TATAR

Rüptüre abdominal aorta anevrizmas›n›n cerrahisinde sol renal ven divizyonu: Olgu sunumu
LEFT RENAL VEIN DIVISION IN RUPTURED ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM SURGERY: A CASE REPORT

Erman PEKTOK, Hakan POSACIO⁄ LU
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Turkish J Vasc Surg
2004; 13 (2): 1-6

Dr. Abdullah Erdo¤an ve Arkadafllar› 
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EKSTRA-ANATOM‹K BYPASLAR; ERKEN ve ORTA DÖNEM SONUÇLARI

EXTRA-ANATOMIC BYPASSES; EARLY AND MIDTERM RESULTS

Dr. Abdullah ERDO⁄ AN, Dr. Arife AYTEN, Dr. Oktay ASLANER, Dr. Abid DEM‹RCAN
*Akdeniz Üniversitesi, T›p Fakültesi, Gö¤üs Cerrahisi AD, Antalya

Özet
Amaç: Ekstra-anatomik bypass uygulamalar› ve sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi. 
Yöntem: Ocak 1990-Ocak 2004 y›llar› aras›nda ekstra-anatomik bypass yap›lan 30 tanesi erkek, 2’si kad›n ve yafl ortalamas›
61.3 (range 46-81) olan toplam 32 hasta erken ve orta dönem sonuçlar› ile retrospektif olarak de¤erlendirildi. Çal›flmaya
prostetik vasküler greftler kullan›larak yap›lan aksillofemoral, aksillobifemoral  ve femorofemoral suprapubik bypass
prosedürleri dahil edildi. 
Endikasyonlar aorta-enterik fistül, aortik greft enfeksiyonu, enfektif yalanc› anevrizma ve laparatomi yap›lamayan iliak
oklüzyon tan›s› alan hastalar idi. 
Bulgular: Peroperatif mortalite %3.12 olarak bulundu. Greft lokalizasyonunda endürasyon, skrotal ödem ve hiperbilüribinemi
en s›k görülen komplikasyonlard›. 
Hastalar ortalama 3 y›l izlendiler. Duplex yöntemi kullan›larak postoperatif 3 ayl›k, 6 ayl›k ve sonras›nda y›ll›k kontrollerle
greft oklüzyon oranlar› araflt›r›ld›. Buna göre aksillofemoral ve aksillobifemoral pozisyonda uygulanan greftlerin
femorofemoral suprapubik krosover greftlere göre daha uzun dönem aç›k kalma oran›na sahip oldu¤u ve skonder oklüzyon
olmad›¤› görüldü. 
Sonuç: Ekstra-anatomik bypasslar aorta-enterik fistül ve aortik greft enfeksiyonlar› gibi hayat› tehdit eden ciddi durumlarda
baflar› ile uygulanabilen ve uzun dönem sonuçlar› oldukça iyi olan alternatif bir tedavi seçene¤idir.  (Damar Cer Der 2004,13
(2): 1-6)

Anahtar kelimeler: Ekstra-anatomik bypass, aksillofemoral, femorofemoral, prostetik vasküler greft, Dacron, PTFE.   

Abstract
Purpose: Evaluation of the extra-anatomic bypass grafting and its results.
Material and method: Early and midterm results of the 32 patients, median age 61.3 years (range 46-81), 2 female and 30
male, having undergone extra-anatomic bypass grafting between January 1990 and January 2004 were investigated
retrospectively. 
This study was done on the patients having undergone axillofemoral, axillobifemoral and femorofemoral crossover bypasses
using prosthetic vascular grafts.
Indications were; aorta-enteric fistula, infected graft, infected pseudoaneurysm in iliac and femoral arteries and the patients
having laparatomy contraindicated iliac artery occlusion.    
Results: Mortality rate 3.12% peroperatively. Enduration in graft location, hyperbilirübinemia and scrotal edema were most
commonly encountered complications. 
Patients were followed up 3 years on average. Graft occlusion rate was investigated with 3 and 6-month periods
postoperatively and later on annually using duplex scanning. These results showed that the patients undergoing the grafts
placed in axillofemoral and axillobifemoral bypasses had longer graft intact rate than those who had grafts applied in
femorofemoral crossover suprapubic position. Additionally, the first group patients did not have any secondary occlusion.
Conclusion: Extra-anatomic bypasses are alternative therapy method and can be performed easily in life-threatening cases;
such as; aorta-enteric fistula and infected aortic graft. Additionally, their midterm results are quite good.   (Turkish J Vasc
Surg 2004;13(2): 1-6)
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‹R‹fi

Ekstra-anatomik arteryel rekonstrüksiyonlar normal

uygulanmas› gereken anatomik prosedürlere göre

kompleks vasküler problemlere yol açan bir yöntemdir(1).

Ekstra-anatomik uygulamalar, ekstremitenin

kurtar›lmas› gerekti¤i ve normal anatomik pozisyonda

rekonstrüksiyon yap›lamad›¤› durumlarda uygulanmas›

düflünülen ve uygun görülen bir yöntemdir (2). 

Ekstra-anatomik bypass konsepti ilk defa Freeman ve

Leeds taraf›ndan yüzeyel femoral artere kontrlateral

femoral arterden subkutan yolla transabdominal olarak

kan ak›m yolu sa¤lamas› ile tan›mland› (2). Bu ilk

giriflimden sonra, ekstra-anatomik bypass uygulamalar›

de¤iflik pozisyonlarda ve baflar›l› bir flekilde

uygulanmaya baflland›. S›k kullan›m alanlar›ndan bir

tanesi greft enfeksiyonlar›nda ve aorta-enterik fistüllerde

enfekte greftin ç›kar›lmas›ndan sonra ekstremitenin

kurtar›lmas› için uygulanan bir yöntem olmas›d›r (3). 

HASTALAR ve YÖNTEM
Ocak 1990-Ocak 2004 tarihleri aras›nda ekstra-anatomik

bypass yap›lan toplam 32 hasta retrospektif olarak

araflt›r›ld›. Çal›flmaya dahil edilen hastalar›n 2 (%6.3)

tanesi kad›n kalan 30 (%93.7) tanesi erkek ve yafl

ortalamas› 61.3±9.7 (range 46-81) idi. 

Bypass endikasyonu olarak hastalar›n yaklafl›k %40’›na

ekstremite hayat kurtar›c› operasyon için ekstra-

anatomik bypass yap›ld›. Hastalar›n 8’ine (%25) aorta-

enterik fistül, 9’una (%28.1) aortik greft enfeksiyonu

tan›s› ile aksillobifemoral, 2’sine (%6.2) iliak veya

femoral arterde enfektif yalanc› anevrizma tan›s› ile

aksillofemoral bypass yap›ld›. Kalan 13 (%40.6) hasta

kardiyak durum veya kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›

(KOAH), gibi ileri evre akci¤er hastal›¤› tan›s› ile

laparatomi yap›lmas› yüksek riskli olan ve iliak arter

oklüzyonu tan›s› alan hastalard› ve bunlar›n 11 (%34.4)

tanesine femorofemoral ve kalan 2 (%6.2) tanesine de

aksillofemoral bypass yap›ld› (Tablo 1 ve Tablo 2). 

Hastalar›n tümüne Knitted double velour Dacron veya

ringli Politetrafluoroetilen (PTFE) prostetik vasküler

greftler kullan›ld›. Greft enfeksiyonu veya aortaenterik

fistül gibi enfektif hastalarda cerrahi 2 aflamada yap›ld›.

Birinci aflamada ekstraanatomik bypass yap›ld›. ‹kinci

aflamada da enfekte greft ç›kar›ld›. 

Tüm hastalara antikoagregan (Asetilsalisilik asit 300

mg/gün) ve Protrombin zaman› kontrolün 2 kat› olacak

düzeyde antikoagülan (Warfarin) tedavi verildi. Greft

aç›kl›¤› Dopler Ultrasound ile takip edildi. 

Cerrahi Teknik

Aksillobifemoral bypasslarda bu amaç için özel olarak

üretilen 120 cm uzunlu¤unda proksimal ucu tek distal

ucu her iki femoral arter anastomozu için bifurkasyon

oluflturarak ikiye ayr›lm›fl olan ve PTFE materyalden

üretilen ringli greftler tercih edildi. Greftin bifurkasyon

k›sm› bat›n üzerinde cilt alt›na yerlefltirildikten sonra

proksimal uç cilt alt›ndan sa¤ yada sol aksiler artere,

distal uçlar yine cilt alt›ndan her iki femoral artere aç›lan

tünellerle geçirildi. Bu ifllem s›ras›nda greftin king

yapmamas› ve ak›m formunun bozulmamas›na dikkat

edildi. Proksimal anastomoz aksiler artere uç-yan olarak
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G Tablo 1: Ekstra-anatomik bypass uygulama
endikasyonlar›

Endikasyon N (%)

Laparatomi riskli iliak oklüzyon 13 (%40.6)

Greft enfeksiyonu 9 (%28.1)

Aorta-enterik fistül 8 (%25)

Yalanc› anevrizma 2 (%6.2)

Tablo 2: Ekstra-anatomik bypass flekilleri

Ekstraanatomik bypass flekilleri N (%)

Aksillofemoral bypass 4 (%12.5)

Aksillobifemoral bypass 17 (%53.1)

Femorofemoral (suprapubik) bypass 11 (%31.2)



6/0 prolen sütürler ile devaml› sütür tekni¤i ile, distal

anastomozlar her iki femoral artere yine ayn› teknik ile

5/0 prolen sütürlerle sütüre edildi. Aksillofemoral ve

femorofemoral suprapubik bypasslar için yine ringli

PTFE greftler tercih edildi ve greft yine cilt alt›ndan

aç›lan tünelden geçirildi. Ringli PTFE greftin

ulafl›lamad›¤› az say›daki hastada da Knitted double

velour Dacron greft kullan›ld›. 

‹statistik

Greft oklüzyonu oran› ve sekonder oklüzyon oran›

“Kaplan-Maier” analizi ile karfl›laflt›r›ld›. Greft

oklüzyonu ve sekonder oklüzyon oranlar›

karfl›laflt›r›ld›¤›nda femorofemoral krosover pozisyonda

uygulanan greftlerde oklüzyonun ve sekonder

oklüzyonun  aksillofemoral ve aksillobifemoral

pozisyonlarda uygulanan greftlere göre anlaml› derecede

yüksek oldu¤u görüldü (p=0,045). 

BULGULAR
Hastalar ortalama 3 y›l izlendiler (7 ay- 5 y›l).

Peroperatif bir hasta kaybedildi (mortalite %3.1). Bu

hasta aorta-enterik fistül tan›s› ile aksillobifemoral

bypass yap›lan 81 yafl›nda erkek hasta idi. Hastan›n

koroner arter hastal›¤› tan›s› ile koroner bypass hikayesi

ve KOAH tan›s› vard›. Hasta postoperatif birinci gün

geçirdi¤i myokard infarktüsü nedeni ile kaybedildi.

Postoperatif erken dönemde hiçbir hastaya amputasyon

uygulanmad›. Ekstremite istirahat a¤r›s› ve iskemik

ülseri olan hastalar asemptomatikti ve iskemik ülserler

geriledi. 

En s›k görülen erken komplikasyonlar 9 (%28.1)

hastada greft trasesi boyunca görülen endurasyon, 7

(%21.9) hastada görülen ve kan transfüzyonu gerektiren

anemi ve hiperbilüribinemi ile 5 (%15.6) hastada

görülen scrotal ödem idi. Bunun d›fl›nda görülen

reoperasyon gerektiren hemoraji, yara yeri enfeksiyonu,

aritmi, venöz yetmezlik gibi di¤er baz› komplikasyonlar

az say›da idi.(Tablo 3). 

Geç dönem komplikasyonlar (postoperatif bir aydan

daha sonra görülenler) greft oklüzyonu 7 (%21.9)

hastada, sekonder oklüzyon 2 (%66.6) hastada ve greft

enfeksiyonu 2 (%6.2) hastada görüldü (Tablo 4). 

Greft enfeksiyonu olan 2 hastan›n bir tanesine

aksillobifemoral, bir tanesine de femorofemoral

suprapubik bypass yap›lm›flt›. Bu hastalardan

femorofemoral greft enfekte olan hastaya

aksillopopliteal ekstraanatomik bypass, aksillobifemoral

greft enfekte olana da amputasyon uyguland›. 

Postoperatif bir y›ll›k kontrolde femorofemoral

greftlerin 3’ü (%27.3) oklüze olurken aksillobifemoral

greftlerin 2’si (%11.8) oklüze oldu. Postoperatif 2 y›ll›k

kontrolde femorofemoral bypasslarda greft oklüzyonu

olan hastalar›n 2 (%66.6) tanesinde sekonder oklüzyon

oldu¤u buna karfl›l›k aksillobifemoral greftlerde

sekonder oklüzyon olmad›¤› bulundu.
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Tablo 3: Ekstra-anatomik bypass uygulamalar›nda
postoperatif erken komplikasyonlar

Komplikasyon N (%)

Greft trasesinde hematom 9 (%28.1)

Hiperbilüribinemi 7 (%21.9)

Scrotal ödem 5 (%15.6)

Anemi 4 (%12.5)

Aritmi 3 (%9.4)

Ekstremitede ödem (venöz yetmezlik) 3 (%9.4)

Yara yeri enfeksiyonu 2 (%6.2)

Tablo 4: Ekstra-anatomik bypass uygulamalar›nda geç
dönem komplikasyonlar

Oklüzyon Sekonder Greft 
(N, %) oklüzyon enfeksiyonu 

(N, %) (N, %)

Femorofemoral 3 (%27.3) 2 (%66.6) 1 (%9)
bypass

Aksillobifemoral 2 (%11.8) - 1 (%5.9)
bypass



Takipte 5 y›ll›k kontrolde femorofemoral greftlerin

sadece 4 (%30.8) tanesi, aksillobifemoral ve

aksillofemoral greftlerin ise 9 (%47.4) tanesi takip

edilebildi. Dopler ultrasonda tüm greftler aç›kt›. 

Aksillobifemoral bypass yap›lan hastalar›n 5 (%26.3)

tanesine postoperatif 2 y›l içinde progresyon gösteren

kladikasyo tan›s› ile yeniden anatomik pozisyonda

prostetik bypass prosedürü uyguland›. Takip edilebilen

ve asemptomatik olan 6 (%31.6) hasta halen kontrol

alt›ndad›r. 

Dacron ve PTFE olarak 2 tür prostetik greft

kullan›lmas›na karfl›n kullan›lan Dacron greftler çok az

say›da olmas› nedeni ile iki tür aras›nda istatistiksel

olarak karfl›laflt›rma yap›lmam›flt›r. 

