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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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ALT EKSTREM‹TE VAR‹SLER‹NDE SKLEROTERAP‹

SCLEROTHERAPY FOR LOWER LIMB VARICES

U¤ur BENG‹SUN, Lütfü SOYLU
Ankara Üniversitesi, T›p Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Ankara 

Özet
Telenjiektazilerden variköz venlere kadar uzanan kronik venöz yetmezlik insidans›  yaflla birlikte artmakta ve ortalama toplumun
%10-20 sini etkilemektedir. Bu problemin tedavisinde 20 yüzy›l›n ilk y›llar›nda uygulanmaya bafllanan safen ven stripping çok
yayg›n olarak kullan›lsa da özellikle küçük çapl› venler için skleroterapi bir alternatif olmufltur. ‹lk kez 1944’de Orbach taraf›ndan
uygulanan air-block tekni¤i ile yap›lan skleroterapi zaman içinde safen ven gibi genifl çapl› venlere ultrason alt›nda  ve köpük
formunda uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bu yaz›da son y›llarda popularitesi yeniden artmaya bafllayan skleroterapinin alt ekstremite
varislerinin tedavisindeki yeri, uygulama yöntemleri ve komplikasyonlar› sunulmufltur. (Damar Cer Der 2004;13(3):1-8).

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

Abstract
The incidence of chronic venous insufficiency that has a spectrum from telangiectasies to varicose veins increases with age and is
seen in 10-20% of the population averagely. Saphenous vein stripping was first found its clinical application in the first years of
20th century for the treatment of this problem and currently it is widely used but sclerotherapy is still an alternative for the
treatment of vessel with a small diameter. It was first performed by Orbach in 1944 using air block technique, and it’s been started
to applied to the large diameter veins like saphenous vein in foam form with ultrasonographic guidance. In this article we present
the current situation of sclerotherapy, its area of use, the application methods and complications in the treatment of lower
extremity varicose veins. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(3):1-8).

Key words: Venous insufficiency,   sclerotherapy, foam  sclerotherapy       
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Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi 
‹bni Sina Hastanesi 
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‹R‹fi

Kronik venöz yetmezlik (KVY), asemptomatik

telenjektazilerden önemli ölçüde iflgücü kayb›na yol

açan venöz ülsere kadar genifl bir klinik yelpaze

oluflturur. Bu yaz›n›n as›l hedefini oluflturan

skleroterapinin do¤ru olarak uygulanabilmesi öncelikle

venöz hastal›¤›n sistematik de¤erlendirilmesine ba¤l›d›r.

Ard›ndan öncelikle invaziv olmayan yöntemler

uygulan›p tan› do¤rulanarak CEAP s›n›flamas› ile  KVY

tan›s›n›n 4 önemli eleman› (Klinik, Etyoloji, Anatomi,

Patofizyoloji) ortaya konur. Son olarak da tedavi

alternatifleri belirlenerek uygun yöntem uygulan›r. Bu

yaz›da alt ekstremite varislerinde bir tedavi seçene¤i

olarak skleroterapi  ana hatlar› ile irdelenecektir.

Noninvaziv Vasküler Muayene
Hava pletismografi, fotopletismografi ve renkli dupleks

inceleme en yayg›n kullan›lan noninvaziv testleri

olufltursa da venöz sistemi de¤erlendirmede alt›n

standart yöntem renkli doppler ultrasondur.

Noninvaziv vasküler muayene yüzeyel ve derin venöz

sistemlerin hemodinamiklerinin ölçümünde,

perforanlar›n yetersizli¤ini saptamak ve venöz

trombozisi ekarte etmek için kullan›l›r. 

Venografi (Flebografi) gibi invaziv tan› yöntemleri

bafllang›ç muayenesinde kullan›lmaz ancak konjenital

vasküler malformasyonlar, pelvik varisler ve rekurren

variköz venler gibi kompleks venöz patoloji varl›¤›nda

uygun tedavi seçene¤ine karar verme aç›s›ndan

endikedir (1) .

Skleroterapi
Skleroterapinin amac› ven lümeni içine bir kimyasal

madde enjekte ederek intiman›n yap›sal olarak

bozulmas›na neden olmak ve böylece ven duvar›n›n

karfl›l›kl› kenarlar›n› birbirine yap›flt›rarak; kanla dolu,

sarkm›fl ve görünür hale gelmifl veni fibrotik bir doku

haline dönüfltürmektir(2,3) .

Skleroterapi Endikasyonlar›

Selektif venöz cerrahi ve skleroterapi ço¤u variköz ven

tipleri için en iyi müdahale yöntemi oluflturmaktad›r.

Skleroterapinin endikasyonlar› afla¤›daki gibidir.

• Yüzeyel venüller "venous spider"(1 mm den küçük

venler) venöz göllenmeler ve di¤er küçük venöz

k›zar›kl›klar. Bu yüzeyel varikositenin tedavisi ço¤u

kozmetik baz›lar› semptomatik olabilir. 

• Renkli Doppler USG ile valvüler geri ak›m

saptanmayan 1-3 mm çap›ndaki  varisler

• Postoperatif rezidual venler; yani insizyonlar›n say›s›n›

azaltmak için cerrah taraf›ndan eksize edilmeyen 3 mm

çap›n alt›ndaki venler. Bu tedavi yüzeyel ekimozlar

geçince ve insizyonlar iyileflince (genelde postoperatif 2.

ayda) uygulan›r.

• Postoperatif takipte fark edilen 3-4 mm çap›ndaki

varisler. Bu venler atlanm›fl yetersiz perforanlara

sekonder de¤ilse skleroterapi ile tedavi edilmeli.

• Küçük konjenital vasküler malformasyonlar  kavernöz

hemanjiom gibi. Bunlar skleroterapi ile baflar›yla

elimine edilirler. Cerrahi endikasyonu  olmayan genifl

venöz malformasyonlarda da skleroterapi palyatif

rahatlama sa¤layabilir.

• Kanayan varisler. Bunlar yüksek konsantrasyonlu

sklerozan madde enjekte edilerek kontrol alt›na

al›nabilir. Uygun kompresyon (30-40mmHg) bir hafta

veya daha uzun uygulan›r.  Bu tedavi hemen venin

oblitere olmas›n› sa¤lar ve geçici olarak problemi

kontrol alt›nda tutar.

• ‹nkompeten perforanlar. ‹nkompeten perforanlar›n

skleroterapisi özel uzmanl›k ister. Ço¤u raporlara göre

bu tedavide yüksek nüks oran› vard›r ve derin ven

trombozuna yol açabilir. Safenofemoral ve

safenopopliteal bileflkeye dupleks eflli¤inde sklerozan

maddenin s›v› formda enjeksiyonu önerilmez(4) .

• Bacak ülseriyle birlikte olan  büyük varisler. Bu

durumda skleroterapi  ülserin iyileflmesini ülsere alanda

mevcut olan venöz hipertansiyonu geçici olarak elimine

ederek kolaylaflt›rmaktad›r(1) .

Skleroterapi  Kontrendikasyonlar›
Skleroterapi için kontrendikasyonlar›n listesi

uygulaman›n yap›ld›¤› ülkelerde ve uygulac›lar aras›nda

baz› farkl›l›klar gösterir.  Baz› Avrupa ülkelerinde büyük
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variköz venlere  ve perforanlara enjekte etmek

yayg›nd›r. Geri ak›m noktalar›n›n varl›¤›na ald›rmadan

Avusturya, Fransa, ‹sviçre, Almanya ve ‹ngiltere’de

büyük variköz venlere uygulayan flebojistler vard›r.

Birkaç randomize prospektif çal›flmada skleroterapinin

tek tedavi yöntemi olarak tüm variköz venlere

uygulanmas› rekürrens insidans› art›rd›¤›n›

gösterilmifltir. Bu nedenle ço¤u vasküler cerrah ciddi

geri ak›m  bulunan büyük variköz venlere enjeksiyon

yapmazlar ve cerrahi tedaviyi tercih ederler.

Afla¤›daki durumlar skleroterapi için kontrendikasyonlar

göstermektedir. 