TARTIfiMA
Ekstra-anatomik bypass prosedürleri konvansiyonel ve

geniflletilmifl olarak 2 ana grupta s›n›fland›r›labilir.

Aksillofemoral, subklaviofemoral, femorofemoral

bypass uygulamalar› konvansiyonel, bunun d›fl›ndakiler

(aksillopopliteal vb) geniflletilmifl ekstra-anatomik

bypass prosedürleri olarak adland›r›l›r (4,5). Ekstra-

anatomik bypass uygulamalar› kan ak›m yönünü

de¤ifltirmeleri ve uzun bir prostetik greft kullan›lmalar›

nedeni ile hemodinamik de¤iflikli¤e yol açarlar (6,7).

Aksillobifemoral bypass uygulamalar›nda bir üst

ekstremite her iki alt ekstremiteye de kan ak›m›

sa¤lamaktad›r. Bu durum bafllang›çta verici (aksiller)

arterden çalmaya ba¤l› kolda iskemik semptom

oluflturmas› beklense de verici arterde daralma veya

di¤er bir patolojik durum yoksa verici ekstremitede

genellikle iskemik semptom ortaya ç›kmad›¤›

görülmüfltür (8). Ekstra-anatomik bypass için kullan›lacak

greft çap› verici arterin çap›na uygun olarak seçilir.

Çal›flmalar göstermifltir ki yap›lan aksillofemoral veya

aksillobifemoral bypasslarda verici kolda sistemik arter

bas›nc› anlaml› derecede de¤iflmemifltir (9). Bizim

hastalar›m›zda da yap›lan aksilofemoral ve

aksillobifemoral bypasslarda kolda iskemik semptom

veya sistemik kan bas›nc›nda de¤iflme tespit

edilmemifltir. Ancak bir k›s›m hasta (yaklafl›k %45

hasta) uzun mesafeli yürüme peryodlar›nda (1000

metreden fazla) her iki bacakta da kladikasyo tarif

etmifllerdir. Greftin cilt alt›ndan uzun bir yol izlemesine

ba¤l› ciltte inflamasyon oldu¤u dikkati çekmifltir. Ayr›ca

baz› hastalarda görülen anemi ve hiperbilüribinemi

komplikasyonu da yine cilt alt›nda uzun mesafede

uygulanan greftin etkisi olarak yorumlanm›flt›r. 

Belirtilen bu komplikasyonlar geçicidir ve ciddi de¤ildir.

Takipte postoperatif bir, 2 ve 5 y›ll›k kontrollerde

hastalarda greftin hala intakt olmas› ifllemin oldukça

etkin bir yöntem oldu¤unu göstermektedir. 

Nazzal MM ve arkadafllar› iliofemoral anatomik ve

femorofemoral krosover ekstra-anatomik bypasslarda 5

y›ll›k uzun dönem greft aç›k kalma oranlar›nda anlaml›

bir farkl›l›k olmad›¤›n› ve böyle bir uygulaman›n baflar›

flans›n› yaklafl›k %80-90 olarak buldular (10). Nazzal ve

arkadafllar› çal›flmalar›nda hastalar›n %88’inde PTFE

greft kulland›klar›n› bildirdiler. Bizim vakalar›m›zda da

benzer flekilde femorofemoral suprapubik krosover

bypasslarda 5 y›ll›k kontrollerde yaklafl›k %75 aç›k

kalma oran› bulunmufltur. Ancak aksillofemoral

greftlerde bu oran daha yüksek (yaklafl›k %95) olarak

bulunmufltur. Nazzal MM ve arkadafllar› PTFE

greftlerde aç›k kalma oran›n› daha yüksek

bildirmifllerdir. Bizim vakalar›m›zda da femorofemoral

suprapubik krosover bypasslarda oklüze ve sekonder

oklüze olan greftlerin ço¤u Dacron grfetlerdi. Ancak çok

az say›da dacron kullan›lmas› ve vaka say›s› azl›¤›

nedeni ile istatistiksel olarak her iki greft cinsi aras›nda

karfl›laflt›rma yap›lamam›flt›r. 

Femorofemoral ve aksillofemoral pozisyonda uygulanan

Dacron ve PTFE greftler aras›nda karfl›laflt›rmal› benzer

bir çal›flma Johnson WC ve arkadafllar› taraf›ndan

yap›lm›flt›r (11). Burada uygulama pozisyonuna göre greft

cinsi ayr›m› yap›lmaks›z›n Dacron ve PTFE greftlerin

femorofemoral krosover ve aksillofemoral

pozisyonlarda toplam oklüzyon oranlar›nda uzun dönem

(1 y›l, 3 y›l ve 5 y›l) sonuçlar›nda her iki greft cinsinde

de anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤›n› rapor ettiler (11). Bu

sonuçlar bizim sonuçlar›m›zla karfl›laflt›r›ld›¤›nda

aksillofemoral ve aksillobifemoral greftlerin
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sonuçlar›nda benzerlik vard›r ancak femorofemoral

krosover greftlerde oklüzyon ve sekonder oklüzyon

oranlar› bizim vakalar›m›zda daha yüksek

bulunmufltur.      

Femoro-femoral bypasslarda verici arterin

proksimalinde iliak arterde ve abdominal aortada,

aksillofemoral bypasslarda subklavian arterde darl›k

yoksa anlaml› bir ak›m çalma görülmez (13).

Aterosklerotik daralt›c› hastal›k varl›¤›nda ve al›c›

arterin distalinin oklüze oldu¤u durumlarda

hemodinamik durum ciddi derecede bozulacak ve

greftin patensi azalacakt›r (13). Bu nedenle anatomik

bypasslarda oldu¤u gibi ekstra-anatomik bypaslarda

da distal vasküler yata¤›n aç›k olmas› ve run-off’un iyi

olmas› önemlidir. 

Bizim hastalar›m›zda en uzun takip süresine sahip

olan hastalar aksillofemoral veya aksillobifemoral

bypass yap›lan hastalard› ve hastalar›n yaklafl›k

%90’›na ringli PTFE greft uygulanm›flt›. Postoperatif

2 y›ll›k kontrollerde aksillofemoral ve

aksillobifemoral greftlerin aç›k kalma oranlar› %90.5

olarak bulunurken femorofemoral suprapubik

krosover bypasslarda bu oran %63.6 olarak

bulunmufltur. Femorofemoral krosover bypaslardaki

düflük aç›kl›k oran› takip edilebilen ve yap›lan

femorofemoral bypass vaka say› azl›¤› ile iliflkili

olabilir. Postoperatif 5 y›ll›k kontrolde izlenebilen

hastalardaki greftler aç›k olmakla birlikte vaka say›s›

azl›¤› nedeni ile oran verilememifltir.   

Ekstra-anatomik bypasslarda kullan›lan greft cinsi

genellikle PTFE grefttir. Dacron greftlerin patensleri

düflüktür (14,15). 

Bizim tart›flt›¤›m›z vakalar›m›z d›fl›nda üst

ekstremitelere yönelik subklaviofemoral,

karotikosubklavian vb ve alt ekstremitelere yönelik

iliofemoral krosover bypass gibi daha de¤iflik

pozisyonlarda da ekstraanatomik bypasslar

yap›lmaktad›r ve sonuçlar› oldukça iyi olarak

bildirilmektedir (16,17,18). Ancak biz çal›flmaya sadece

uygulad›¤›m›z aksillobifemoral, aksillofemoral ve

femorofemoral ekstraanatomik bypass prosedürlerini

ald›k ve bunlar›n d›fl›ndaki sonuçlar› tart›flmad›k.   

Sonuç olarak, ekstra-anatomik bypasslar aortaenterik

fistül grfet enfeksiyonu gibi hayat› tehdit eden ciddi

durumlarda baflar› ile uygulanabilen ve uzun dönem

sonuçlar› kabul edilebilir derecede iyi olan bir

yöntemdir. Uygulanan greft cinsi ve pozisyonu

önemlidir. Femorofemoral suprapubik krosover

pozisyonda uygulanan greftlerin potensi axillofemoral

ve axillobifemoral lokalizasyonda uygulanan

greftlerden daha düflük bulunmufltur. 
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PER‹FER‹K ARTER‹YEL REKONSTRÜKS‹YONLAR ÖNCES‹NDE
KORONER ARTER HASTALI⁄I ‹Ç‹N R‹SK FAKTÖRLER‹N‹N
BEL‹RLENMES‹: LOJ‹ST‹K REGRESYON ANAL‹Z‹

PREDICTION OF RISK FACTORS FOR CORONARY ARTERY DISEASE
BEFORE PERIPHERIC ARTERIAL RECONSTRUCTION: LOGISTIC
REGRESSION ANALYSIS

Erdem S‹L‹STREL‹, Özalp KARABAY, Cenk ERDAL, Alp ERGÖR*, Hüdai  ÇATALYÜREK, Göksel KILCI,
Emel FERMANCI, H. ‹brahim ALGIN, Ünal AÇIKEL
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ve Halk Sa¤l›¤›* Anabilim Dallar›, ‹zmir

Özet
Amaç: Çal›flmam›zda, periferik arteriyel rekonstrüksiyon yap›lacak olan hastalar aras›nda koroner arter hastal›¤›n›n insidans› ve
fliddetini araflt›rd›k. Koroner anjiyografi endikasyonu algoritmas›nda yard›mc› olabilecek en güçlü prediktör faktörler analiz edildi.
Yöntem: Periferik arteriyel rekonstrüksiyon yap›lan 180 hastan›n 73’ü (% 40,6) koroner arter hastal›¤› (KAH) flüphesiyle koroner
anjiyografiye refere edildi. KAH ile ilgili risk faktörleri, beraberindeki ek morbidite faktörleriyle birlikte, ki-kare testi ve lojistik
regresyon analizi kullan›larak analiz edildi. p de¤eri, standart deviasyonlar, risk oran› ve % 95 güvenlik aral›¤› her parametre için
de¤erlendirildi. Tüm oranlar Fischer’s Exact Test kullan›larak karfl›laflt›r›ld› ve tüm p de¤erleri iki yönlüydü. Ayr›ca anjiyografik
bulgular ve periferik arter obstrüksiyonlar›n›n seviyesi, KAH ile korele edildi.
Bulgular: Koroner anjiyografi uygulanan 73 hastadan % 19’unda anlaml› bir koroner arter lezyonuna rastlanmad› % 22’lik
kesimde yaln›zca medikal tedavi gerektiren lezyonlar vard›. Perküten kardiyolojik giriflimsel ifllemler, hastalar›n % 26’s›na
uyguland›; % 33’üne ise koroner bypass cerrahisi endikasyonu kondu ve komplikasyonsuz olarak gerçeklefltirildi. Preoperatif
anjiyografik bulgular ve periferik arteriyel obstrüksiyonlar›n seviyesi, KAH prevalans› ile anlaml› bir korelasyon gösteriyordu.
KAH’› predikte eden preoperatif de¤iflkenler univariat analiz yöntemi ile cinsiyet, hipertansiyon, diyabetes mellitus (DM) ve
karotid arter hastal›¤› olarak belirlendi. Lojistik regresyon analizi ise, DM ve hipertansiyonu KAH tan›s›nda en önemli prediktörler
olarak ortaya koydu.
Sonuçlar: Çal›flmam›z, özellikle diyabetik ve hipertansif hastalar›n ve birden fazla seviyede revaskülerizasyon ifllemi gereken
hastalar›n, KAH yönünden tan›sal ifllemlere daha yo¤un refere etme gereksinimini gündeme getirmektedir. (Damar Cer Der
2004;13(2): 7-11)

Anahtar sözcükler: periferik arter hastal›¤›, koroner arter hastal›¤›, ateroskleroz, risk faktörleri

Abstract
Purpose: In this study, we investigated the incidence and severity of coronary artery disease among the patients undergoing
surgical peripheric arterial reconstruction. The strongest predicting factors which can be helpful in the algorythm of indication of
coronary arteriography were analysed.
Patients and Methods: Among the 180 patients undergoing peripheric arterial reconstruction, 73 patients (40.6%) were referred
to diagnostic coronary arteriography for the presence of suspected coronary artery disease (CAD). Risk factors related to CAD, as
well as the additional morbidity factors were analysed, by using chi-square test, and logistic regression analysis. The p value,
standart deviations, risk ratio, and 95% confidence interval for each variable were determined. All proportions were compared
with Fischer’s Exact Test and all p values were two-tailed. Also the angiographic findings and the level of the obstructions were
correlated with coronary artery disease.
Results: Within the group of 73 patients (to whom the coronary arteriography has been applied), 19 % of the patients had no
significant coronary arterial lesion. 22 % of patients had the lesions requiring medical tharapy only. 26 % underwent percutaneous
cardiological interventional procedures, and 33 % underwent coronary artery bypass grafting operation, without any complications.
Preoperative angiographic findings and the obstruction levels also yielded a significant correlation with the prevalence of CAD. The
preoperative variables that predicted CAD by univariate analysis were sex, hypertension, diabetes mellitus (DM) and carotid artery
disease. As a result of logistic regression analysis, DM and hypertension were the strongest predictor in the diagnosis of CAD.
Conclusions: Especially the diabetic and hypertensive patients, as well as the patients requiring revascularisation procedures in
multiple levels require more concern in the referring process to coronary diagnostic procedures. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(2):
7-11)
Key words: peripheric arterial disease, coronary artery disease, atherosclerosis, risk factors
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‹R‹fi

Bir arteriyel sistemde aterosklerotik tutulumu olan

hastalar›n genellikle di¤er arteriyel sistemlerinde de

tutulumu olabilece¤i, genellikle kabul gören bir

gerçektir (1,2,3,4). Alt ekstremite revaskülerizasyon

prosedürleri, genifl bir hasta grubunda aterosklerotik

endikasyonlar nedeniyle uygulanmaktad›r. Gerek

preoperatif, gerekse de postoperatif dönemde KAH, bu

grup hastalarda önemli bir ko-morbidite ya da mortalite

nedeni olabilmektedir. Bu faktör, perioperatif ölümlerin

% 50’sinden fazlas›ndan sorumludur (5). Diyabetik grupta

ise, bu oran›n daha da yüksek olarak belirtilmifltir (5).

‹yi bir bak›m› uygun biçimde sa¤layabilmek ve cerrahi

baflar›y› art›rmak için, potansiyel ko-morbiditeyi yaratan

faktörleri dikkatlice de¤erlendirmek gerekir. Genifl bir

literatür birikimi, kötü sonuçlar›n ortaya ç›kmas›nda

KAH’› baflta gelen faktör olarak göstermektedir. Önemli

bir soru, periferik arter hastal›¤›na sahip hastalardan

hangisinin koroner anjiyografiye yönlendirilece¤idir.

Baz› merkezler bunlar›n ço¤unu koroner anjiyografiye

yönlendirirken, di¤erleri bu tan› yöntemini ayn› s›kl›kta

kullanmamaktad›rlar.

Bu çal›flmada, periferik arteriyel rekonstrüksiyon

cerrahisi uygulanan hastalar aras›nda koroner arter

hastal›¤›n›n insidans› ve fliddetini araflt›rd›k. Di¤er

yandan, koroner anjiyografi endikasyonu algoritmas›nda

yard›mc› olabilecek en güçlü prediktif faktörler analiz

edildi.

HASTALAR ve YÖNTEM
Ocak 1996 ve Aral›k 2002 aras›nda, klini¤imizde

toplam 180 hasta, aortofemoropopliteyal arteriyel

sistemde aterosklerotik oklüziv hastal›k nedeniyle opere

edildi. Bütün hastalar, koroner iskemik semptomlar

yönünden dikkatlice incelendi. Periferik bypass

ifllemlerinin preoperatif döneminde, 73 hasta (% 40,6)

KAH flüphesiyle koroner anjiyografiye yönlendirildi.

Cerrahi revaskülerizasyon ifllemleri aortofemoral veya

aortobifemoral, ileofemoral, ileofemoropopliteyal,

femorofemoral, femoropopliteyal, aksillobifemoral ve

distal bypass ameliyatlar›ndan olufluyordu. Preoperatif

periferik arteriyel anjiyografik bulgular ve lezyonlar›n

tan›lar› aorta-iliyak, femoropopliteyal, infrageniküler ve

multipl düzeyde vasküler lezyonlar olarak s›n›fland›r›ld›.

Koroner anjiyografi endikasyonu yaln›zca KAH

flüphesiyle konulmufl olan hastalar çal›flmaya dahil

edildi. Kardiyomiyopati ya da kalp kapakç›¤› lezyonu

gibi baflka tipte kalp hastal›¤›na sahip olan hastalar

çal›flmaya al›nmad›. Koroner anjiyografiye yönlendirilen

hastalarda gö¤üs a¤r›s›, aritmi, çabuk yorulma, konjestif

kalp hastal›¤› semptomlar› oldu¤u gibi, asemptomatik

olanlar da vard›. KAH, anjiyografide üç ana koroner

arterden biri ya da birkaç›nda lümeni en az % 50

oran›nda daraltan lezyon varl›¤›yla tan›mland›.

KAH ile ilintili risk faktörleri, ek morbidite faktörleriyle

birlikte analiz edildi. Hipertansiyon (HT), Diabetes

Mellitus (DM), sigara, konjestif kalp yetmezli¤i (KKY),

karotid arter hastal›¤›, serebrovasküler olay (SVO), daha

önceye ait miyokart infarktüsü (MI) s›kl›klar›, total

kolesterol, trigliserid, düflük dansiteli lipoprotein (LDL)

ve yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) düzeyleri saptand›.

Sözkonusu çok say›daki risk faktörü ve muayene

bulgular› ile KAH aras›ndaki korelasyon iliflkilerini

araflt›rd›k. Çal›flman›n planlamas› zaten hangi risk

faktörlerinin ve klinik bulgular›n ciddi bir KAH varl›¤›n›

predikte edebilece¤i ve preoperatif dönemde koroner

anjiyografiye yönlendirece¤i üzerine kurulmufltu.

‹statistiksel ifllemler SPSS for Windows, Release 10.0.1

Student Version (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)

program› ile yap›ld›. P de¤eri 0,05’den küçük ise anlaml›

olarak kabul edildi. Veriler ki-kare testi ile analiz edildi

ve hesaba kat›lan faktörlerin KAH varl›¤›n› predikte

edebilme yetene¤i, lojistik regresyon analizi kullan›larak

saptand›. p de¤eri, standart deviasyonlar, risk oran› ve %

95 güvenlik aral›¤› her de¤iflken için ayr› ayr› belirlendi.

Tüm oranlar Fischer’s Exact Test kullan›larak

karfl›laflt›r›ld› ve bütün p de¤erleri iki yönlüydü. Metin ve

tablolardaki sonuç de¤erleri aritmetik ortalama + standart

deviasyon olarak yaz›lm›flt›r.
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BULGULAR
Olgular›n ortalama yafl› 63,7 + 10,7 (35 ve 91 aras›nda)

ve erkek-kad›n oran› 1 : 6,8 idi (% 87,2’si erkek).

Koroner anjiyografi yap›lan 73 olgudan oluflan grubun

% 19’unda anlaml› bir koroner arter lezyonu yoktu. Bu

olgularda koroner anjiyografi bulgular› normaldi veya

yaln›zca aterosklerotik plak formasyonu olarak

tan›mlanabilecek lezyonlar› vard›. ‹kinci grup % 22’lik

bir k›sm› oluflturuyordu ve bu gruba t›bbi tedavi

endikasyonu kondu. % 26’y› oluflturan bir kesime

perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA) veya

stent implantasyonu uyguland›. % 33’lük kesime ise

koroner bypass endikasyonu kondu ve komplikasyon

olmadan ameliyatlar› gerçeklefltirildi.

Koroner anjiyografi sonras› KAH saptanm›fl olan

hastalardaki çeflitli risk faktörlerinin prevalans› ile KAH

olmayan hastalardaki prevalans›n karfl›laflt›rmas› Tablo

1’de görülmektedir.

Bu hastalar›n hepsinde periferik damar ameliyatlar›

gerçeklefltirildi. Preoperatif koroner revaskülerizasyon

(kardiyolojik giriflimsel ifllemler ya da cerrahi olarak)

uygulanan hastalar›n hiçbirinde, periferik arter cerrahisi

s›ras›nda kardiyak bir komplikasyon geliflmedi. Periferik

anjiyografik bulgular ve obstrüksiyonun seviyesi, KAH

prevalans› ile anlaml› bir korelasyon iliflkisi ortaya

koyuyordu (Tablo 2). Özellikle multipl düzeylerde

aterosklerotik lezyonu olan hasta grubunda KAH oran›

anlaml› ölçüde yüksekti.
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Tablo 1: Koroner Arter Hastal›¤› ‹çin Çeflitli Risk Faktörlerinin Prediktif De¤erleri ve Prevalanslar›, 

Kategorize Edilmifl Parametrelerin Yüzdeleri Tabloda Gösterilmifltir.

Parametreler Normal koroner arterler / KAH saptanm›fl olan p de¤eri
hafif plak formasyonu hastalar

N = 15 n = 58
Yafl (kategorize edildi) 0,338
Erkek / Kad›n 11/4 (%73,3 / %26,7) 54/4 (%93,1 / %6,9) 0,047
Sigara (kategorize edildi) 0,583
MI 2 (%13,3) 21 (%36,2) 0,071
Hipertansiyon 3 (%20,0) 35 (%60,3) 0,004
KKY 0 (%0,0) 6 (%10,3) 0,089
Serebrovasküler hastal›k 0 (%0,0) 5 (%8,6) 0,122
DM 2 (%13,3) 28 (%48,3) 0,009
Karotid arter hastal›¤› 0 (%0,0) 11 (%19,0) 0,019
Total kolesterol (kategorize edildi) 0,585
Trigliserid (kategorize edildi) 0,902
HDL düzeyi (kategorize edildi) 0,210
LDL düzeyi (kategorize edildi) 0,347

KAH=Koroner arter hastal›¤›, MI=Miyokart infarktüsü, 
KKY=Konjestif kalp yetmezli¤i, DM=Diabetes mellitus

Tablo 2: Periferik Anjiyografideki Obstrüksiyon Düzeylerinin Prediktif Önemi

Parametreler Normal koroner arterler / KAH saptanm›fl olan p de¤eri
hafif plak formasyonu hastalar (ki-kare testi)

N = 15 n = 58
Aorto-iliyak hastal›k 9 (%64,3) 13 (%23,2)
Femoro-popliteyal 3 (%21,4) 20 (%35,7)
‹nfrageniküler 0 (%0,0) 4 (%7,1)
Çoklu düzey 2 (%14,3) 19 (%33,9) 0,026



Univaryant analiz yöntemi ile, KAH’› predikte eden

preoperatif de¤iflkenler erkek cinsiyet, hipertansiyon,

DM ve karotid arter hastal›¤›yd› (Tablo 1). 

Lojistik regresyon analizi ise DM ve hipertansiyonun,

KAH tan›s›nda en güçlü prediktör faktörler oldu¤unu

ortaya koydu (DM için OR= 5,69, %95 Güvenlik

Aral›¤› = 1,0-32,2 ve p= 0,049; hipertansiyon için OR=

5,00, %95 Güvenlik Aral›¤›= 1,1-21,6 ve p= 0,031).

TARTIfiMA
Daha önce yay›nlanm›fl olan birçok çal›flma, periferik

arter hastal›¤›na sahip olgularda önemli s›kl›kta

koroner problemlere rastlan›ld›¤›n› bildirmifltir (1,2,3,4,5).

Bunun yan›nda, ampütasyonu gerektirecek kadar ciddi

alt ekstremite iskemisi olan olgularda yap›lm›fl bir

nekropsi çal›flmas›, bu olgular›n hemen hepsinin diffüz

ve ciddi koroner aterosklerotik ve miyokardiyal

iskemik lezyonlar› oldu¤unu göstermifltir (1).

Di¤er yandan, alt ekstremite iskemisi olan tüm

hastalar›n koroner anjiyografi yoluyla taranmas›

zahmetli ve pahal› bir yöntemdir. Biz bu invaziv

tan›sal ifllemi öncelikle periferik arter cerrahisi

endikasyonu konmufl olan olgularda uygulamay› tercih

ettik. Bu konsept, genel anesteziden

kaynaklanabilecek ko-morbiditeleri ekarte etme

konusunda da yard›mc› oldu. Alt ekstremite iskemisi

olan hasta grubunda, efllik eden KAH s›kl›¤› genel

popülasyon ile k›yasland›¤›nda önemli ölçüde

yüksekti. Koroner anjiyografi yap›lan hastalar›n %

59’unda giriflimsel kardiyolojik bir ifllem ya da

koroner bypass cerrahisi uyguland›. Bu ifllemler,

periferik vasküler operasyonlardan önce

gerçeklefltirildi.

Periferik vasküler hastal›¤a sahip olgular,

aterosklerotik risk faktörlerini yüksek oranda tafl›yan

major gruplardan birini oluflturmaktad›rlar (6).

Yapt›¤›m›z analiz, asl›nda vasküler bir cerrahi ifllem

gerektiren hastalar üzerine odaklanm›flt›r. Burada

amaç, KAH’I predikte eden de¤iflik aterosklerotik risk

faktörlerin rolünü ve a¤›rl›¤›n› araflt›rmak, böylece

koroner anjiyografi endikasyonunu tart›flmakt›r.

Çal›flmam›z, KAH’I predikte eden preoperatif

de¤iflkenlerin univaryat analiz yoluyla erkek cinsiyet,

hipertansiyon varl›¤›, DM ve karotid arter hastal›¤›

oldu¤unu gösterdi. Ayr›ca lojistik regresyon analizi,

DM ve hipertansiyonun en önemli ko-morbidite

faktörleri oldu¤unu ortaya koydu. Bu nedenle

preoperatif dönemde, bu olgularda koroner anjiyografi

endikasyonunun daha kolay konulabilece¤ini

söyleyebiliriz. 

Di¤er ilginç bir nokta, periferik anjiyografik

bulgularla KAH prevalans› aras›ndaki korelasyonla

ilgilidir (Tablo 2). Periferik arter cerrahisi uygulanan

olgular›, darl›klar›n seviyesi ve revaskülerizasyon

düzeyleri aç›s›ndan dört gruba ay›rd›k. Multipl

düzeylerde obstrüktif lezyonlar› olan ve cerrahi

uygulanan olgularda anlaml› ölçüde daha yüksek

oranda KAH saptand› (p=0,026). Bu olgu grubunda

ço¤unlukla aortofemoral ya da aortobifemoral bypass

ifllemlerine, femoropopliteyal bypass’lar eklenmiflti.

Tüm alt ekstremite iskemili olgularda yaln›zca KAH

de¤il, karotid arter hastal›¤›, DM, hipertansiyon,

hiperlipidemi gibi di¤er ek sorunlar›n prevalans› da

yüksektir (7,8). Her ne kadar diyabetik ve nondiyabetik

damar hastalar› için sa¤kal›m› predikte eden risk

faktörleri benzer olarak belirtilmiflse de, diyabetik

hastalar›n sa¤kal›m oran› daha düflüktür (5). Bu durum,

aterosklerozun fliddeti ve yayg›nl›¤› ile, ayr›ca

serebrovasküler hastal›klar›n prevalans›n›n da

yüksekli¤iyle aç›klanabilir. Hem diyabetik, hem de

nondiyabetiklerde 15 y›ll›k sa¤kal›m oran› genelde

düflük olarak bildirilmektedir ve KAH, baflta gelen

ölüm nedenidir (5).