Hamilelik. Hamile kad›nlarda tercihen  enjeksiyon

yap›lmamal›d›r. Vulva varisi, y›rt›lma tehlikesi olan

venöz ülser komflulu¤undaki büyük varislerde hamile

kad›nlarda geçici olarak önemli klinik sorunu çözmek

için lokalize enjeksiyon yap›labilir.

 Yafll› ve sedanter hastalar. Yafll› hastalarda  (70 yafl)

skleroterapi bireysellefltirilmelidir. Normal cilde sahip

ve sa¤l›¤› iyi durumda olanlarda sorun olmadan

skleroterapi yap›labilir.  Di¤er taraftan mobilite eksikli¤i

ve derin ven trombozu  riski tafl›yan hastalar skleroterapi

uygun de¤ildir. 

Generalize ciddi sistemik hastal›¤› (diabet, kardiyak,

renal, hepatik, pulmoner, kollajen doku hastal›klar›,

maligniteler)

‹lerlemifl romatizmal hastal›klar veya hastan›n

hareketlerini engelleyen herhangi bir kas-iskelet sistemi

hastal›¤›n›n bulunmas›

‹ntermitant kladikasyon, so¤ukluk, cilt atrofisi ve

nab›zs›zl›k veya zay›f nab›z ile kan›tlanan alt ekstremite

arteryel yetmezli¤i. fiüpheli olgularda   ayak bile¤i/kol

arteryel bas›nç indeksi (ABI) ölçülmelidir. ABI indeksi

0,8’in alt›nda olan hastalar da  tercihen skleroterapi

yap›lmamal›d›r..

Ciddi allerjik hastal›¤› veya bronfliyal ast›m hikayesi

olan hastalar dikkatli de¤erlendirilmelidir. Skleroze edici

ajana karfl› ciddi anaflaktik reaksiyonlar ender

durumlarda bildirilmifltir.  Ciddi allerji hastal›¤› hikayesi

varl›¤›nda en güvenilir skleroze edici ajan %65’lik

dekstroz veya %11,7-23,4’lük hipertonik salindir.

Akut ateflli hastal›klar. 38º  ve daha yüksek ateflle

seyreden akut sistemik hastal›klar›n semptom ve

bulgular›n›n bulunmas› 

Akut yüzeyel tromboflebit veya derin ven trombozu

Obezite. Obez kiflilerde (vücut kitle indeksi >%25)

mobilite k›s›tlanm›flt›r ve eksternal kompresyon zor

uygulan›r. Bu durumda tedavi kiflisellefltirilmeli ve

yöntemin yarar zarar oran› dikkatli de¤erlendirilmelidir.

Antikoagülan kullanan hastalar. Damar›n

delinmesine sekonder afl›r› ekimoz oluflum riski

nedeniyle antikoagülanlar, aspirin veya antienflamatuar

ilaçlar›n enjeksiyondan 1 hafta öncesi  b›rakmas› önerilir
(1,4).

TEDAV‹
Kronik venöz yetmezli¤i olan hastalarda afla¤›daki

yöntemlerden  faydalan›l›r.

Elevasyon: Ekstremitelerin elevasyonu için herhangi bir

kontrendikasyon yok ise (hiatal herni gibi), hastan›n

yata¤›n›n ayak ucu  2,5-3 cm eleve ederek  yatmas›

temin edilmelidir.

Eksternal  Kompresyon: Elastik bandajlar, elastik

çoraplar veya elastik olmayan kompresyon sistemleri

formunda olabilir. Venöz hastal›klarda kompresyon

bafll›ca tedavi olarak kabul edilmifltir.

Ekstremitelerin Hijyeni: Her hastaya ekstremitenin

temizlenmesi ve nemlendirilmesi tavsiye edilmelidir.

Skleroze Edici Ajanlar› Enjekte Ederek
Tedavi
fiu anda kullan›lan skleroze edici ajanlar benzer

histolojik etki yaratmaktad›r. Enjeksiyon sonras›

endotelyal hücreler flifler ve hemen çatlar. Akut

enflamatuar reaksiyon k›rm›z› tromboz oluflumuna

neden olur. Ajan›n konsantrasyonuna ba¤l› reaksiyon

komple etkisizlikten kuvvetli periflebitik reaksiyona

kadar de¤iflebilir. Etki flekillerine göre skleroze edici

ajanlar osmotik, deterjan veya afl›nd›r›c› olarak

s›n›fland›r›labilir. 

Osmotik Ajanlar: Sodyum klorid %23,4 , Glukoz %65

ve Sodyum salisilat

Deterjan Ajanlar: Sodyum tetradesil sitrat (sotradecol),

Polidocanol (Aethoxysklerol),  Sodyum morhuat

Afl›nd›r›c› Ajanlar: Sodyum ve potasyum iodid ve

Kromatl› gliserin (Scleremo)(3) .
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Sklerozan Ajan›n  Seçimi
Her skleroterapi ajan›n bir emniyet ve yarar profili

vard›r. Ajan, konsantrasyonu ve enjekte edilen solüsyon

miktar› enjekte edilecek olan  venin yerine, tipine ve

boyuna göre  belirlerlenir. FDA sodyum tetradesil sülfat,

sodyum morhuat ve etanolamin oleate’› sklerozan ajan

olarak onaylam›flt›r(1) .

De¤iflik ven boyutlar› için sklerozan konsantrasyonlar›

Telenjektazi : 1mm veya daha küçük çapl› venler %

0,125-0,25 sodyum tetradesil sülfat veya % 0,5

polidocanol ile tedavi edilir. Küçük venöz k›zar›kl›k ve

telenjektazilerin tedavi ederken yanma hissini azaltmak

için az miktarda lidokain kar›fl›ml› konsantrasyonu

%11,7-23,4 hipertonik salin solüsyonu en çok

kullan›lan›d›r. Baz› telenjektazi a¤lar›n›n büyük

besleyici venlere ba¤l› oldu¤u dikkate al›nmal›d›r. Bu

durumda büyük besleyici venler önce tedavi edilmelidir.

Fransa skleroterapi okulunun önerdi¤i gibi polidocanol

% 0,5 nekroz oluflturmadan paravasküler olarak injekte

edilebilir. (Resim -1)

1-3 mm Çap›ndaki Venler
Bu venlerde %23,4 konsantrasyonlu hipertonik salin,

%0,50-0,75 sodyum tetradesil sülfat veya %0,75-1

polidocanol genelde baflar›l›d›r. Küçük çapl› venler için

(1 mm ) düflük konsantrasyon kullan›lmal›d›r. (%0.5)

Ven 3mm çap›na yaklaflt›kça yüksek konsantrasyon

kullan›lmal›d›r. (% 0.75)

3-6mm Çap›ndaki Venler
Bu venler en iyi olarak %1-3  sodyum tetradesil sülfat

veya %2-3 polidocanol ile tedavi edilir. Bu

konsantrasyonlar  3-4 mm çap›ndaki konjenital vasküler

lezyonlarda da kullan›fll›d›r. Yine düflük

konsantrasyonlar küçük çapl› venler için kullan›lmal›d›r.

Bacak Ülserlerini Saran Büyük Venler 
Bu venler için %3 sodyum tetradesil sülfat veya %3-4

polidocanol kullan›larak  tromboz sa¤lan›r (Resim -2 )

ve özellikle kanama epizodlar›n›n kontrolü için

yararl›d›r. Bu yöntem ülserin iyileflmesini

h›zland›rmaktad›r (5) .