Özet olarak çal›flmam›z göstermifltir ki, ameliyat

gerektiren periferik arter hastalar›n›n önemli bir yüzdesi

de¤iflik derecelerde koroner arter lezyonlar›na sahiptir,

ki bunlar›n da ço¤u medikal ya da giriflimsel tedaviye

gereksinim duyar. Preoperatif dönemdeki tedavi

modaliteleri gözönüne al›nd›¤›nda, diyabetik ve

hipertansif olgular, ayr›ca birden fazla düzeyde

revaskülerizasyon ifllemi gerektiren olgularda koroner

yönden tan›sal ifllemlere yönlendirilme konusunda daha

titiz davran›lmal›d›r.
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SANTRAL VENÖZ KATETER‹ZASYON UYGULAMA ve
KOMPL‹KASYONLARI

CENTRAL VENOUS CATHETERIZATIONS AND COMPLICATIONS

Zeki ACUN, Suat Can ULUKENT, Alper C‹HAN, Bülent UÇAN, Mustafa CÖMERT, Ali CESUR,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi AD, ZONGULDAK 

Özet
Amaç: Santral venöz kateterizasyon yöntemlerini ve komplikasyonlar› de¤erlendirmek. 
Yöntem: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Klini¤inde Nisan 2001 - Mart 2004 tarihleri aras›nda santral
venöz  kateterizasyon uygulanan hastalar retrospektif olarak de¤erlendirildi. Hastalara subklavian venden, internal juguler venden
ve cut-down yöntemi ile eksternal juguler venden santral venöz kateterizasyon uygulanm›flt›r. Uygulama sonras›nda oluflabilecek
komplikasyonlar aç›s›ndan tüm hastalar›n P.A.  akci¤er grafileri çekilmifl ve klinik takipleri yap›lm›flt›r. Hipertermisi olan
hastalardan kateter kültürleri al›nm›flt›r. Kateter pansumanlar› hastay› takip eden doktor taraf›ndan yap›lm›flt›r. Hastalar
komplikasyonlar aç›s›ndan kateter ç›kar›lana kadar takip edilmifl ve görülen komplikasyonlar kaydedilmifltir.
Bulgular: Santral venöz kateterizasyon uygulanan 97 hastan›n 81’i (%83.5) subklavian venden, 9’u ( %9.3) internal juguler
venden, 7’si ( %7.2) cut-down olarak eksternal juguler venden uygulanm›flt›r. Subklavian kateterizasyon uygulanan hastalar›n yafl
ortalamas› 56 (22-90), internal juguler venöz kateterizasyon giriflim uygulanan hastalar›n yafl ortalamas› 51.5 ( 30-73) ve cut-down
yöntemi uygulanan hastalar›n yafl ortalamas› ise 62 (33-91) olarak tespit edilmifltir. Subklavian venöz  kateterizasyon uygulanan 81
hastan›n 2’sinde (%2.5)  pnömotoraks,  birinde (%1.2) kateter enfeksiyonu, 5 (%6.2) hastada arter ponksiyonu ve 4 (%4.9) hastada
kateter t›kanmas› geliflmifltir. Kateter t›kanmas› geliflen 4 hastaya 2 kez k›lavuz tel üzerinden kateter de¤ifltirilmifltir. ‹nternal
juguler venöz kateterizasyon giriflim uygulanan 9 hastan›n birinde (%11.1) kateter enfeksiyonu tespit edilmifltir. Cut-down yöntemi
ile santral venöz kateterizasyonda herhangi bir komplikasyonla karfl›lafl›lmam›flt›r.
Sonuç: Santral venöz  kateterizasyonda komplikasyon riski bulunmakla birlikte, düflük komplikasyon oranlar› nedeni ile
subklavian veya internal juguler venöz yol kullan›m› santral venöz kateterizasyon için uygun yöntemler olarak gösterilmektedir.

Anahtar kelimeler: Santral ven, kateterizasyon, komplikasyon.  (Damar Cer Der 2004;13(2): 13-16)

Abstract
Purpose: Evaluation of central venous catheterization and complications.
Patients and Methods: The patients who were undergone central venous catheterization in Zonguldak Karaelmas University,
General Surgery department between April 2001 and March 2004 were evaluated retrospectively. After central venous
catheterization PA lung graphies were performed in all patients and clinical follow up were performed. All cathether dressings
were changed by medical doctors. Cathether culturs were obtained in hyperthermic patients. All patients were followed up for
complications of pnomothorax, arterial punction, acclution and infection of cathether until the cathethers displaced.
Results: Central venous cathetherization were performed by subclavian vein, internal jugular vein and external jugular vein by
using the cut-down method in 81 (83.5%), 9 (9.3%) and 7 (7.2%) patients respectively. The mean age of patients were 56 (22-90),
51.5 (30-73) and 62 (33-91) in subclavian vein cathetherization, internal jugular vein cathetherization and external jugular vein
cathetherization by using cut-down method respectively. In subclavian venous cathetherization the number of complications of
pnomothorax, cathether infection, arterial punction and occlusion of cathethers were 2 (2.5%), 1 (1.2%), 5 (6.2%), 4 (4.9%)
respectively. In internal jugular vein cathetherization the only complication was cathether infection in one patient and there wasn’t
any complication in external jugular vein cathetherization by using cut-down method. 
Conclusion: Even there was a complication risk, subclavian and internal jugular vein cathetherization were recomended for
central venous cathetherization because of low complication rates. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(2): 13-16)

Key words: Central vein, cathetherization, complication.

Yrd. Doç. Dr. Zeki ACUN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, 
Genel Cerrahi AD,  ZONGULDAK
e-posta : zekiacun@hotmail.com

13



‹R‹fi

Santral venöz kateterizasyonlar›n  günümüzde önemli

bir yeri ve yayg›n bir uygulama alan› vard›r.

Antineoplastik tedavide, parenteral nutrisyonda, kemik

ili¤i transplantasyonunda giderek artan bir oranda

kullan›lmaktad›r (3-6). Malign hastal›¤› olan baz› hastalar

kemoterapi ve kan ürün transfüzyonu için uzun süreli

santral venöz katetere ihtiyaç duyarlar. Hemodiyaliz,

hemodinamik monitörizasyon ve major cerrahi için de

santral venöz  kateterizasyon uygulanmaktad›r (7). Santral

venöz  kateterizasyon için genellikle subklavian  ve

internal juguler ven tercih edilmektedir (8-11). 

Subklavian venöz  kateterizasyonlar›n  çeflitli

komplikasyonlar› mevcuttur. Bunlar aras›nda

pnömotoraks, hemotoraks, vertebral arterde

pseudoanevrizma geliflmesi, vertebral ve servikal arter

yaralanmalar›, arter ponksiyonu, kanama, aritmi, kateter

t›kanmas›, kateter k›r›lmas›,  kateter dislokasyonu,

bakteriyemi, kardiyak tamponad, solunum yolu

obstrüksiyonu ve flilotoraks  say›labilir (1,2,12-23). Santral

venöz kateterizasyonlar›n önemli bir komplikasyonu da

venöz trombozdur. Katetere ba¤l› venöz tromboz

oranlar›n›n %1 ile %56 aras›nda de¤iflti¤i

bildirilmektedir. Retrospektif çal›flmalarda

asemptomatik venöz trombozlar›n %66’dan fazlas›n›n

onkoloji hastalar›na ait oldu¤u bildirilmifltir (25-27).

Semptomatik venöz trombozlar tüm trombozlar›n %0-

13’ünü oluflturmaktad›r(24). 

Subklavian ven kateterizasyonuna ba¤l› venöz tromboz

ve stenozun olufltu¤u ço¤unlukla hemodiyaliz uygulanan

hastalarda gösterilmifltir (24-33). Venöz tromboz ve

stenozun,  hemodiyaliz kateterinin sa¤ internal juguler

venden uygulanmas› ile azalt›labildi¤i gösterilmifltir (32-34).

‹nternal juguler ven kateterizasyonunun komplikasyon

oran› %0.1-%4.2 aras›nda de¤iflmekle birlikte baz›

çal›flmalarda daha yüksek oranlarda tespit edilmifltir (22).

Klini¤imizde santral venöz kateterizasyon

uygulad›¤›m›z hastalar› endikasyonlar›, uygulama

flekilleri ve komplikasyonlar› aç›s›ndan de¤erlendirdik. 

HASTALAR ve YÖNTEM
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesi Genel

Cerrahi Klini¤inde Nisan 2001 - Mart 2004 tarihleri

aras›nda santral venöz kateterizasyon uygulanan hastalar

retrospektif olarak de¤erlendirildi. Hastalara çeflitli

endikasyonlar ile subklavian venden, internal juguler

venden ve cut-down yöntemi ile eksternal juguler

venden santral venöz kateterizasyon uygulanm›flt›r.

Uygulama sonras›nda oluflabilecek komplikasyonlar

aç›s›ndan hastalar›n P.A.  akci¤er grafileri çekilmifl ve

klinik takipleri yap›lm›flt›r. Hipertermisi geliflen

hastalardan kateter kültürleri al›nm›flt›r. Tüm kateter

pansumanlar› hastay› takip eden doktor taraf›ndan

yap›lm›flt›r. 

Tüm hastalar komplikasyonlar› aç›s›ndan kateter

ç›kar›lana kadar takip edilmifl ve görülen

komplikasyonlar kaydedilmifltir.

BULGULAR
Santral venöz kateterizasyon uygulanan 97 hastan›n 81’i

(%83.5) subklavian venden, 9’u ( %9.3) internal juguler

venden ve 7’si ( %7.2) cut-down yöntemi ile eksternal

juguler venden uygulanm›flt›r. Santral venöz

kateterizasyon uygulama endikasyonlar› tablo 1’de

gösterilmifltir. Subklavian giriflim uygulanan 81 hastan›n

Dr. Zeki Acun ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
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Tablo 1: Santral Venöz Kateterizasyon Uygulama fiekilleri ve Endikasyonlar›

Endikasyon Subklavian ‹nternal Juguler Ven Cut-down

Malignite 40 2 0

Major Cerrahi 33 4 2

Hemodiyaliz 0 2 0

Nutrisyon 8 1 5

Toplam 81  (%83.5) 9  (%9.3) 7  (%7.2)



yafl ortalamas› 56 ( 22-90), internal juguler venöz

kateterizasyon uygulanan 9 hastan›n yafl ortalamas› 51.5

(30-73) ve cut-down yöntemi ile santral venöz

kateterizasyon uygulanan 7 hastan›n yafl ortalamas› 62

(33-91) olarak tespit edildi. 

Subklavian venöz kateterizasyon uygulanan 81 hastan›n

2’sinde (%2.5)  pnömotoraks,  birinde (%1.2) kateter

enfeksiyonu, 5 (%6.2) hastada arter ponksiyonu ve 4

(%4.9) hastada kateter t›kanmas› geliflmifltir. Kateteri

t›kanan 4 hastan›n subklavian venöz kateteri 2 kez

k›lavuz tel yard›m› ile de¤ifltirilmifltir.  ‹nternal juguler

venöz giriflim uygulanan 9 hastan›n birinde (%11.1)

kateter enfeksiyonu tespit edilmifltir.  Kültürde

Staphylococ koagulaz (-) üremifltir.  Pnömotoraks, arter

ponksiyonu yada kateter t›kanmas› geliflmemifltir. Cut-

down yöntemi ile santral venöz  kateterizasyon iflleminde

herhangi bir komplikasyonla karfl›lafl›lmam›flt›r. 

Santral venöz uygulama flekilleri ve komplikasyon

oranlar› tablo-2 de özetlenmifltir. 

TARTIfiMA
Günümüzde birçok kullan›m alan› olan santral venöz

kateterizasyon giriflimlerinin beraberinde baz›

komplikasyonlara neden olabilece¤i bilinmektedir. Bu

komplikasyonlar bazen ciddi boyutlara ulaflabilmektedir.

Subklavian kateterizasyon ile meydana gelebilecek bir

baflka komplikasyon ise infraklavikuler kateter

yerlefltirilmesi esnas›nda k›lavuz telin katlanmas› veya

kaftan ç›kmas› sonucu karfl› taraf subklavian vene veya

internal juguler vene girilmesidir (1,2,10,35,36). Bu ve bunun

gibi nedenlerden dolay› uygulaman›n floroskopi

yard›m›yla ameliyathanede veya  anjiografi eflli¤inde

yap›lmas› önerilmektedir (9,10).

Santral venöz kateterizasyonun önemli bir

komplikasyonuda venöz trombozdur. Yap›lan bir

çal›flmada morbiditenin büyük ölçüde venoz

trombozla ilgili olabilece¤i gösterilmifltir. Santral

venöz kateterizasyon sonras› s›k s›k venöz tromboza

ba¤l› kateteri de¤ifltirilen hastalarda tromboze olan

venin ve ayn› taraf ekstremite santral venöz yolunun

kayb› s›k görülmektedir. Subklavian ven

kateterizasyonunda stenoz insidans›n›n art›fl›ndan

dolay› geçici hemodiyaliz kateteri yerlefltirilmesinde

internal juguler ven kanulasyonu tercih edilen

yaklafl›m omufltur (37,38). 

Infraklavikuler yaklafl›mlarda birinci servikal kot ile

klavikula aras›ndaki dar aral›k kateterin  kompresyona

u¤ramas›na, kateter k›l›f›n›n sürekli haraplanmas›na

ve kateterin %10-15 daralmas›na neden oldu¤u

gösterilmifltir (9,10,39).  Yap›lan bir çal›flmada

supraklavikuler venöz uygulama yap›lan 81 hastan›n

%2.5’inde damar yaralanmas›, %1.2’sinde

pnömotoraks, %28.4’ünde flüpheli enfeksiyon,

%2.5’inde kateter enfeksiyonu saptanm›flt›r(40).

Literatürde %97.5’a varan baflar› oran›  ve düflük

komplikasyon oranlar› ile subklavian veya internal

juguler venöz yol kullan›m›, santral venöz

kateterizasyon için uygun yöntemler olarak

gösterilmektedir.

Klini¤imizde santral venöz giriflim endikasyonu olan

hastalara ço¤unlukla subklavian yolla santral venöz

giriflim düflük komplikasyon oranlar› ile

uygulanmaktad›r. Hemodiyaliz amaçl› santral venöz

kateter giriflimlerinde ise tromboz ve stenoz

komplikasyon riski daha az olan sa¤ internal juguler

ven tercih edilmektedir.
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Tablo 2: Santral Venöz Kateterizasyon Uygulama fiekilleri ve Komplikasyon Oranlar›

Komplikasyonlar Subklavian (%) ‹nternal Juguler ven (%) Cut Down (%)

Arter Ponksiyonu 5 (6.2) 0 (0) 0 (0)

Pnömotoraks 2 (2.5) 0 (0) 0 (0)

Kateter Enfeksiyonu 1 (1.2) 1 (11.1) 0 (0)

Kateter T›kanmas› 4 (4.9) 0 (0) 0 (0)

Toplam 12 (14.8) 1 (11.1) 0 (0)
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FARKLI DÜfiÜK MOLEKÜLER A⁄IRLIKLI HEPAR‹NLER‹N (dalteparin,
nadroparine, enoxaparin) VE STANDART HEPAR‹N‹N SIÇAN VENÖZ
TROMBOZ MODEL‹NDE KARfiILAfiTIRILMASI

COMPARISON OF DIFFERENT LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARINS
(dalteparin, enoxaparin, nadroparin) AND STANDARD HEPARIN IN RAT
VENOUS THROMBOSIS MODEL

Hüseyin OKUTAN1, Erol ERO⁄ LU2, Nermin KARAHAN3, As›m AYDIN4, Bahattin TUNÇ5, Özden ÇANDIR3 , Ali KUTSAL6

Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi1, Genel Cerrahi2, Patoloji3, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi4 ve Pediyatri5 Anabilim Dallar› ve Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i6

Özet
Amaç: Venöz thrombozisin ven duvar›nda inflamasyon ile birlikte oldu¤u gösterilmifltir. Standart heparin (SH) ve düflük
moleküler a¤›rl›kl› heparin (DMAH) anti-inflamatuar etkileri bilinmektedir. Bu heparinlerin anti-inflamatuar etkileri karfl›laflt›r›ld›. 
Yöntem: Ratlar rasgele befl gruba (her biri 8 rattan oluflan) ayr›ld› ve inferiyor vena cava (‹VC) trombosisi oluflturmak için renal
venlerin hemen alt›ndan ‹VC oklüde edildi. ‹VC oklüde edilmeden bir saat önce, hayvanlara s›ras›yla serum fizyolojik (0.5ml), SH
(300U/kg), dalteparin (120U/kg), enoxoparin (100U/kg) ve nadroparin (190U/kg) subkutan olarak uyguland›. ‹VC oklüde
edilmesinden alt› saat sonra, anti-trombotik aktivite analizi için 2cc kan al›nd› ve ‹VC’ lar inflamatuar aktivitenin histopatolojik
de¤erlendirilmesi için ç›kart›ld›. 
Bulgular: SH grubunda aPTT (64.77±6.31) de¤eri di¤er gruplarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda 3 kat› yüksekti. Anti-faktör Xa aktivitesi SH
ve kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda tüm DMAH gruplar›nda (dalteparin, 1.31±0.01; enoxaparin, 1.32±0.01; nadroparine,
1.29±0.04) yüksekti. Profilaksi gruplar›nda nötrofil say›s› kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda önemli derecede düflüktü. Monosit
ve lenfosit say›lar›nda gruplar aras›nda fark yoktu. 
Sonuç: Venöz trombozisten bir saat önce uyguland›¤›nda, SH ve DMAH’ ler ven duvar›ndaki erken nötrofil infiltrasyonu ile ilgili
olarak akut inflamasyonu azalt›rlar. Bu heparinlerin benzer anti-inflamatuar özellikleri oldu¤unu düflünüyoruz. (Damar Cer Der
2004;13(2): 17-22)

Anahtar sözcükler: Heparin, düflük moleküler a¤›rl›kl› heparin, rat, vena cava.

Abstract
Purpose: Venous thrombosis has been demonstrated to be associated with vein wall inflammation. Anti-inflammatory effects of
standard heparin (SH) and low-molecular-weight heparins (LMWH) are already known. Their anti-inflammatory properties were
compared.
Methods: Rats were randomly distributed to five groups (n: 8, each) and underwent inferior vena cava (IVC) occlusion just below
the renal vein producing IVC thrombosis. One hour before IVC occlusion, the animals were subcutaneously applied with Saline
(0.5ml), SH (300U/kg), dalteparin (120U/kg), enoxoparin (100U/kg) and, nadroparin (190U/kg), respectively. Six hours after IVC
occlusion, 2 cc blood was drawn for analysis of anti-thrombotic activity, and IVCs were harvested for histopathologic evaluation
of inflammatory activity. 
Results: APTT was almost 3 times higher in SH group (64.77±6.31) compared to the other groups. Anti-factor Xa activity was
higher in the all LMWH groups (dalteparin, 1.31±0.01; enoxaparin, 1.32±0.01; nadroparin, 1.29±0.04) compared to SH and NS
groups. Neutrophil counts were significantly lower in all prophylacy groups compared to the control group and in LMWH groups
compared to SH group. There were no differences in monocyte and lymphocyte counts among groups.
Conclusion: Both SH and LMWHs diminished acute inflammation in terms of early neutrophil infiltration into the vein wall when
they are applied one hour before the insult inciting venous thrombosis. We believe that, these heparins have similar anti-
inflammatory properties. (Turkish J Vasc Surg 2004,13(2): 17-22)

Key Words: Heparin, low-molecular-weight-heparin, rat, vena cava.
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‹R‹fi

Akut derin ven trombozu (DVT), derin venöz sistemde

klinik olarak ilk meydana gelen trombozis olarak

tan›mlan›r (1). Venöz tromboembolizm hastaneye

yat›r›lan hastalarda potansiyel ciddi bir komplikasyon

olmakla birlikte, tüm dünyada yayg›n bir problemdir ve

pulmoner emboli ile aralar›ndaki iliflki oldukça güçlüdür
(2). Venöz trombozisi takip eden dönemde kronik venöz

yetmezlik ve venöz ülserler her y›l milyonlarca insan›

etkilemektedir (3). 

Heparin 1930’lu y›llardan beri klinikte kullan›lmakta ve

trombosis tedavisindeki etkinli¤i iyi bilinmektedir (4).

Günümüzde, DVT tedavisinde standart heparin (SH)

genellikle bafllang›ç tedavisinde tercih edilir (5,6).

‹nflamatuar cevap venöz trombosis oluflma periyodunda

ven duvar›nda bafllamaktad›r (7) ve bu inflamatuar yan›t

bafllang›çta nötrofil infiltrasyonu, bunu izleyen dönemde

ise monosit ve makrofaj infiltrasyonu fleklinde olur (8).

Trombosis heparinin etkisine ba¤l› olarak s›n›rlan›r,

heparinlerin venöz tromboziste antiinflamatuar

aktiviteleri oldu¤u ispatlanm›flt›r (8,9). Heparinin iyi

bilinen antikoagülan etkisine ek olarak, antitrombotik ve

antiplatelet etkileri de vard›r (8,9).

Düflük Moleküler A¤›rl›kl› Heparin (DMAH) Andersson

ve ark. taraf›ndan 1976 y›l›nda bulunmufltur (10).

DMAH’ler standart heparinin depolimerizasyonu ile elde

edilir ve akut DVT tedavisinde en az SH  kadar güvenli

ve etkilidir (11). Günümüzde farkl› etken maddeler içeren

DMAH’ler rutin olarak kullan›lmaktad›r. 

Bu çal›flman›n amac›; venöz trombosis oluflturulan

ratlarda antiinflamatuar ve antitrombotik etkileri

bak›m›ndan, farkl› etken madde içeren düflük moleküler

a¤›rl›kl› heparinleri (dalteparin, nadroparine,

enoxaparin) kendi aralar›nda ve SH ile karfl›laflt›rmakt›r.

YÖNTEM 
Çal›flma Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi,

deneysel araflt›rma laboratuar›nda yap›ld›. 40 adet

Wistar-Albino türü, erkek, ortalama a¤›rl›klar› 196-215

g aras›nda de¤iflen ratlar kullan›ld›. 8 rattan oluflan 5 ayr›

grup haz›rland›. 23-05-2001 tarihli lokal etik kurul onay›

ile ve SDÜ Araflt›rma Fonu taraf›ndan desteklenen proje

süresince deney hayvanlar› bak›m ve koruma kurallar›na

titizlikle uyuldu. Oda ›s›s›nda denekler pelet rat yemi ve

su ile beslendiler. 

Denekler 8’er ratl›k 5 gruba rasgele seçimle ayr›ld›.

Gruplar, kontrol grubu (serum fizyolojik), unfraksiyone

heparin grubu (Heparin sodyum®, Kamada, ‹srail),

dalteparin sodyum grubu (Fragmin®,

Pharmacia&Upjohn, ‹sveç), enoxaparin grubu

(Clexane®, Rhone-Poulenc, Fransa) ve nadroparin

grubu (Fraxodi®, Sanofi Winthrop, Fransa) fleklinde

oluflturuldu. Kontrol grubunda, 0.5 cc serum fizyolojik,

di¤er gruplara da s›ras›yla 300 U/kg unfraksiyone

heparin, 120U/kg deltaparin sodyum, 100U/kg

enoxaparin ve 190U/kg nadroparine calcique ratlar›n

kar›n cildi alt›na enjekte edildi. Enjeksiyon ifllemi

tamamland›ktan bir saat sonra indüksiyon için kullan›lan

eter anestezisi sonras›nda,  ketamin hidroklorür (Ketalar,

Parke-Davis, Türkiye), 10mg/kg intraperitoneal olarak

verilerek genel anestezi sa¤land›. Kar›n bölgesinin

t›rafllanmas›ndan sonra orta hat kesisi ile laparotomi

uyguland›. Retroperitoneal bölge aç›larak inferiyor vena

cava (‹VC) renal venlerin hemen alt›ndan damar

lümenini tamamen oklüde edecek flekilde hemoklips

(HEMOCLIP® Plus, Pilling Weck, Europe, France)

konuldu. Kompresyon uygulanarak kanama kontrolü

sa¤land›. Steril flartlarda gerçeklefltirilen ifllem sonunda

bat›n anatomik planda tek kat olarak kapat›ld›. Denekler

6 saat sonra eter anestezisi ile sakrifiye edildi.

‹nfrarenal abdominal aortadan 3cc kan al›nd›. PT (%

aktivasyon), INR, APTT(sn), Fibrinojen(g/l),

D.Dimer(μg/l) ve antifaktör Xa(iu/ml) bak›lmak üzere

hematoloji laboratuar›nda iflleme al›nd›. 

‹VC oklüde edilen yerde dahil olmak üzere iliyak

venlere kadar ç›kart›ld›. Materyallerin tümü formalin

fikse parafine gömülü preparatlar olarak iflleme al›nm›fl

olup hepsinde haematoxylin eosin preparat haz›rland›.

Elde edilen preparatlar çift kör olarak daha önceki

çal›flma sonuçlar› ve hangi grubun hangi ilaca ait oldu¤u

bilinmeden 2 patolog taraf›ndan ›fl›k mikrokopi

düzeyinde de¤erlendirildi; Her rat için haz›rlanan
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preparatlardan befl ayr› bölgeden PNL (Polimorf Nüveli

Lokosit), monosit ve lenfosit hücre say›m› yap›ld›. 

‹statistiksel analiz için SPSS 10.01 program›, ANOVA

ve Posthoc Tukey testi kullan›ld›. P≤0.05 istatistiksel

olarak anlaml› kabul edildi.

BULGULAR
Hematolojik de¤erlendirmede; 

PT (% aktivasyon), INR, APTT, F‹BR‹NOJEN,

D.D‹MER, ve antifaktör Xa için her grup önce kontrol

grubu ile sonra kendi aralar›nda karfl›laflt›r›ld› (Tablo

1). SH grubu için APTT de¤eri (64.77±6.31) di¤er

gruplardan daha yüksek bulundu (p<0.05) ve SH

grubunda uygun antikuagülan etki oluflturuldu¤u

görüldü. Antifaktör Xa düzeyleri  deltaparin grubu

için (1.31±0.01), enoxaparin grubu için (1.32±0.01) ve

nadroparin grubu için (1.29±0.04) ölçüldü. Bu

de¤erler kontrol ve SH grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda

istatistiksel olarak yüksek bulundu (p<0.05). DMAH

gruplar›nda uygun antikuagülan etki oluflturuldu¤u

görüldü.

SH ve DMAH gruplar› için  PT (% aktivasyon), INR,

APTT, fibrinojen, D-dimer için kontrol grubu ile

karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak fark bulunmad›.

Histolojik de¤erlendirmede;

Damar duvar›nda inflamasyon serum fizyolojik ile

tedavi edilen ratlarda daha yüksek bulundu (Figür

1A). PNL için; SH grubu (29.32±03.83), deltaparin

grubu (23.37±00.82), enoxaparin grubu (26.20±00.61)

ve nadroparin grubu (17.68±04.01), kontrol grubu

(63.87±01.90) ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel

olarak anlaml› bir fark bulundu (p<0.05). Gruplar

aras›nda monosit  ve lokosit için anlaml› fark

bulunmad› (Tablo 2).

Toplam hücre say›s› için; SH grubu (39.06), deltaparin

grubu (38.62), enoxaparin grubu (39.94) ve nadroparin

grubu (32.50), kontrol grubu (74.27) ile

karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› (p<0.05)

bir fark bulundu (fiekil 1B-E).

TARTIfiMA
Bu çal›flmada, standart heparin ve DMAH gruplar›nda

uygun antikuagülan etki oluflmakla birlikte; gruplar

aras›nda PT (% aktivasyon), INR, APTT, fibrinojen ve

D.Dimer için fark bulunmad›. Ayr›ca, damar duvar›nda
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Tablo 1: Antikoagülasyon Analiz Sonuçlar›

Gruplar (No:8) PT INR aPTT Fibrinojen DD Anti-faktör
(70-130%) (0.85-1.25) (25-45sn) (1.7-4.5g/L) (50-192μg/l) Xa (IU/ml)

1-Serum Fizyolojik 111.56±5.16 1.01±0.04 22.58±1.22 1.48±0.14 59.88±7.93 0.28±0.02

2-Standart heparin 117.64±4.98 0.95±0.03 64.77±6.31* 1.20±0.08 53.77±8.13 0.38±0.07

3-Deltaparin 130.33±3.91 1.05±0.02 19.36±1.33 1.86±0.35 41.48±3.40 1.31±0.01 †

4-Enoxaparin 121.40±4.23 0.95±0.03 23.55±3.63 1.45±0.25 44.36±2.98 1.32±0.01 †  

5-Nadroparin 120.38±1.84 0.95±0.02 24.52±2.77 1.30±0.24 47.61±1.84 1.29±0.04 † 

PT, prothrombine time; INR, international normalise ratio; aPTT, activated thromboplastin time; DD,D-Dimer;

* p<0.05 (di¤er gruplar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda)
† p<0.05 (standart heparin ve kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda)

fiekil 1,A. Serum fizyolojik verilen kontrol grubundan al›nan inferiyor
vena cava (‹VC) kesitlerinde; nötrofiller daha fazla olmak üzere monosit
ve lenfositlerinde bulundu¤u çok say›da inflamatuar hücre izlenmekte.



Dr. Hüseyin Okutan ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2004; 13(2): 17-22

20

fiekil 1,B. Standart heparin verilen gruptan al›nan ‹VC kesitlerinde;
inflamatuar hücrelerde belirgin düzeyde azalma görülmektedir.

fiekil 1,C. Deltaparin verilen gruptan al›nan ‹VC kesitlerinde; benzer
flekilde inflamatuar hücrelerde belirgin düzeyde azalma
görülmektedir.

fiekil 1,D. Enoxaparin verilen gruptan al›nan ‹VC kesitlerinde;
azalm›fl say›da inflamatuar hücre izlenmektedir.

fiekil 1,E. Nadroparine verilen gruptan al›nan ‹VC kesitlerinde; az
say›da inflamatuar hücre dikkati çekmektedir. (Hematoxylin and
eosin, X 200).