Resim -2 Bacak ülserinde skleroterapi

Konjenital Vasküler Anomalilere Ba¤l›
Varisler 
Küçük hemanjiomlar veya Klippel Trenaunay sendromu

gibi  malformasyonlar ile birliktelik gösteren varisler %3

sodyum tetradesil sülfat veya %4 polidocanol gibi

yüksek konsantrasyonlu skleroze edici ajanla tedavi

edilir. Bu olgularda skleroterapi ya cerrahiye ilave

olarak veya cerrahi yap›lamayan ve palyasyona ihtiyaç

duyulan hastaya tek tedavi fleklinde uygulanmaktad›r(6) .
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Köpük Skleroterapisi
Skleroterapi ajanlar› özellikle deterjan sklerozanlar son

y›llarda köpük formda kullan›lmaktad›r.  Bu formdaki

sklerozanlar›n kullan›m›, asl›nda  1944 y›l›ndan beri air-

block tekni¤i  olarak  bilinmesine  karfl›n  günümüzde

köpük skleroterapi olarak yeniden gündeme geldi.  Bu

yöntemin popüler olmas›nda, köpük formdaki

sklerozan›n ekojenitesi ile  dupleks incelemede görünür

hale gelmesi yan›nda aktif ajan miktar›n›n büyük

miktarda azalmas› rol oynamaktad›r. Enjekte edilen

köpük miktar› 20-80 ml aras›nda  de¤iflirken gerçek

verilen ajan miktar› 4-5 ml aras›ndad›r(1) .

Materyaller
Afla¤›daki materyaller bulundurulmal›d›r. 

•  1-3 mm lik enjektörler

•  ‹nce hipodermik i¤neler  1/2 inch uzunlukta  k›sa aç›l›

27,30 veya 33 gauge

• Sklerozan ajan.

• Ayd›nlatma için ›fl›k kayna¤›

• Damar çap›n› ölçmek için cetvel 

• Eksternal kompresyon materyali olarak elastik

bandajlar veya elastik çoraplar  (20-30 mmHg) 

• ‹nce uçlu bistüri (mikrotrombektomi için)

• Skleroterapi yap›lan  her odada bir acil çantas› mutlaka

bulundurulmal›d›r.

• Foto¤raf makinesi. Hastalar s›k olarak  öncesini

unuttuklar›ndan tedavi öncesi ve tedaviden en az 16

hafta sonra karfl›laflt›rma için  foto¤raf çekilmelidir. 

Skleroterapi Teknikleri 
Genel Prensipler 
Baflar›l› skleroterapinin ilk temeli geri ak›m (reflü)

noktas›n›n eliminasyonudur.  Geri ak›m noktalar›

kontrol edildi¤inde tedavi afla¤›daki gibi devam

edilmelidir.

• Önce büyük varisler daha sonra küçük varisler tedavi

edilmelidir.

• En proksimaldeki varisten en distale do¤ru

gidilmelidir(2).

Küçük Venler ‹çin Teknikler
‹yi ›fl›kland›rma ve magnifikasyon (x2-3) çok önemlidir.

Hastalar uzanm›fl pozisyondayken hastan›n tarif etti¤i

"en kötü alandan" enjeksiyon ile  bafllanmal›d›r. Hava-

engel tekni¤i küçük venler ve telenjektazilerde

yararl›d›r. Küçük hava kabarc›klar› i¤ne do¤ru

yerlefltirdi¤inde vende ani bir beyazlama meydana

getirir. Küçük volümdeki ajan hastan›n rahats›zl›¤›n›

azaltmakta ve komplikasyonlar› engellemektedir. Her

enjeksiyonda 0,25-0,50 ml sklerozan verilmelidir.

Enjeksiyondan hemen  sonra venler lokal inflamasyona

ba¤l› olarak k›zar›k ve flifl olur. Total 2-4 ml skleroze

edici ajan ilk seansta farkl› alanlara da¤›t›larak enjekte

edilebilir. Hipertonik salinin total volümü 10 ml’e kadar

olabilir. Enjekte edilen alan gazl› bezle komprese edilir.

Tüm baca¤a eksternal kompresyon   ayak bile¤inin

fleksiyonu ve diz arkas› dikkate al›narak uygulanmal›.

Diz üstü yada külotlu elastik çoraplar elastik

bandajlardan daha iyidir çünkü hastan›n hareketlerine

uyum sa¤lamaktad›r. Kompresyon 1-3 gün sonra

b›rak›l›r. 1 hafta sonra bacak muayene  edilir ve

herhangi bir trombus varsa ince uçlu bistüri ile ç›kar›l›r.

Hastalara oldukça hareketli olmas› söylenir ve uzun süre

ayakta durma ve oturma pozisyonlar› engellenmelidir.  

3-6mm Çap›ndaki Venlere Enjeksiyon
Venlerin muayenesi hasta dik pozisyondayken yap›l›r.

Enjeksiyon ise yatar pozisyondayken yap›l›r. (Resim -3)

Skleroterapi için hareket ettirilebilen masa idealdir.
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Büyük venler için 1/4 inch uzunlu¤undaki 26-27 gauge

i¤ne en iyisidir.  Bu teknikte vene girilir masa yada

bacak yükseltilir ve bofl ven içine enjeksiyon yap›l›r.

Aspirasyonda kan varl›¤› i¤nenin intravasküler

pozisyonda oldu¤unu teyid eder. (Resim -4) Enjekte

edilen volüm damar›n çap›na ba¤l›d›r. Bir enjeksiyon

için 0,5 ml’lik miktar yeterlidir. Bir venin birkaç yerden

enjekte edilmesi gerekebilir. Enjeksiyon

tamamland›ktan sonra gazl› bezle vene bas›nç uygulan›r.

Kompresyon (20-30mm bas›nç) en az 1 hafta

uygulanmal›d›r. 

Resim -4 Enjeksiyonun ven içine yap›lmas› aspirasyonla kontrol 
edilir

Skleroterapi Sonras› Kompresyon
Skleroterapi sonras› kompresyon uygulamayan hekimler

olsa da küçük çapl› damarlar için kompresyonun yararl›

oldu¤unu düflündüren nedenler vard›r. 

• Damar duvar› üzerine direkt etki ile damar›n daha

effektif fibrozisini sa¤lar.

• Kompresyon enjeksiyon yerinde trombüs geliflimini ve

ilerlemesini engeller. 

• ‹yi bir kompresyon bald›r kaslar›n›n pompa etkisini

art›rmakta ve trombüsün derin ven sistemine

ilerlemesini engellemektedir.

• Enjeksiyona ba¤l› sekonder geliflen rahats›zl›klar›

kompresyon azaltmaktad›r.  Telenjektazi  haricindeki

venlere kompresyon en az 1 hafta olmal›d›r(7) (Resim-5)

Enjeksiyon Sonras› Trombektomi 
Enjeksiyon sonras› uygun kompresyon yap›lmas›na

karfl›n enjeksiyon yap›lan venlerde trombus geliflimi

s›kt›r. Trombus b›rak›l›rsa organize olup kan›

hemosiderine de¤ifltirmekte , mavi kahvemsi renge

de¤ifltirmektedir. Bu pigmentasyon  %20 hastada

geliflmekte %80 hastada 2 y›l içinde kaybolmaktad›r. 

Enjeksiyondan sonraki ilk 2-3 haftada trombüs

kolayl›kla ç›kart›labilir. Ço¤u araflt›rmac›n›n deneyimine

göre trombüsün erken ç›kar›lmas› pigmentasyonun

insidans›n› ve yo¤unlu¤unu azaltmaktad›r.  Trombüsün

ç›kar›lmas› için en uygun zaman ilk 2-3 hafta olsa da

materyalin organize olmadan önce baz› vakalarda

enjeksiyon sonras› 8. haftada trombüs ç›kar›lmas›

baflar›yla sonuçlanm›flt›r(8) . (Resim -6)

Resim -6 Skleroterapi sonras› oluflan trombüsün ç›kar›lmas›

Ultrason Eflli¤inde Skleroterapi
1986 y›l›nda ultrason eflli¤inde skleroterapi ilk kez

tan›mlanm›flt›.  1989 y›l›nda Strasbourg’da  Phlebology

Dünya Kongresinde resmi olarak tan›t›lm›flt›r. 

Öncelikle hastan›n derin ve yüzeyel venleri olas› derin

venöz trombozu ekarte etmek için rutin venöz dupleks

ile incelenir. Hasta ayakta iken ve a¤›rl›¤›n› inceleme

yap›lacak baca¤› üzerine vermezken, safen ven özellikle

Dr. U¤ur Bengisun ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2004; 13 (3): 1-8

6

Resim -5 Skleroterapi sonras› kompresyon



proksimal k›sm› ve safenofemoral bileflke incelenir.

Reflü varl›¤›n› araflt›rmak için Valsalva manevras›  ve

bacak kaslar›n›n s›k›lmas› gibi teknik-ler kullan›labilir.

E¤er reflü l saniyeden uzunsa bu hasta reflü tedavisi için

uygun bir adayd›r(1,9) .

Venin delinmesi ve sklerozan maddenin enjeksiyonu

dupleks ile yap›lmaktad›r. ‹lac›n ven içindeki da¤›l›m›

ve etkileflimi de dupleks ile kontrol edilmektedir.

Enjeksiyon sonras› enjekte olan venin vazospazm›

ultrasonun probuyla ritmik kompresyonlarla

sa¤lanabilir. Hasta supin pozisyonda iken safen ven

yakla-fl›k bileflkenin 10 cm distalinde dupleks probu ile

bulunur. Venin cilt alt›ndaki derinli¤i ve çap› ölçü-lür.

Safen ven üzerindeki cilt probun distaline ka-dar

sterilize edilir ve lokal anestetik ile uyuflturu-lur. 16

gauge'luk bir Teflon kateter direkt USG eflli¤inde safen

vene yerlefltirilir. Bacak yaklafl›k 35 derece yukar›

kald›r›larak safen venin içindeki kan›n yerçekimi etkisi

ile boflalmas› sa¤lan›r. Vendeki kan›n daha fazla

boflalmas› için katater ucunun he-men üstünden safen

vene manuel kompresyon uy-gulan›r. %1 veya %3 lük

STS den yaklafl›k 0.5 veya 1ml kadar› kataterden

yavaflça enjekte edilir. 0.5 ml havan›n veya salinin

enjeksiyonu katater içinde kalan sklerozan›n damar içine

gitmesini sa¤lad›¤› gibi, katater çekilirken sklerozan›n

subkütan dokuya geçmesini önler. Enjeksiyon bölgesine

devaml› bir kompresyon uygulan›rken kateter çekilir. II

derece bir varis çorab› giydirilir ve bu bölgeye kadar

çekilir. Daha sonra hasta kald›r›l›r(10) .

Son zamanlarda köpük  skleroterapi artm›fl bir önem

kazanm›flt›r. Dupleks USG ve köpük sklerozanlar›n

kombinasyonu büyük variköz venlerin tedavisinde s›v›

sklerozanlara göre daha effektif kullan›lmaktad›r.

Köpük, hava ve sklerozan ajan›n 3 yollu musluk

arac›l›¤› ile homojen bir flekilde kar›flt›r›lmas› ile elde

edilir (Resim-7). Köpük venöz endotele daha iyi temas

eder ve bu da yöntemin etkinli¤ini art›r›r. Giriflimin

ultrason alt›nda yap›lmas› köpü¤ün enjeksiyon yap›lan

ven içinde ilerleyiflinin kontrolünü sa¤lar. Derin venlere

ajan›n ilerlememesi için safeneofemoral bileflkeye

d›flardan bask› uygulan›r. Yöntemin ayaktan bir tedavi

olmas› yan›nda minor komplikasyonlar  oluflturabilir
(10,11,12) .

Karfl›laflt›rmal› çal›flmalarda köpük skleroterapinin s›v›

forma göre 12 aya kadar yap›lan takiplerde  daha etkin

oldu¤u gösterilmifltir. Tek uygulama ile venin oblitere

edilmesinde %81 ve elimine edilmesinde %96 baflar›l›

bulunmufltur. Skleroterapi, köpük skleroterapi ve cerrahi

yöntemleri karfl›laflt›ran VEDICO çal›flmas› da köpük

skleroterapinin cerrahi kadar etkin oldu¤unu

göstermifltir(13) .                 

Komplikasyonlar  
Her skleroze edici ajan›n istenmeyen reaksiyonlar›

olabilir.  Skleroterapinin en s›k komplikasyon ve yan

etkileri afla¤›daki gibidir(1) (Resim -8).

• Pigmentasyon 

• Geçici ödem ve fiifllik

• A¤r›, Hassasiyet, Rahats›zl›k

• Deri nekrozu

• Derin ven trombozu

• Anaflaktik reaksiyon 

• Geçici görme problemleri (scotoma) 

• ‹ntraarteryel enjeksiyon
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Resim -8 Skleroterapi sonras› deri nekrozu

Sonuç
Skleroterapi prensiplerine  göre  uygulan›rsa mükemmel

sonuçlar elde edilir. Her bir tedavi seans›ndan 1 ay sonra

varisler büyük oranda  kaybolmaktad›r. Venül ve

telenjektazileri elimine etmek için birkaç seans

gerekmektedir. Son y›llarda uygulanan köpük

sklerozanlarla büyük çapl› yüzeyel venleri de elimine

etmek mümkündür. Ultrasonografi eflli¤inde köpük

skleroterapi, büyük çapl› varislerin tedavisinde minimal

invaziv bir yöntem olarak k›sa dönemde tatminkar

sonuçlarla  uygulanmaktad›r. Skleroterapi do¤ru

endikasyonlarla deneyimli eller taraf›ndan yap›ld›¤›nda

komplikasyon oranlar› düflük olup baflar› oran›

artmaktad›r.
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CANLI DENEY HAYVANI ÖNCES‹ M‹KROCERRAH‹ E⁄‹T‹M
PROGRAMI

MICROSURGERY TRAINING BEFORE THE STEP ON LIVE ANIMAL

Tamer SEYHAN, Ömer Refik ÖZERDEM
Baflkent Üniversitesi, T›p Fakültesi, Adana uygulama ve araflt›rma Hastanesi, Adana 

Özet
Amaç: Deney hayvan› üzerinde çal›flmadan sadece mikroskop veya büyütmeli gözlük kullanarak kendi kendine mikrocerrahi
e¤itim yapmakt›r. Tan›mlanan egzersizlerle büyütme alt›nda mikrocerrahi alet ve sütürlerine hakim olarak dikifl atma ve
dü¤ümleme yetene¤inin art›r›lmas› sa¤lan›r.  
Yöntem: Mikrocerrahi e¤itimi için canl› hayvan modeli bulamayanlar veya bu imkan› k›s›tl› olanlar için haz›rlanan özel "pratik
kart›" kullan›larak yap›lan 5 günlük egzersiz program› tarif edilmifltir. Pratik kart› eldiven lasti¤i ve karton kullan›larak kolayca
yap›labilir. 
Sonuç: Mikrocerrahi e¤itiminde deney hayvan›nda anastomoz çal›flmalar› zorunlu olmakla beraber her zaman yeterli say›da deney
hayvan› ve laboratuar ortam› bulunmayabilir. Çal›flma kartlar› ile yap›lan ön çal›flmalar: 1. Daha az deney hayvan› kullan›lmas›na
imkan tan›r, 2.Özel laboratuar flartlar› gerektirmez, 3.Deney hayvan› üzerinde çal›flmak üzere kifliyi haz›rlar. (Damar Cer Der
2004;13(3):9-12).

Anahtar kelimeler: Mikrocerrahi, pratik kart›, mikrocerrahi e¤itimi.

Abstract
Purpose: The aim of this study to describe a basic microsurgery training without live animal. One can easily manuplate the
microsurgery tools and sutures after learning described exercises 
Method: A five-day training program which has been performed by using a special "practice card" was described for the surgeons
who can not find live animal model or have limited conditions. This card can easily be prepare with a cardboard and a surgical
rubber glove. 
Result: Although anastomosis training on live animal model is essential in basic microsurgery training, one occasionally can not
provide enough lab animals and ideal laboratory conditions for this purpose. The method described here 1. reduce the
requirement of live animals, 2. does not necessiate special lab conditions, 3. prepares one to practice on live animals. (Turkish J
Vasc Surg 2004;13(3):9-12).