Tablo 2: Ven Duvar›nda Morfometrik Analiz Sonuçlar›

Gruplar (No:8) Nötrofil Monosit Lenfosit Toplam inflamatuar 

hücre say›s›

1- Serum Fizyolojik 63.87±01.90‡ 8.80±0.84 1.60±0.33 74.27 ‡

2-Standart heparin 29.32±03.83 7.52±1.03 2.22±0.39 39.06

3-Deltaparin 23.37±00.82 12.31±0.83 2.94±0.68 38.62

4-Enoxaparin 26.20±00.61 12.32±0.70 1.42±0.90 39.94

5-Nadroparin 17.68±04.01 12.71±1.36 2.11±0.28 32.50

‡    p<0.05 (di¤er gruplar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda)



inflamasyon serum fizyolojik ile tedavi edilen ratlarda

daha yüksek bulundu, ancak monosit  ve lokosit için

gruplar aras›nda anlaml› fark bulunmad›. DMAH’ler

kendi aralar›nda ve SH ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda PNL,

monosit, lenfosit say›s›, ayr›ca toplam hücre say›s›

aç›s›ndan anlaml› fark bulunmad›. 

Venöz trombozis oluflturulan ratlarda ven duvar›nda

inflamatuar bir yan›t olufltu¤u daha önceden ayr›nt›l›

olarak tan›mlanm›flt›r (8,9,12). Ayr›ca, heparinin potansiyel

bir antiinflamatuar etkisi oldu¤u bilinmektedir ve son

y›llarda bu konu ile ilgili birçok çal›flma yap›lm›flt›r (7,8,9).

Heparinin antiinflamatuar aktivitesinin spazm ve a¤r›y›

gidermesi ile ilgili oldu¤u bildirilmekle birlikte (8,13) ,

heparinlerin antiinflamatuar etki mekanizmalar› henüz

yeni aç›klanabilmifltir. Wang ve ark. heparinlerin potent

antiinflamatuar etkilerinin P-selectin ve L-selectin

blokaj› ile oldu¤unu ispatlam›fllard›r (14). 

Downing ve ark. taraf›ndan, DMAH antikoagülan etki

göstermeyecek kadar düflük dozlarda bile önemli

derecede antiinflamatuar etki gösterdikleri bildirilmifltir
(8). Ayn› çal›flmada, DMAH antiinflamatuar etkisinin

antikoagülan etkisinden ba¤›ms›z oldu¤u da

gösterilmifltir. Yine ülkemizden yap›lan benzer bir

çal›flmada, Güler ve ark. deltaparin sodyumun

antikoagülan etkisinin olmad›¤› düflük dozlarda bile

antiinflamatuar etkisinin oldu¤unu bildirmektedir (9).

Bizim çal›flmam›zda da kontrol grubunda PNL say›s›

SH ve DMAH gruplar›na göre daha yüksek bulundu ve

bu sonuçlar önceki çal›flmalar ile uyum göstermektedir. 

Heparinin ratlarda ve insanlarda benzer etkileri oldu¤u,

ratlarda yap›lan heparin çal›flmalar›n›n insanlar içinde

uygun oldu¤u bildirilmektedir (16). Bu nedenle heparin ile

ratlarda yap›lan çal›flmalar insanlar içinde yol gösterici

olmaktad›r ve klini¤e uyarlanabilmektedir. SH venöz

sistemde geliflen tromboemboli tedavisinde rutin olarak

kullan›lan bir ilaçt›r. Son y›llarda DMAH bu gibi klinik

durumlarda baflar›l› bir alternatif tedavi sa¤lad›¤›

bildirilmektedir (11,15).  

Heparin s›¤›r akci¤eri ve domuz ince barsak

mukozas›ndan ekstraksiyon ve saflaflt›rma yolu ile elde

edilen sülfatlanm›fl bir polisakkarittir. Ekstraksiyon

s›ras›nda glikozaminoglikan zincirlerinin k›r›lmalar› ile

oluflan ortalama molekül a¤›rl›¤› 12.000 dalton olan

heparin fragmentlerinin hetorojen bir kar›fl›m›d›r.

Heparinin antikoagülan etkisi, antitrombin IIIA’› aktif

duruma getirmesiyle olur.

DMAH standart heparindeki polisakkaritlerin

depolimerizasyonu sonucunda oluflan k›sa fragmentlerin

bir kar›fl›m›d›r. DMAH’lerin molekül a¤rl›klar› 4000-

6500 dalton aras›nda de¤iflmektedir. Antifaktör Xa

etkinlikleri güçlü ve antifaktör IIa etkinlikleri daha

düflüktür (4). Antikuagulasyon tedavisinde heparinin

etkisi APTT ile ölçülür ve yeterli antikoagülasyon için

APTT normalin 1.5-3 kat› aras›nda tutulur. DMAH

etkinli¤i ise antifaktör Xa düzeyi ölçülerek

hesaplanabilir.

Bu çal›flmada PT, INR, Fibrinojen ve DD ölçümleri;

heparin ve DMAH’den etkilenmemesine ra¤men,

çal›flman›n hemotolojik de¤erlendirmesinin sa¤l›kl› olup

olmad›¤›n› kontrol etmek amac› ile yap›lm›flt›r. Heparin

gruplar› ile kontrol gruplar› aras›nda istatistiksel bir fark

ç›kmam›flt›r ve hemotolojik de¤erlendirmenin sa¤l›kl›

yap›ld›¤› kontrol edilmifltir.

SH grubunda APTT 64.77±6.31 bulunmas› bu grupta

uygun antikuagülasyonun yap›ld›¤›n›, ayr›ca

DMAH’lerin oluflturdu¤u gruplarda antifaktör Xa

düzeylerinin (1.31±0.01, 1.32±0.01 ve 1.29±0.04)

heparin ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha

yüksek bulunmas› ile de DMAH gruplar›nda yeterli

antikoagülasyon sa¤lanm›fl oldu¤u görüldü. SH

monositlerin yüzeyine ba¤lanma kabiliyeti oldu¤u

bilinmektedir (17,18,19,20). Bu nedenle monosit say›s›n›n

istatistiksel olarak SH grubunda düflük olmas›

beklenebilir. Ancak ilk 6 saatte nötrofil daha sonraki 2-6

günlerde monosit/makrofaj infiltrasyonu oldu¤u SH ve

DMAH venöz tromboziste ven duvar inflamasyonunu

azaltt›¤› bildirilmektedir (8). Downing ve ark. benzer bir

çal›flmada SH ve DMAH ler aras›nda monosit say›s›

aç›s›ndan bir fark bulamam›fllard›r ve bunu

de¤erlendirmenin erken döneminde olmas› nedeniyle

monositlerin etkisi beklenildi¤i gibi olmam›flt›r fleklinde

aç›klam›fllard›r (8). Bizim çal›flmam›zda monosit say›s›
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SH grubunda say› olarak daha düflük bulunsa da

istatistiksel olarak anlaml› ç›kmam›flt›r.  Ayr›ca lokosit

say›s› aç›s›ndan da gruplar aras›nda fark bulunmam›flt›r.

Sonuç olarak; üç farkl› etken madde içeren DMAH’lerin

kendi aras›nda ve SH ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda

aniinflamatuvar etki aç›s›ndan farklar› yoktur. Hem SH

hem de bu üç farkl› etken madde içeren DMAH’ler

venöz tromboziste benzer antiinflamatuar etkinlik

gösterir. 

Ek not: Bu çal›flma SDÜ Araflt›rma Fonu taraf›ndan

489 say› ve 30/11/2001 tarihli proje ile desteklenmifltir. 

KAYNAKLAR
1. Robert WB, Vitti MJ. Noninvasive diagnosis of venous disease.

In: Haimovici’s Vascular Surgery. Henry Haimovici (Ed).
Cambridge, Blackwell Science, Inc., 1996, pp, 1149.  

2. Kakkar VV. Effectiveness and safety of low molecular weight
heparins (LMWH) in the prevention of venous thromboemblosim
(VTE). Thrombosis and Haemostasis 1995; 74:364-368.

3. Clagett GP, Anderson FA, Heit J. et al. Prevention of venous
thromboembolism. Chest 1995; 108 (Suppl 4): 312-334.  

4. Holmer E, Söderberg K, Bergqvist D. et al. Heparin and its low
molecular weight derivatives: anticoagulant and antithrombotic
properties. Haemostasis 1986; 16 (Suppl 2), 1-7. 

5. Hirsh J. Heparin. N Engl J Med 1991; 324: 1565-1574.
6. Wilson JR, Langman J. Heparin therapy: a randomized

prospective study. Am Heart J 1979; 97: 155-158.  
7. Downing LJ, Strieter RM, Kadell AM. et al. IL-10 regulates

thrombus-induced vein wall inflammation and thrombosis. The
Journal of Immunology 1998; 161: 1471-1476.

8. Downing LJ, Strieter RM, Kadell AM. et al. Low dose low
molecular weight heparin is anti-inflammatory during venous
thrombosis. J Vasc Surg 1998; 28: 848-854.

9. Güler M, Ekim H, K›rali K. et al. Ratlarda oluflturulan venöz
tromboziste heparinin antiinflamatuar etkisi. Fleboloji Dergisi
2001; 1: 19-26.

10. Andersson LO, Barrowcliffe TW, Holmer E. et al. Anticoagulant
properties of heparin fractionated by affinity chromatography on
matrix bound antithrombin III and by gel filtration. Thromb. Res
1976; 9: 575-583.

11. Levine M, Gent M, Hirsh J. et al. A comparison of low
molecular weight heparin administered primarily at home with
unfractionated heparin administered in the hospital for proximal
deep venous thrombosis. N Engl J Med 1996; 334: 677-681.

12. Fareed, J. Heparin, its fractions, fragments, and derivatives.
Semin Thromb Hemost 1985; 11: 1-9.

13. Saliba MJ, Saliba RJ. Heparin in burns: Dose related and dose
dependent effects. Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica,
1975; 33: 113-123.

14. Wang L, Brown JR, Varki A, Esko JD. Heparin’s anti-
inflammatory effects require glucosamine 6-O-sulfation and are
mediated by blockade of L- and P-selectins. J Clin Invest 2002;
110:127-136.

15. Hirsh J, Levine M. Low molecular weight heparin. Blood 1992;
79: 1-17.

16. Smith LJ, Schaible KL, Fessler RG. et al. Examination of the
utility of the rat as an animal model for human. Haemostasis
1987; 17 (4): 206-210.

17. Wakefield TW, Strieter RM, Wilke CA. et al. Venous thrombosis-
associated inflammation and attenuation with neutralising
antibodies to cytokines and adhesion molecules. Arteriosclerosis,
Thrombosis, and Vascular Biology 1995; 15: 258-268.

18 Leung L, Saigo K, Grant G. Heparin binds to human monocytes
and modulated their procoagulant activities and sectory
phenotypes. Effect of histidine-rich glycoprotein. Blood 1989;
73: 177-184.

19. Abbate R, Gori AM, Modesti PA. et al. Heparin, monocytes,
and precoagulant activity. Haemostasis 1990; 20 (Suppl 1):
98-100.

20. Dawes J. Interactions of heparins in the vascular environment.
Haemostasis 1993; 23 (Suppl 1): 212-219. 

Dr. Hüseyin Okutan ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2004; 13(2): 17-22

22



Turkish J Vasc Surg
2004; 13(2): 23-27

Dr. Erkan Kuralay ve Arkadafllar›

23

TIKANMIfi OLAN PROTEZ GREFT KOMPOZ‹T GREFT
OLUfiTURULMASINDA GET‹REN ARTER OLARAK KULLANILAB‹L‹R M‹?

CAN OCCLUDED PROSTHETIC GRAFT BE USED AS INFLOW ARTERY
FOR COMPOSITE GRAFT RECONSTRUCTION?

Erkan KURALAY , Ertu¤rul ÖZAL ,Vedat YILDIRIM*, Cengiz BOLCAL , Celalettin GÜNAY, Harun TATAR 
Gülhane Askeri T›p Akademisi, Kalp ve Damar Cerrahisi ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon* Anabilim Dallar›

Özet
Günümüzde vasküler giriflimler oldukça s›k olarak uyguland›¤› için yeterli otolog safen grefti bulunmas› bazen oldukça güç
olmaktad›r. Bu sebeple bir çok merkezde kompozit greftler kullan›lmaktad›r. Femoral segmentten diz alt› popliteal veya distal
arterlere kompozit greftlerle yap›lan bypasslarda oldukça iyi sonuçlar elde edilmektedir. Biz bir olgumuzda eski ve t›kal› olan
femoro-dizüstü popliteal bypass greftini temizleyerek, kompozit greft oluflturmada getiren arter olarak kulland›k. (Damar Cer
Der 2004;13(2): 23-27)

Anahtar Kelimeler: Kompozit greft, diz alt› bypass, protez greft

Summary
Vascular operations have been routinely performed in many center so adequate vein can not be obtained due to previous
vascular operations in repeated operations. Composite grafts has been used in many center in limited vein conditions. Good
results have been obtained by composite grafts at femora-below knee popliteal artery bypass operations. We have used old
and occluded vascular prosthesis as a inflow artery in this case.  (Turkish J Vasc Surg 2004;13(2): 23-27)

Key Words: Composite graft, below knee bypass, prosthetic graft
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‹R‹fi

Aterosklerotik femoropopliteal t›kan›kl›klarda,

femoropopliteal bypass uygulamalar› günümüzde

oldukça s›k yap›lmaktad›r. Bu tip ameliyatlarda

greftlerin distal anastomozlar› genellikle diz üstü

popliteal arter segmentine yap›lmaktad›r. Diz üstü

femoro-popliteal bypass’lar da genellikle otolog safen

ven kullan›lmaktad›r. Günümüzde gelifltirilmifl olan

protez greft materyalleri ile de otolog safen ven greft

aç›kl›k oranlar›na yak›n oranlarda yap›labilmektedir (1).

Diz alt›nda popliteal arter veya dallar›na yap›lan

bypass’larda protez greftlerde aç›kl›k oranlar› otolog

safen vene göre oldukça düflük kalmaktad›r (2). Bu

amaçla kompozit greft dünyada yayg›n bir kullan›m

alan› bulmufltur (3). Kompozit greft kullan›m› ile diz

üstü tamamen t›kal› olan olgularda bile diz alt›

popliteal arter veya krural dallara bypass makul

aç›kl›k oranlar› ile uygulanabilmektedir (4). Eski ve

t›kanm›fl olan protez greftten proksimal dizüstü

bölümü oluflturulan, kompozit greftlerin olarak

kullan›lmas› günümüzde oldukça tart›flmal›

konulardan biridir.  Biz bu çal›flmam›zda t›kal› olan

femora-dizüstü popliteal Dacron grefte, embolektomi

yap›ld›ktan sonra, uç-yan olarak safen veni anastomoz

ederek oluflturdu¤umuz, kompozit grefti kullanarak,

diz alt› popliteal artere bypass yapt›¤›m›z olgumuzu

sunduk.

OLGU SUNUMU
Yetmifl üç yafl›ndaki erkek hasta sol aya¤›nda fliddetli

a¤r› ve renk de¤iflikli¤i ile klini¤imize bafl vurdu.

Hastan›n anamnezinde dokuz y›l önce koroner bypass

geçirdi¤i ve bundan yaklafl›k bir y›l sonra da her iki alt

ekstremiteye femoro-popliteal bypass uyguland›¤›

saptand›. Sa¤ alt ekstremite bypass’› için safen ven,

sol alt ekstremite için ise 8 no Dacron tüp greft

kullan›ld›¤› anlafl›lan hastan›n yap›lan fizik

muayenesinde her iki alt ekstremitede distal ve

popliteal nabazanlar al›namad›. Doppler probu ile sa¤

alt ekstremitede ak›m saptan›rken sol alt ekstremitede

ak›m saptanmad› ve belirgin dolafl›m yetersizli¤i

bulgular› izlendi. Bu hali ile hastaya acil olarak DSA

yap›ld›. DSA incelemesinde her iki femoro-popliteal

bypass greftlerinin t›kal› oldu¤u saptand›. Sa¤ alt

ekstremitede oldukça belirgin bir profunda femoral

arter distal yatak arterlerini doldururken solda distal

yata¤› ancak geç fazda doldurabilen bir profunda

femoral arter saptand›. (fiekil-1). Bu bulgularla genel

durumu stabil olan hasta ameliyata al›nd›. Öncelikle

sol eski femoral insizyonun hemen alt›ndan protez

greft bulundu ve embolektomi yap›ld›. Oldukça fazla

miktarda eski trombus materyali greft içersinden

fiekil 1: Her iki femoro-popliteal bypass protez greftleri t›kanm›fl
ve sol alt ekstremitede iskemik bulgular› olan hastan›n preoperatif

DSA görüntüsü. 

G
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ç›kar›lmas›na ra¤men ancak zorlama ile greftin

distalinde dizüstü segmente yap›lm›fl olan anastomoz

hatt›ndan fogarty kateteri geçirilebildi. Proksimale

do¤ru yap›lan embolektomi sonucunda da oldukça

fazla trombus materyali geldi. Greft proksimal

anastomozundan da kateter hafifçe zorlanarak

geçirilebildi. Proksimal anastomoz hatt›nda intima

hiperplazisine ba¤l› bir daralma düflünülerek öncelikle

eski proksimal anastomoz hatt›n›n eksplorasyonuna

karar verildi. Greft üzerinden proksimale ana femoral

artere do¤ru insizyon yap›ld›. Proksimal greft

anastomozuna bitiflik alanda belirgin darl›k yapan

fibroz sert dokusu olan lezyon saptand›. Bu alana ana

femoral ve greftin proksimal ucunu da kaplayan

Gore-tex yama ile onar›m› yap›ld›. Daha sonra dizüstü

popliteal arterin bulunmas› için insizyon yap›ld›.

Greftin diz üstü segmentte popliteal arterin oldukça

distaline yap›ld›¤› saptand›. Yeni anastomoz

yap›labilmesi için diz üzerinde yeterli alan ve uygun

arter lümeni, olmad›¤›na  karar verilince diz alt›

popliteal artere anastomoz yap›lmas›na karar verildi.

Diz alt› popliteal arter medial insizyon ile bulundu ve

teyp ile dönüldü. Sa¤ ayaktan vena safena parva köprü

cilt insizyonlar› ile ç›kar›ld›. Bu kaliteli ven grefti 16

cm idi. Bu ven grefti, eski ama proksimal anastomozu

tekrar gözden geçirilmifl ve ak›m› oldukça

güçlendirilmifl olan Dacron protez grefte diz üstü

alanda uç-yan olarak anastomoz edildi. Ven greftinin

distal ucu da diz alt› popliteal artere uç-yan olarak

anastomoz edildi. Kanama kontrolünü takiben

insizyonlar kapat›ld›. Postoperatif erken dönemde ilk

yedi gün düflük molekül a¤›rl›kl› heparin verilen

hastada postoperatif dönemde herhangi bir

komplikasyon geliflmedi sol alt ekstremite dolafl›m›

tümü ile düzeldi ve sol alt ekstremitede el ile

hissedilen nab›z saptanan hasta 325 mg/gün dozunda

aspirin verilerek taburcu edildi. Hastaya üç ay sonra

DSA yapt›r›ld› ve Dacron protez greft üzerine otolog

ven yerlefltirilerek oluflturulmufl kompozit greftin aç›k

oldu¤u saptand› (fiekil-2). 

TARTIfiMA
Femoro-popliteal bypass’lar›n orta ve geç dönem

aç›kl›k oranlar›na etki eden faktörler aras›nda;

hastan›n distal arter yata¤›nda aterosklerozun devam

etmesi ve greftin distal ucunda geliflen intima

hiperplazisi bafll›ca nedenler olarak gösterilmektedir.

‹ntima hiperplazisi ne ba¤l› olarak arterial greftlerin

t›kanmas› postoperatif 30 gün içersinde olabilece¤i

gibi, aylar ile y›llar içersinde de geliflebilir. ‹ntima

hiperplazisi nedenleri tam olarak ayd›nlat›labilmifl

de¤ildir. Fakat arterial kan bas›nc›, ak›m modelleri,

anastomoz teknikleri, greft trombojenitesi, ve greft ile

fiekil 2: Sol protez grefte embolektomi yap›lm›flt›r. Fakat yeterli
kan ak›m› sa¤lanmad›¤› için proksimal anastomoz bölgesi aç›larak

anastomoz hatt›na patchplasti ve protez greftten diz alt›na safen
ven kullan›larak bypass yap›lm›flt›r.
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al›c› arter aras›ndaki çap farkl›l›klar› muhtemel

sebepler olarak gösterilmektedir. ‹ntima hiperplazisi

daha çok protez greftlerde oluflurken, otolog ven

greftlerin kullan›m› ile de oluflabilir. Bizim olgumuzda

protez Dacron greftin her iki ucunda da intimal

hiperplaziye ait darl›klar saptand›. Diz üstüne yap›lm›fl

olan distal anastomozlarda yeni distal anastomoza

elveriflli uygun yer bulmak ço¤u zaman sorun

olabilmektedir. Bu amaçla daha çok diz alt› seviyesine

greftin distal ucunun anastomoz edilme zorunlulu¤u

do¤maktad›r. Greft üzerinden do¤al damara yap›lan

insizyonun yama onar›m› ile kapat›lmas›, greft distal

ucu aç›kl›¤› sa¤lanabilir. Fakat özellikle protez

greftlerle oluflan afl›r› fibrotik aktivite ile oluflan

fibrotik doku, greftin popliteal artere anastomoz

edildi¤i alan› kaplar ve bu bölge anatomisini

gizleyebilir. Bu sebeple distal patchplasti her zaman

yap›lamayabilir. Diz alt›na yap›lan bypasslarda en iyi

aç›kl›k oranlar› otolog ven greftleri ile sa¤lanmaktad›r
(5-8). Hatta diz alt›na yap›lan bypasslarda safen veni

geçirilmifl operasyonlarla tüketilmifl olan hastalarda

kol venlerinin kullan›lmas› bile önerilmektedir (6).

Safen veni tüketilmifl veya s›n›rl› uzunlukta safen veni

olan hastalarda kompozit greft kullan›m› bir çok

merkez taraf›ndan oldukça iyi aç›kl›k oranlar› ile

kullan›lmaktad›r (3-6). Otolog safen ven ile yap›lan

femoro-diz alt› popliteal bypass’lar›n 4 y›ll›k aç›kl›k

oran› %81.2 iken kompozit greftlerde bu oran  %76

olarak bildirilmifltir (7). Chang  JB çal›flmas›nda 8 y›ll›k

primer ve sekonder aç›kl›k oranlar›n› otolog ven ile

%56 ve %62, kompozit greft ile %53 ve %59 olarak

bildirmifltir (8). Kompozit greftlerde distal bölümde

safen ven kullan›ld›¤› için oldukça oynar olan diz

eklemi bölgesi safen ven ile geçildi¤inden protez

greftlerle eklem bölgesinde görülen k›vr›m  (crimping)

yapma potansiyali tamamen elimine edilmektedir.

Kompozit greft oluflturulurken proksimal segmentte

eski ve t›kanm›fl olan greftin kullan›m› s›k görülen bir

al›flkanl›k de¤ildir. Ekstremite kurtar›lmas›n›

gerektiren akut iskemilerde, proksimal anastomozu

kontrol edildikten ve içersindeki trombotik debrisler

iyice temizlendikten sonra eski greft, getiren (inflow)

arter olarak kullan›labilir. Böylece etraf›na iyice

yap›flm›fl ve uzun süre enfeksiyondan korunmufl olan

eski greftin ç›kart›lmas›na gerek olmadan ameliyat

çok daha k›sa sürede yap›labilir. Bilindi¤i gibi protez

greftler etraf›nda oldukça belirgin bir fibrotik aktivite

geliflmektedir. Bu fibrotik doku greftin s›zd›rmazl›¤›

sa¤lamaktad›r. E¤er eski greft ç›kart›l›rsa, erken

postoperatif dönem de protez greft tünelinde ki s›zma

fleklinde de olsa, kanama, hematoma ve buda

enfeksiyona sebep olup protez greft enfeksiyonuna

kadar giden tablolara sebep olabilir (9,10). Eski protezin

yerinde b›rak›l›p yeni bir protez greftin yerlefltirilmesi

halinde, hem proksimal hem de distal anastomoz

bölgelerinde do¤al arterlerde yeni anastomoz

alanlar›na ihtiyaç duyulacakt›r. Yeni protez greft eski

anastomoz alanlar›na da yap›labilir. Bu koflulda genifl

bir diseksiyona ihtiyaç duyulacakt›r (9-11). Bu durumda

protez greftlerin distal anastomozu diz alt›na

yap›lacaksa kompozit greft oluflturmak için distal

anastomozun diz üstünde safen ven greftine uç-uca

yap›lma zorunlulu¤u do¤acakt›r. Bu da çap

uygunsuzlu¤u problemini do¤urabilir. 

Tromboze olan femoro-popliteal protez grefte ba¤l›

iskemik semptomlar olufltu¤unda iskemik

semptomlar›n giderilmesi ve ekstremite kurtar›lmas›

için bafll›ca üç seçenek vard›r. Birincisi graftin tümü

ile ç›kar›larak femoral ve popliteal anastomoz

bölgelerinin revizyonu sonras› yeni bir greft

yerlefltirilmesidir. Di¤er bir tedavi flekli ise son

y›llarda oldukça kullan›lmaya bafllanan fibrinolitik

tedavidir. Özellikle greft t›kan›kl›¤›n›n erken

saptand›¤› koflullarda oldukça baflar›l› sonuçlar elde

edilmekte ve distal damar yata¤›ndaki trombuslar›nda

lizise u¤ramas›ndan dolay› oldukça iyi sonuçlar elde

edilebilmektedir. Aburahma AF ve arkadafllar› (9) Lizis

ve balon anjioplasti ile ak›m sa¤lanan greftlerde befl

y›ll›k aç›kl›k oran›n› %45 olarak bildirmifltir. Üçüncü

tedavi fleklide cerrahi trombektomidir. Günümüzde

sadece lokal anestezi ile trombektomi yap›lmas›n›n

sonuçlar›n›n iyi olmad›¤› oldukça net olarak



bilinmektedir. Graor RA ve arkadafllar› (10) izole

trombektominin 30 günlük aç›kl›k oran›n› %42 olarak

bildirmifltir. Costanza MJ ve arkadafllar› yine lokal

anestezi ile cerrahi trombektomi yapt›klar› PTFE

femoro-popliteal greftin distal ucuna balon anjioplasti

ve stent yerlefltirerek 6 ayl›k aç›kl›k oran›n› %58.3

olarak bildirmifltir (11). Aburahma AF (9) çal›flmas›nda

cerrahi trombektomiye distal uç patch anjioplastisi

ekleyerek befl y›ll›k aç›kl›k oran› %62’ye kadar

yükseltmifltir. Bu sonuçlardan da anlafl›laca¤› gibi

dizüstü femoro-popliteal bypasslarda uzun dönem

greft aç›kl›k oran›n› etkileyen en önemli parametre

distal damar yata¤›n›n durumu ve distal greft ucunda

geliflen intimal hiperplazidir. ‹zole cerrahi

trombektomi ile sadece greft içindeki trombuslar

temizlenece¤i için hangi antikoagülan ve antiplatelet

tedavi uygulan›rsa uygulans›n çok k›sa sürede greftin

t›kanaca¤› çok aç›kt›r. Bu sebeple distal damar

yata¤›n›n aç›lmas›na yönelik ifllemlerde mutlaka

yap›lmal›d›r. Biz bu olguda diz üstü popliteal arterde

anastomoz yap›lacak damar sahas› bulamad›¤›m›z için

diz alt›na inmek zorunda kald›k. Protez greftlerin diz

alt›ndaki problemlerinden korunmak için de eski grefti

getiren arter olarak kullanarak, diz bölgesini geçecek

vena safena parva greftinin proksimal ucunu protez

grefte uç-yan olarak anastomoz ettik. 