Key words: Microsurgery, practice card, microsurgery training.          
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‹R‹fi

Son y›llarda cerrahi bilimlerdeki en büyük iki

geliflmeden biri flüphesiz mikrocerrahi di¤eri ise

endoskopik cerrahidir. Mikrocerrahi e¤itimi için pekçok

ülkede farkl› fizik flartlarda ve farkl› programlar

uygulayan e¤itim merkezleri aç›lm›flt›r. Genelde en az

befl gün süren ve 80 saate kadar ç›kabilen e¤itim

programlar› mevcuttur1,2. Her merkezde kursiyer canl›

hayvan modeline geçmeden önce temel bir mikrocerrahi

e¤itimi almakta daha sonra canl› deney hayvan›nda

damar ve sinir anastomoz çal›flmalar› yapmaktad›r.

Hayvan modeli öncesi temel mikrocerrahi e¤itiminin

amac› kiflinin mikroskop alt›nda, mikrocerrahi aletler ve

mikrosütur materyalleri ile çal›flma becerisini

art›rmakt›r. Bu amaçla sentetik materyaller veya cans›z

dokular kullan›labilir. Sentetik materyaller cerrahi

tampon, eldiven lasti¤i, boncuklar ve sentetik damar

materyalleri (silastic, PTFE) olabilir3-8. Cans›z doku

olarak tavuk kanad›, plasenta, avülse dokular veya

dondurulmufl damar kesitleri  kullan›labilir9-11. Eldiven

lasti¤i kullan›larak haz›rlanan çal›flma kartlar› bu

amaçla çok s›k olarak kullan›l›r5,12,13.

Mikrocerrahi ö¤renmek için canl› deney hayvan›nda

çal›flma ortam› her zaman bulunamayabilir. Böyle

durumlarda sadece mikroskop veya büyütmeli gözlük,

mikrocerrahi aletleri ve mikrosüturler temin edilerek

tarifledi¤imiz çal›flma program› uygulanabilir.

Mikrocerrahi kurslar› ülkemizde çok yayg›n de¤ildir.

Makalede verilen çal›flma program› yurt d›fl›nda

mikrocerrahi kurslar›nda uygulanan baz› programlardan

esinlenerek haz›rlanm›flt›r. Bu programda özellikle yeni

bafllayanlara kademeli beceri art›r›lmas› amaçlanm›flt›r. 

MATERYAL-METOD
Program bafllang›c›nda e¤itmenden veya temel bir

mikrocerrahi kitab›ndan mikrocerrahi aletleri tan›n›r ve

uygun tutufl pozisyonlar›n› ö¤renilir. Bu çal›flmalarda

mikroportegü, mikropenset, mikromakas ve vasküler

anastomoz klibinden oluflan mikrocerrahi seti yeterlidir.

Çal›flmalar basit ameliyat mikroskopu veya de¤iflik

büyütmelerde gözlük kullan›larak yap›labilir. ‹deali her

ikisiyle de çal›flmaya al›flmakt›r. Çal›flmalar için 9/0 ve

10/0 naylon dikifl materyalleri (befler adet) gereklidir.

Befl günlük programda çal›flma kartlar› (20x20 cm)

kullan›l›r. Kare fleklinde kesilen kartonun orta noktas›

merkezi olacak flekilde içerisine yeni bir kare (10x10

cm) çizilir. Bu kare kenarlar› 2.5 cm. olan 16 adet küçük

kareye bölünür. Kenardaki ilk bir s›ra hariç, her bir

küçük karenin orta noktas› kullan›larak 1.5 cm çap›nda

daireler çizilir. Daha sonra bu dairelerin kenarlar› tam

kat kesilerek ç›kart›l›r. ‹fllem sonunda 12 küçük daire

elde edilir. Kart›n içerisinde delik aç›lmayan kare

s›ras›na yukar›dan afla¤›ya dikey, yatay, sol yan ve sa¤

yan çizgiler çizilir. Cerrahi eldiven lasti¤i düzgün

k›sm›ndan 7.5x10 cm lastik kesilir. Bu lastik arka yüze

gevflek olmayacak tarzda yap›flt›r›l›r. Her bir daire

içindeki eldiven lasti¤ine kartta gösterilen yönlerde

bisturi ile uygun kesiler yap›l›r (fiekil 1). Sütur çal›flmas›

yap›lacak k›s›m cerrahi mikroskop alt›na getirilir.

Büyütme ve netlik ayar› yap›larak bu alan›n net olmas›

sa¤lan›r. Netlik ayarlama ifllemi kursiyere birkaç defa

tekrarlatarak pratik kazanmas› sa¤lan›r. 

‹lk gün ilk oturumda 9/0 dikifl mateyalleri ile çal›flma

kart›ndaki ilk üç  sat›rdaki kesilere uygun aral›klarla

ortalama 120 dikifl atmas› sa¤lan›r. Pozisyon aç›s›nda en
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fiekil 1: Mikrocerrahi çal›flmas› için haz›rlanm›fl ve çal›flma
tamamlanm›fl kart›n görüntüsü.



zor olan son sat›ra geçmeden önce bir saat ara verilir. 

‹kinci gün ayn› ifllem 10/0 dikifl materyali ile tekrarlan›r

son sat›rdan önce yine 1 saat ara verilir. ‹kinci günde

ortalama 280 dikifl atmas› sa¤lan›r. 

Üçüncü gün tüp oluflturma çal›flmas›na geçilir. Ayn› kart

üzerinde gösterilen yönlerde 4 mm. aral›kl› iki pararel

kesi yap›l›r. Pararel kesilmifl bu alanlar 9/0 dikifl

materyali ile tüp haline getirilmeye çal›fl›l›r (fiekil 2). 

Dördüncü gün pararel kesilerin aras› 3 mm.ye

düsürülerek 10/0 dikifl materyali ile tüp oluflturma

çal›flmas› yapt›r›l›r. 

Beflinci gün daha önce oluflturulan tüplerde

mikrovasküler anastomoz klipleri kullan›larak orta hatta

kesi yap›l›p anastomoz çal›flmas› yapt›r›l›r. Daha zor

olan bu çal›flmalar esnas›nda daha s›k aralar verilir

(fiekil 3).

Tüp çal›flmalar› esnas›nda e¤itmen kursiyere daha aktif

yard›mda bulunur. Sonraki günlerde e¤er mümkünse

canl› hayvan modelinde anastomoz çal›flmalar›na geçilir.

TARTIfiMA
Temel mikrocerrahi e¤itiminde canl› hayvan modeli

öncesi yap›lan e¤itim, bu modeldeki çal›flma süresini

k›saltmakta, yap›lan anastomozlarda baflar› flans›n›

art›rmakta ve çal›flma için gerekli hayvan say›s›n›

azaltmaktad›r. Bu amaçla yap›lan e¤itimde daha çok

farkl› tiplerdeki çal›flma kartlar›ndan faydalan›l›r 5,12,13.

Mikrocerrahi temel e¤itiminde en büyük amaç büyütme

alt›nda beyin ve el koordinasyon yetene¤ini art›rmakt›r.

Örne¤in 5 kez büyütme alt›nda çal›fl›l›yorsa el ve

parmaklar 5 kez daha ince koordinasyonlu hareket

yapmak zorundad›r. Bu yetenekte ancak pratik

yap›larak kazan›l›r. Makalede verilen program yeni

bafllayanlar için mevcut literatür incelenerek sadece

örnek olarak haz›rlanm›fl bir programd›r. Kullan›lan

pratik kart› da daha önce Awad taraf›ndan önerilen

çal›flma kart›n›n (Xomed, Micro Practi-CardTM) daire

çaplari daha küçültülerek modifiye edilmifl fleklidir 14.

Daire çaplar›n› küçültmekteki amaç daha ince dikifl

materyalleri ile çal›flmay› sa¤lamak ve bir günlük

egzersiz program›nda tüm dairelerin tamamlanmas›n›

sa¤lamakt›r. Awad makalesinde 8/0 (6mm.) ve 10/0

(4mm.) dikifllerle çal›flmay› önermifltir. Egzersizlerde

kullan›lan dikifl i¤nesi 9/0 için 5 mm. 10/0 icin 4

mm.’yi geçmemelidir. Disk fleklinde haz›rlanan çal›flma

kartlar›nda her egzersiz için ayr› disk haz›rlanmasi

gerekir15. Özel olarak imal edilen poliuretan kartlar

pratik de¤ildir. Cerrahi tamponla yap›lan çal›flmalarda,

de¤iflik yönlerde dü¤üm çal›flmas› ve anastomoz

çal›flmas› yap›lamaz 3. Dü¤üm atma esnas›nda dikifl ipi

gevflek ve desteksiz kal›r. Egzersiz çeflidi de s›n›rl›

oldu¤undan çal›flmac›ya s›k›c› gelebilir. Ayn›

problemler boncuk ile yap›lan çal›flmalar içinde

geçerlidir6. Pratik kart› ile yap›lan çal›flmalarda

mikrocerrahi ifllemlerinde çok önemli yeri olan

adventisya disseksiyonu prati¤i kazan›lamaz. Cans›z

modelde bu egzersizi yapmak için silikon tüp üzerine

poletilen transparan film membran sar›lmas› ile

oluflturulan modelde egzersizler önerilmifltir16. Yine

cans›z dokularda örne¤in tavuk kanad›nda yine

amputasyon materyallerinde bu konuda pratik

yap›labilir. 

Turkish J Vasc Surg
2004; 13 (3): 9-12

Dr. Tamer Seyhan ve Arkadafllar›

11

fiekil 2: Tüp çal›flmas› sonras› yak›n çekim görüntü.

fiekil 3: Oluflturulan tüpte anastomoz çal›flmas› sonras› görüntü.



Programda kullan›lan kart› çal›flmac› taraf›ndan çok

rahatl›kla yapabilir. Çal›flma kart› ile zorluk derecesi

artan egzersizler yapmak kademeli olarak yetenek

geliflmesi imkan› sa¤lar. Genelde çal›flma bitiminde

ortalama 1000 adet tamamlanm›fl dikifl çal›flmas›

yap›lm›fl olur. Birinci gün çal›flmas› esnas›nda amaç;

mikrocerrahi alet ve mikroskop hakimiyetini sa¤lamak,

dikifl dü¤ümü için ip mesafesini ayarlamak ve dü¤ümün

do¤ru oturtulmas› prati¤ini kazand›rmakt›r. ‹kinci gün

çal›flmas›nda ilaveten daha ince dikifl materyaline ve elin

daha ince hareketlere adaptasyonunu sa¤lamakt›r. Tüp

çal›flmalar›nda amaç üç boyutlu ortamda dikifl i¤nesinin

do¤ru aç› ve uygun manevralarla tüpten geçirme prati¤i

sa¤lamak, pensetle bu ifllem esnas›nda atravmatik

çal›flmaya al›flmak ve vasküler doku simülasyonu

yaratmakt›r. Bu çal›flmalar esnas›nda özellikle pensetle

tüpün tutulmamas›na ve sadece destek amaçl› penset

kullan›lmas›na dikkat edilir. Tüple yap›lan anastomoz

çal›flmalar›nda anastomoz klibi uygulama prati¤ide

kazan›l›r. Yine dü¤üm atma esnas›nda için de¤iflik

yönlerde halka oluflturma ve karfl› taraf ipi rahat

yakalayabilme prati¤i de kazanilir. Tüp çal›flmalar› uç

yan, yan yan ve tüp greft çal›flmalar› ile

çeflitlendirilebilir13.

Çal›flma kart› egzersizleri doku yo¤unlu¤unun

hissedilememesi aç›s›ndan dezavantajl›d›r. Ancak zaten

bu dönemde doku yo¤unlu¤unu hissetmekten ziyade alet

hakimiyetine, mikroskop çal›flmas›na ve dü¤üm atma

al›flkanl›¤› kazanmak temel amaçt›r. Bu amaçla

kullan›lan damar yo¤unlu¤una yak›n PTFE damar

protezleri oldukça pahal›d›r. Canl› damar dokusuna çok

yak›n haz›rlanm›fl di¤er sentetik materyallerde rat

masraf›n› geçmektedir. 

E¤er mikrocerrahi ifllemler cerrahin prati¤inde önemli

yer tutacaksa kendi mikrocerrahi ameliyat setini kurmas›

en idealidir. Bu hem cerrahin al›flk›n oldu¤u

mikrocerrahi aletlerle  çal›flmas›n› hemde bu aletlerin

daha titiz bak›m›n› sa¤layacakt›r. 

Cerrahi tecrübesi olan her doktor fizik flartlar›

oluflturduktan sonra bu e¤itimi kendi kendinede

yapabilir. Ancak daha önce konu ile ilgili teorik bilgileri

okumal›  ve eger varsa görsel (video kaset, CD)

materyalleri izlemesi gerekir.  En az›ndan teorik bilgiler

okunmadan mikrocerrahi e¤itimi kendi kendine

yap›lamaz. Mikrocerrahi ameliyatlar› yapan bir cerrah

her zaman s›k olarak bu ameliyatlari yapamayabilir.

Uygun hasta olmamas› nedeniyle mikrocerrahiye uzun

süre ara verilmek zorunda kal›nd›¤› dönemlerde de

çal›flma kart› üzerinde yap›lan egzersizler ince

koordinasyon yetene¤inin muhafaza edilebilir. Çünkü

bu yetenek pratik yap›lmad›¤› sürece unutulabilecek

veya zay›flayabilecek bir yetenektir.  

Program sonunda çal›flmac› büyütme alt›nda çal›flma

yetene¤i kazanarak mikrocerrahi uygulamalara veya

canl› hayvan çal›flmalar›na haz›r hale gelmifl olur. Ayn›

zamanda çal›flma kart› egzersizleri sonras› çok az say›da

canl› hayvan modeli üzerinde ve daha k›sa süre

çal›fl›larak cerrahi uygulamalara geçilebilir. 
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VENA SAFENA MAGNADAK‹ YETMEZL‹⁄‹N ANT‹OKS‹DAN S‹STEM
ÜZER‹NE ETK‹S‹

EFFECS OF INSUFFICIENCY IN SAPHENOUS VEIN ON ANTIOXIDANT
SYSTEM.

Barlas Naim AYTAÇO⁄ LU*, Nehir SUCU*, Lülüfer TAMER**, Murat ÖZEREN*, ‹lhan MAV‹O⁄ LU*, Özgün BAYRI*, 
Orhan GÜNGÖR*, Murat D‹KMENG‹L*
Mersin Üniversitesi, T›p Fakültesi, *Kalp ve Damar Cerrahisi ve **Biyokimya AD, Mersin.

Özet
Amaç: Bu çal›flmada vena safena magnada (MSM) yetmezli¤i olan ve olamayan hastalarda antioksidan sistemdeki etkilenmeleri
araflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem: Poliklini¤imize varis yak›nmas›yla baflvuran 67 hasta çal›flmaya dahil edildi. VSM’da yetmezli¤i olan 30 hasta ile
çal›flma grubu, VSM’da yetmezli¤i olmayan 37 hasta ile kontrol grubu oluflturuldu. Hasta bacaklardaki ayak s›rt›ndan al›nan kan
örneklerinden malondialdehit (MDA), eritrosit indirgenmifl glutatyon (GSH), vitamin C ve E düzeylerine bak›lm›flt›r.
Bulgular: Çal›flma grubundaki hastalarda kan MDA düzeyleri kontrol hastalara göre anlaml› derecede yüksek bulunmufltur
(p=0.001). Ayn› hasta grubunda GSH ile vitamin C ve E düzeyleri ise anlaml› olarak düflük tespit edilmifltir (p=0.05, p=0.03,
p=0.001).
Sonuç: VSM’da önemli yetmezli¤i olan hastalarda antioksidan sistemlerde azalma meydana gelmektedir. Bu hastalarda C ve E
vitaminlerinin de bilinen tedavilere eklenerek antioksidan sistemin desteklenmesi önemli bir eksi¤i kapatacakt›r. (Damar Cer Der
2004;13(3):13-16).