Diz alt› bypasslar genellikle ciddi iskemi ve ekstremite

kayb›na neden olabilecek durumlarda s›kl›kla yap›lan

bir ifllemdir. Bu ifllemin yap›lmas›n› kolaylaflt›rmak

için eski t›kal› olan protez greftin getiren arter olarak

kullan›lmas› oldukça pratiktir. E¤er greft tamamen

temizlenip, yeterli bir kan ak›m› sa¤lanabilirse femoral

bölgedeki anastomoz hatt›n›n aç›lmas›na gerek

olmayabilir. Embolektomi yap›lacak olan protez greft

segmenti safen ven greftinin proksimal

anastomozunun yap›labilecek yer olmas›na ayr›ca

özen gösterilmelidir. Böylece oldukça s›n›rl› bir

insizyon ile yeterli bir getiren arter bölgesi

sa¤lanabilmekte ve eski protez greft yerinde

b›rak›larak protez greft komplikasyonlar› da en aza

indirilebilmektedir. 
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RÜPTÜRE ABDOM‹NAL AORT ANEVR‹ZMASININ CERRAH‹S‹NDE SOL
RENAL VEN D‹V‹ZYONU:  OLGU SUNUMU

LEFT RENAL VEIN DIVISION IN RUPTURED ABDOMINAL AORTIC
ANEURYSM SURGERY: A CASE REPORT

Erman PEKTOK, Hakan POSACIO⁄ LU
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, ‹ZM‹R

Özet
Abdominal aort anevrizmalar›nda elektif hastalarda cerrahi mortalite %2-4 iken, acil cerrahi gereken rüptüre olgularda mortalite
%40-50 civar›ndad›r. Jukstarenal yerleflimli anevrizmalarda anevrizman›n proksimal boynuna ulaflmak ve sa¤lam aort dokusuna
anastomoz yapmak zor olabilir. Böyle olgularda sol renal venin divizyonu, proksimal anastomozu yaparken kolayl›k sa¤layabilir.
Klini¤imizde rüptüre abdominal aort anevrizmas› tan›s› ile acil cerrahi tedavi uygulanan ve sol renal veni divize edilen olgu,
literatür eflli¤inde incelenmifltir. (Damar Cer Der 2004;13(2): 29-32)

Anahtar kelimeler: Sol renal ven, abdominal aort anevrizmas›

Abstract
Abdominal aortic aneurysm is a frequently diagnosed pathology in clinical practice. The surgical mortality rate is 2-4% for
elective cases, but is 40-50% for the cases requiring emergent surgery. Exploration of the proximal neck of the aneurysm may be
quite difficult in juxtarenal aneurysms. For this group of patients, division of the left renal vein may be advantageous for the
proximal anastomosis. A patient operated urgently in our clinic with the dignosis of ruptured abdominal aortic aneurysm, and left
renal renal vein division performed is revised with the literature.  (Turkish J Vasc Surg 2004;13: 29-32)

Key words: Left renal vein, abdominal aortic aneurysm.
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‹R‹fi

Abdominal aort anevrizmalar›n›n elektif cerrahi

tedavinin mortalitesi %2-4 iken, rüptüre olgular›n

mortalitesi halen %40-50 civar›ndad›r (1, 2). Elektif

abdominal aort anevrizmas›nda preoperatif tan›

yöntemleri kullan›larak anevrizma boynunun seviyesi ve

buna ba¤l› olarak da kros-klemp (X-klemp) seviyesinin

saptanmas› daha yüksek bir olas›l›kla yap›labilirken,

mortalitesi çok daha yüksek olan rüptüre abdominal aort

anevrizmalar›nda bu oran daha düflüktür (1). Ço¤unlukla

hastan›n hemodinamik durumu, anevrizman›n tipi

(inflamatuar olup olmamas›), preoperatif tan› töntemleri

ve retroperitoneal hematomun yayg›nl›¤› da kros-klemp

seviyesini etkilemektedir. Bir k›s›m rüptüre abdominal

aort anevrizmas› da sadece abdominal ultrason ile

ameliyata al›nabilmektedir. Ayn› zamanda, çekilen

tomografilerde kesit aral›klar›n›n genifl olmas› da

anevrizman›n boynu ile renal arterler aras›ndaki

mesafenin yanl›fl hesaplanmas›na neden olmakta ve X-

klemp seviyesini etkileyebilmektedir (3). Anevrizma

boynunun renal arterler seviyesinde veya daha yukar›da

oldu¤u durumlarda, özellikle de operatif stratejinin daha

s›kl›kla de¤iflebildi¤i rüptüre abdominal aort

anevrizmas› olgular›nda, anevrizman›n boynuna

ulaflabilmek ve sa¤lam bir aort dokusuna anastomoz

yapabilmek için sol renal venin divize edilmesi

gerekebilmektedir. Sol renal ven divizyonunun zarars›z

oldu¤unu belirten yay›nlar›n yan›nda (4, 5, 6, 7, 8),

postoperatif dönemde böbrek fonksiyonlar›n› bozarak

üremiye neden oldu¤unu belirten yay›nlar da mevcuttur
(9, 10, 11). Bununla birlikte renal ven divizyonu ve

postoperatif renal fonksiyonlar ile ilgili genifl seriler

içeren çal›flmalar da henüz yoktur.

Rüptüre abdominal aort anevrizmas› nedeniyle opere

edilen ve anevrizma boynuna ulaflabilmek için sol renal

ven divizyonu yap›lan olgumuzla birlikte, literatür

eflli¤inde sol renal ven divizyonu ve bu yöntemin

postoperatif etkileri incelenmifltir.

OLGU
15 günlük s›rt ve bel a¤r›s› tan›mlayan ve kulland›¤›

analjezik tedaviden yarar görmeyen 57 yafl›ndaki erkek

hasta Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Acil Servisi’ne

baflvurmufltur. Yap›lan ilk fizik muayene ve abdominal

ultrason sonras›nda “rüptüre abdominal aort

anevrizmas›” ön tan›s› ile konsülte etti¤imiz hastan›n

genel durumunun iyi, bilincinin aç›k, vital bulgular›n

ölçümünde normotansif ve taflikardik (122/dk.) oldu¤u

görüldü. Fizik muayenede bat›nda sert, pulsatil kitle

izlendi, defans, rebound yoktu. Tüm ekstremite nab›zlar›

aç›kt›. Di¤er sistemik muayene bulgular› ola¤and›.

Elektrokardiyografisinde sinüs taflikardisi d›fl›nda bulgu

izlenmedi. Özgeçmiflinde hipertansiyon mevcuttu ve 4,5

y›l önce konan multipl myeloma tan›s› nedeni ile klinik

izlem alt›ndayd›. Preoperatif tetkiklerde Htc: %22,9, Hb:

7,7 g/dl, WBC: 11.900/mm3, plt: 255.000/mm3,

kreatinin: 1,14 mg/dl, üre: 52 mg/dl olarak saptand›.

Hastan›n yap›lan dinamik opakl› torakoabdominal

bilgisayarl› tomografi tetkikinde; “abdominal aortada

renal arter seviyesinden bafllayan, aortik bifurkasyona

kadar uzanan, 8x6 cm. çaplar›nda, çevresinde 2-3 cm.

kal›nl›¤›nda ekstravazasyona ba¤l› s›n›rlanm›fl trombüs

izlenen abdominal aort anevrizmas›” saptand› (Resim 1).

Hastan›n Kalp Damar Cerrahisi Klini¤i’ne yat›fl›

yap›larak acil cerrahi tedavi endikasyonu kondu.

Endotrakeal entübasyon ve genel anestezi ile sa¤ juguler

ven yoluyla santral venöz kateterizasyon uygulanan
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Resim 1. Dinamik opakl› torakoabdominal BT tetkikinde rüptüre
infrarenal abdominal aort anevrizmas›.



hastada, median laparatomi ile bat›n aç›ld›.

Retroperitoneal yayg›n bir hematom saptanmazken,

anevrizman›n üzerine duodenumun yap›flm›fl oldu¤u

görüldü. Anevrizma ön duvar› sar›-beyaz renkliydi, sert

ve kal›nd›. Yan duvarlar› ise çevre dokulara ileri

derecede yap›fl›kt›. ‹nflamatuar tipte ve rüptüre bir

anevrizma oldu¤u kan›s›na var›ld›. Çevre dokular›n ve

duodenumun çok yap›fl›k olmas› nedeniyle anevrizma

boynunun diseksiyonundan vaz geçildi ve duodenum,

yaralanmamas› için anevrizma duvar› üzerinden diseke

edilmedi. Aortaya supraçölyak seviyeden X-klemp

konarak, anevrizman›n aç›lmas›na karar verildi. Her iki

ana iliak arter eksplore edildi, fakat çevre dokuya çok

yap›fl›k olduklar› görüldü¤ünden dönülmedi.

Heparinizasyonu takiben, hiatustan aortaya ve distalde

her iki ana iliak artere klemp konarak anevrizma kesesi

aç›ld›. Trombüsler temizlendikten sonra anevrizman›n

posterior duvardan rüptüre oldu¤u saptand›. Sa¤lam aort

dokusuna ulaflmak için proksimale do¤ru diseksiyon

yap›ld›¤›nda, ancak sol renal venin kesilmesi ile

anevrizman›n boynuna ve anastomoz için uygun aort

dokusuna ulafl›labilece¤i görüldü. Sol renal ven, vena

cava inferior’a yak›n k›sm›ndan dönülerek ba¤land› ve

kesildi. Proksimalde aort çap›n›n normal olmas› ve her

iki ana iliak arterin salim olmas› nedeniyle tübüler greft

interpozisyonuna karar verildi. 3/0 polypropilen dikifller

ile 16 mm. tubuler Dacron greft (Vascutek R), sa¤lam

aort dokusuna, renal arterlerin hemen distaline

anastomoze edildi. Klemp hiatustan greft üzerine

al›narak, greftin distal ucu aortoiliak bifurkasyona 3/0

polypropilen dikiflle anastamoze edildi. Renal iskemi

süresi:  13 dk., distal iskemi süresi: 28 dk., cell saver:

3000cc. olarak kaydedildi. Postoperatif dönemde 36 saat

süreyle renal doz dopamin infüzyonu ile yo¤un bak›mda

izlenen hasta, 11. günde flifa ile taburcu edildi. Hastan›n

postoperatif 7. günde yap›lan Doppler ultrasonografi

tetkikinde, “sol renal parankim ve sinüs ekojenitesi

normal izlendi, intrarenal arterial ak›m R‹ de¤eri 0,68

ölçüldü, sol testiküler venin genifllemifl (6 mm)” oldu¤u

saptand›. Postoperatif 4. günde yap›lan laboratuvar

tetkiklerinde Htc: %30,8, Hb: 10,1 g/dl, WBC:

5.620/mm3, plt: 132.000/mm3, kreatinin: 1,50 mg/dl, üre:

31 mg/dl ölçüldü. Postoperatif 3. ayda yap›lan kontrolde

Htc: %19,0, Hb: 6,2 g/dl, WBC: 10.400/mm3, plt:

191.000/mm3, kreatinin: 1,74 mg/dl, üre: 49 mg/dl

ölçüldü. Hastan›n multipl myeloma tan›s›yla izlendi¤i

hematoloji klini¤inden ile konsultasyon al›narak

anemiye yönelik ileri tetkik ve tedavi amac›yla bu

klini¤e yat›fl› yap›ld›.

TARTIfiMA
Günümüzde ortalama yaflam sürelerindeki art›fl

nedeniyle, abdominal aort anevrizmalar›n›n görülme

s›kl›¤› da giderek artmaktad›r. Abdominal aort

anevrizmalar›n›n cerrahisi s›ras›nda anevrizma boynu

ile renal arterler aras›ndaki mesafe, X-klemp

seviyesini ve operatif stratejiyi etkileyen en önemli

faktörlerden biridir. Di¤er bir faktör ise sol renal venin

lokalizasyonudur. Anevrizma boynunun jukstarenal

oldu¤u durumlarda, sa¤l›kl› bir anastomoz yapabilmek

için sol renal venin divizyonu gerekebilmektedir

(Resim 2). Literatüre göre bu durum %5’ten az

s›kl›kla görülür (4).

Sol renal ven, böbrek hilusundan ç›kt›ktan sonra 2.

lumbal vertebra seviyesinde renal artere paralel

seyreder, orta hatta uzanan abdominal aortan›n önnden

geçerek vena cava inferior’a dökülür. Ortalama 3-4 cm.

uzunlu¤undad›r. Sol gonadal ven ve sol suprarenal venin

inferior dal›, sol renal vene drene olur. Bu anatomik
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Resim 2. Dinamik opakl› torakoabdominal BT tetkikinde
jukstarenal yerleflimli aort anevrizmas›n›n proksimal boynu ve

aortu önden çaprazlayan sol renal ven.



özelliklerinden dolay› sol renal ven, vena cava inferior’a

yak›n seviyeden divize edilebilir. Bu durumda sol

böbre¤in vena cava inferior’a drenaj›, sol gonadal ve

suprarenal venler yolu ile gerçekleflir.

Calligaro ve arkadafllar› (12) 64 hastal›k serilerinde, sol

renal veni divize etmeden önce vene klemp konarak

güdük bas›nc›n›n ölçülmesi gerekti¤ini, güdük bas›nc›

50-60 mm H2O’nun alt›ndaysa sol renal ven

divizyonunun postoperatif dönemde böbrek

fonksiyonlar› üzerine olumsuz etkisi olmayaca¤›n›

belirtmifllerdir. Andersen ve arkadafllar› (7) ise buna ek

olarak divizyonun vena cava inferior’a yak›n

yap›lmas›n› önermifllerdir. 

Komori ve arkadafllar› (4) sol renal ven divizyonu

yapt›klar› 8 olgunun 3’ünde renal ven ile vena cava

inferior aras›na reanastomoz yapm›fllar ve reanastomoz

yap›lan ve yap›lmayan olgular›n izleminde renal

fonksiyonlar aç›s›ndan anlaml› fark bulamad›klar›n›

belirtmifllerdir. Bunun sonucu olarak renal venin

devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›n›n gerekli olmad›¤›

yorumunu yapm›fllard›r. Sol böbrekte konjesyonun

geliflti¤i olgularda, sol renal ven güdü¤ünün vena cava

inferior’a gerginlik olmaks›z›n  tekrar anastomozunun

yap›lamad›¤› olgularda, sentetik greft interpozisyonu ile

renal venin vena cava inferior’a drenaj› sa¤lanabilir (13).

Olgumuzda sol renal venin divizyonundan sonra renal

konjesyon izlenmedi¤inden reanastomoz ya da greft

interpozisyonu yap›lmam›flt›r. Postoperatif 7. günde

yap›lan Doppler ultrason ile renal kan ak›m›nda

bozulma olmad›¤› saptanm›flt›r.

Sol renal ven divizyonu, renal arterler seviyesinden

bafllayan abdominal aort anevrizmalar›n›n cerrahisinde

anevrizma boynunun görülerek proksimal anastomozun

sa¤l›kl› aort dokusuna yap›labilmesine yard›mc› olan bir

manevrad›r. Renal konjesyon ya da böbrek yetmezli¤i

olan olgularda reanastomoz ya da greft interpozisyonu

yap›labilir. Ancak postoperatif dönemde böbrek

fonksiyonlar›nda bozulmaya sebep olabilece¤i

bildirildi¤inden, sol renal ven divizyonunun ancak

gereken olgularda uygulanmas›n›n yararl› oldu¤u

düflüncesindeyiz.
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