Anahtar kelimeler: Variköz venler, antioksidan sistem

Abstract
Objective: In this study, we aimed to investigate the effect of the insufficiency in vena saphena magna (VSM) on the non-enzymatic
anti-oxidant system.
Methods: Sixty-seven patients who admitted to the outpatient ward of our clinic with complaints of varicose veins were included
into the study. The study group consisted of 30 patients who had significant insufficiency in the VSM. Patients without insufficiency
in VSM constituted the control group. Blood samples were collected from the dorsal veins of the affected extremities.
Malondialdehyde, erythrocyte reduced glutathione, Vitamin C and Vitamin E were the parameters analyzed.
Results: In the study group, MDA levels were found to be significantly higher than the control group (p=0.001). GSH, vitamin C
and vitamin E levels were significantly lower in the same group when compared with the control group (p=0.05, p=0.03,
p=0.001).
Conclusion: In patients with significant regurgitation in VSM, there is a reduction in the anti-oxidant systems. Addition of vitamin
C and E, as anti-oxidants, to the current known management for the insufficiencies of the VSM will fairly complete the missing part
in medical therapy. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(3):13-16). 

Key words: Varicose veins, anti-oxidant system.  
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‹R‹fi

Venöz sistemde staz hemodinamik, metabolik ve

nütrisyonel bozukluklara neden olur. Bu durum mikro

sirkülasyonda  de¤iflikli¤e, endotel disfonksiyonuna,

doku hipoksisine, lökosit ve platelet aktivasyona yol

açar(1,2). Reaktif oksijen metabolitlerinde (ROM) art›fl

görülür. ROM’un ana kayna¤› endotel ve lökositlerdir.

ROM lipitlerin, proteinlerin ve DNA’n›n

oksidasyonuyla hücre bütünlü¤ünü ve fonksiyonunu

bozar(3-4). Malondialdehit (MDA) düzeyi bu oksidatif

hasar›n göstergesidir(5). Normal fizyolojik koflullarda

antioksidan koruyucu mekanizmalarla  ROM’un

yapaca¤› hasar önlenir. Organizmada süperoksit

dismutaz, glutatyon peroksidaz, katalaz gibi enzimatik

ve glutatyon vitaminler ve elementler gibi non-

enzimatik antioksidan sistemler vard›r(6-8). Aradaki

hassas dengenin ROM lehine bozulmas› ile venöz

yap›da baflta endotel olmak üzere  hasarla sonuçlan›r.

Damar bütünlü¤ü bozulur. Bu durum telenjiyektaziden

staz dermatitine kadar klinik bir tabloyla kendini

gösterebilir. Biz de yapt›¤›m›z çal›flmada vena saphena

magnada (VSM) yetmezli¤i olan  varisli  hastalar ile

VSM’s› normal olan varisli hastalar›n  kan MDA,

vitamin E, C ve eritrosit indirgenmifl glutatyon (GSH)

düzeylerine bakarak VSM’daki yetmezli¤in  oksidatif ve

antioksidatif sistem üzerine olan etkisini göstermeyi

amaçlad›k. 

HASTALAR ve YÖNTEM
Altm›flyedi  varisli hasta Mersin Üniversitesi T›p

Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi klini¤ine kabul edildi.

Hastalar CEAP s›n›fland›rmas›na göre de¤erlendirildi(9).

VSM’da ileri derecede yetmezli¤i olan varisli 30 hasta

ile çal›flma grubu, VSM’s› normal olan 37  varisli hasta

ile kontrol grubu oluflturuldu. Tan› fizik muayene ve

yüksek çözünürlüklü B-mod ultrasonografi (Echocolor

Doppler Sonoline Versa Plus Siemens) ile konuldu.

Çal›flma grubunda kad›n/erkek oran› 19/11 ve yafl

ortalamas› 44.13±13.51 iken, kontrol grubunda

kad›n/erkek oran› 23/14 ve yafl ortalamas› 43.45 ±11.77

idi. Sistemik hastal›¤›, periferik arteryel hastal›¤›,

diyabeti, derin ven trombozu, tromboflebiti, derin venöz

yetmezli¤i, kronik alkol al›m› ve sigara öyküsü olan,

antioksidan preperatlar, flebetonik ilaçlar, hormonal

preperat alan hastalar çal›flma d›fl›nda b›rak›ld›.

Çal›flmam›z hastanemiz etik kurulu taraf›ndan kabul

edildi ve hastalar›m›z uygulanacak ifllem  konusunda

bilgilendirildi.

Biyokimyasal tetkikler:
Hastalar›n varisli olan baca¤›ndaki ayak s›rt›ndan venöz

kan al›nd›.

MDA Ölçümü:
EDTA’l› tüplere al›nan açl›k kan örnekleri 3000 rpm de

santrifüj edilerek elde edilen plazma örnekleri analiz

yap›l›ncaya kadar -20°C’de sakland›. MDA seviyeleri

haz›r kit (Reagent cat no: 67 000 Chromosystems,

GmbH Germany) kullan›larak belirlendi. Analizler

florometrik olarak izokratik HPLC sistemi (HP 1100) ile

ölçüldü. MDA ölçümü için koflullar: Enjeksiyon Hacmi:

20ml Ak›fl; H›z›:1.0 ml/dk; Kolon ve oda ›s›s›: 25°C;

Dalga boyu: Ex: 515 nm, Em: 533 nm.

Eritrosit redükte glutatyon ölçümü: 
Kan örnekleri EDTA’l› tüplere al›nd›. Eritrosit redükte

glutayon (GSH) ölçümü için tam kan kullan›ld›. Eritrosit

GSH (Reagent cat no: 6600, column cat no:66 100

Chromosystems, GmbH Germany) seviyeleri haz›r kit

kullan›larak belirlendi. Analizler florometrik olarak

izokratik HPLC sistemi (HP 1100) ile ölçüldü. Redükte

glutatyon ölçümü için koflullar: Enjeksiyon Hacmi:

20ml Ak›fl; H›z›:1.3 ml/dk; Kolon ve oda ›s›s›: 25°C;

dalga boyu: Ex: 385 nm , Em: 515 nm.

Vitamin E ve C ölçümü: 
EDTA’l› tüplere al›nan açl›k kan örnekleri 3000 rpm de

santrifüj edilerek elde edilen plazma örnekleri analiz

yap›l›ncaya kadar -20°C’de sakland›. Vitamin E

(Reagent cat no: 34 000 Chromosystems, GmbH

Germany) ve C (Reagent cat no: 65 000

Chromosystems, GmbH Germany) seviyeleri haz›r kit
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kullan›larak belirlendi. Analizler UV detektör ile

izokratik HPLC sisteminde (HP 1100) ölçüldü. Vitamin

E ölçümü için HPLC koflullar›: Enjeksiyon Hacmi:

50ml; Ak›fl H›z›:1.5 ml/dk; Kolon ve oda ›s›s›: 25°C;

dalga boyu: 295 nm. Vitamin C ölçümü için HPLC

koflullar›: Enjeksiyon Hacmi: 20ml; Ak›fl H›z›:1.3

ml/dk; Kolon ve oda ›s›s›: 25°C; dalga boyu: 245 nm.

‹statistiksel Analizler:
‹statistiksel analizler SPSS sürüm 9 paket program›

arac›l›¤›yla de¤erlendirilmifltir. De¤erlendirmeler için

Student-t testi kullan›lm›fl ve p<0.05 de¤erleri

istatistiksel olarak anlaml› kabul edilmifltir.

BULGULAR
Çal›flma grubundaki hastalar›m›z›n MDA düzeyi

anlaml› düzeyde artm›flken, eritrosit GSH düzeyi, Vit E

ve C düzeyleri önemli  düzeyde azalm›flt›. (Tablo 1). 

Tablo 1: Hasta ve kontrol grubunda oksidan ve antioksidan
düzeyleri

Parametre MDA Eritrosit GSH Vitamin C Vit E
Hasta 0.27±0.08 534.02±63.93 29.89±6.33 24.36±8.3
Grubu
Kontrol 0.13±0.07 644.56±87.10 33.02±6.73 30.59±13.24
Grubu

p 0,001 0,05 0,03 0,001

TARTIfiMA
Variköz venler,  venlerde geniflleme ve kapaklarda

yetmezlik ile beraberdir(10). Staz ve hipoksi ile

sonuçlanan bu patolojide aç›¤a ç›kan ROM iki

mekanizmayla venöz hasarda etkilidir. Birincisi hücre

membran›n›n oksidasyonu ile oluflan endotel hasar› ve

bunu takip eden kapiller geçirgenlik, ikincisi ise lökosit,

monosit ve trombosit aktivasyonudur. Bu hasarda ROM

kadar proteolitik enzimler, lökotrienler, prostaglandinler

ve di¤er inflamatuar mediatörler de etkilidir(11).

Günümüze kadar yap›lan çal›flmalarda venöz yap›da

oluflan hasarda oksidatif sistemin önemi vurgulanm›fl ve

bu biyokimyasal ve histopatolojik  olarak

gösterilmifltir(12-15). Biz ise di¤er çal›flmalardan farkl›

olarak  yapt›¤›m›z çal›flmada antioksidan sistemin non-

enzimatik parametrelerinde oluflan de¤iflimle geliflen

oksidatif hasar› göstermeyi amaçlad›k. 

Biz VSM’da yetmezli¤i olan varisli hasta grubunda

ayak s›rt›ndan al›nan kanda  Eritrosit GSH, Vit. E ve Vit

C düzeylerinin  önemli düzeyde azald›¤›n›, MDA

düzeyinin önemli düzeyde artm›fl oldu¤unu saptad›k.

MDA düzeyindeki art›fl›, non-enzimatik antioksidanlar›n

azalmas› ile lipoproteinlerin ROM’a daha hassas

duruma gelmesiyle aç›klad›k. Biz elimizdeki verilere

göre oksidatif hasar› antioksidanlar›n azalmas› ile

aç›klarken, yap›lan di¤er çal›flmalarda varisli hastalarda

staza ba¤l› ROM düzeyinin artt›¤› ve ortaya ç›kan cilt

lezyonlar› ile ROM seviyesinin daha belirgin düzeye

geldi¤i belirtilmifltir. Gerçekten de ROM düzeyi ile

venöz yetmezli¤e ba¤l› staz aras›nda bir korelasyon

oldu¤u gösterilmifltir(16,17). Varise neden olan VSM’n›n

ç›kart›lmas› ile ROM düzeyinin normal de¤erlere

ulaflmas› ise staz›n ne kadar etkili oldu¤unun bir

göstergesidir(12). Di¤er yandan variköz venlerde lökosit

ve endotel aktivasyonuyla kollajen ve elastinin y›k›ma

u¤rad›¤› ve bunun yerini  düz kas hücrelerinin ald›¤›

belirtilmifltir. Ayn› zamanda variköz venlerde vazo

vazorumlarda fibroblastlar ve inflamatuar hücrelerde

yo¤un bir art›fl oldu¤u saptanm›flt›r(15). Tüm bu

de¤iflimler oksidatif hasarla   damar duvar›nda oluflan

zay›flamay›  aç›klamaktad›r. Ayn› zamanda variköz

yap›larda oluflan bu hasar kanda ve venöz yap›da MDA

düzeyi art›fl› ile gösterilmifltir. MDA’n›n

lipoproteinlerin oksidasyonuyla ortaya ç›kan hücre

y›k›m›n› gösteren son ürün oldu¤u ak›ldan

ç›kar›lmamal›d›r(5). Variköz venlerin oluflumunda

ROM’un etkinli¤i aç›k bir flekilde ortaya kondu¤u için

antioksidanlar›n faydal› olabilece¤i düflünülebilir. E ve

C vitaminleri reaktif oksijen ara ürünleriyle reaksiyona

girip serbest radikal reaksiyonlar›n› sonland›rmaktad›r(18).

Vitamin C dolafl›mda son derece etkili bir antioksidan

olup oksidatif hasara ba¤l› dejeneratif reaksiyonlarda

temel antioksidan olarak düflünülebilir(18,19). Ayr›ca C

vitamininin kollajen sentezindeki rolünden dolay› damar

duvar yap›s›n›n dayan›kl›l›¤›nda  farkl› bir önemi oldu¤u

belirtilmifltir(20). Vitamin E ise lipid peroksidasyonunu

engelleyerek hücre membran bütünlü¤ünü

korumaktad›r(21). Bizim çal›flma grubumuzda  C ve E

vitamin düzeylerinin düflük olmas›, C ve E vitaminiyle
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yap›lacak antioksidan tedavinin yararl› olabilece¤inin bir

göstergesi olarak kabul edilmelidir. Sonuç olarak

VSM’da yetmezli¤i olan hastalarda  geliflen oksidatif

hasarda ROM kadar non-enzimatik antioksidanlar›n

etkili oldu¤unu söyleyebiliriz.
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HEMOD‹YAL‹Z ‹Ç‹N OLUfiTURULAN ARTER‹YOVENÖZ F‹STÜLE
BA⁄LI OLARAK GEL‹fiEN VENÖZ H‹PERTANS‹YON VE
TEDAV‹S‹NDE DOKUZ YILLIK DENEY‹M‹M‹Z

OUR  9 YEAR EXPERIENCE IN VENOUS HYPERTENSION DUE TO
HEMODIALYSIS ACCESS AND ITS TREATMENT

Nezihi KÜÇÜKARSLAN, Sibel POÇAN, Mehmet YILMAZ, Alper UÇAK, Mutasim SÜNGÜN, Melih Hulusi US, 
Yücesin ARSLAN, Ahmet Turan YILMAZ.
GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi ve Anestezi Klinikleri, ‹stanbul

Özet
AMAÇ: Arteriyovenöz fistül hemodinamik komplikasyonlara neden olabilir. Çal›flmam›zda üst ekstremitesinde AV fistül
açt›¤›m›z olgularda geliflen venöz hipertansiyon komplikasyonunun nedenleri ve uygulanabilecek tedavi yöntemlerini ortaya
koymay› amaçlad›k.
MATERYAL VE METOD: Ocak 1996-Temmuz 2004 tarihleri aras›nda, hemodiyaliz amaçl› AV fistül aç›lan 184 olgu ortalama
(22±5 ay) prospektif olarak AV fistül aç›l›m sonras› ortaya ç›kan venöz hipertansiyon komplikasyonu ve tedavisi aç›s›ndan takip
edildiler. Tan›ya giderken fizik muayene, venöz Doppler ultrasonografi ve venografi kullan›ld›. 
BULGULAR: Çal›flma grubu yafl ortalamas› 46.6 olarak tesbit edildi. 184 (%78) olguya radiyosefalik end-to-side, 14 (% 6)
olguya Snuff-Box end-to-side, 12  (%5) olguya brakiyosefalik 6 mm PTFE greft end-to-side , 14 (%6) olguya end-to-side
brakiyosefalik, 12 (%5) olguya side-to-side brakiyosefalik AV fistül aç›ld›. Aç›lan 236 AV fistülün 8’ inde (%3.38) venöz
hipertansiyon geliflti. Bu olgular›n 6’ s› (%2.54) side-to-side radiyosefalik, 2’ si (% 0.8) end-to-side radiyosefalik anastomozlu AV
fistül olgular› idi. End-to-side radiyosefalik anastomozlu 2 (%0.8) olguda inkomplet subklavian ven trombozu saptand›. Üst
ekstremitesinde a¤r›l› ödem flikayeti olan 1 olgunun (%0.32)  anamnezinde 2 gün önce subklavian ven kateterinin ç›kar›l›m›
mevcuttu.  
SONUÇ: Anamnesinde subklaviyan ven kateter giriflimi bildiren hastalara AV fistül aç›lmas› öncesi renkli venöz Doppler
ultrasonografi, flüphede kal›nan durumlarda ise venografik inceleme mutlaka yap›lmal›d›r. AV fistül aç›lmas› gereken hastalarda
side-to-side anastomoz tekni¤ini önermiyoruz ve bu nedenle geliflmifl olan venöz hipertansiyon olgular›nda anastomoz hatt› distal
ven ligasyonunun yeterli oldu¤unu düflünmekteyiz.  (Damar Cer Der 2004;13(3):17-20).
Anahtar kelimeler: AV fistül; venöz hipertansiyon; juguler kateter.  

Abstract
Objective: Arteriovenous (AV) fistula may cause hemodynamic complications in patients who have hemodialysis treatment for
chronic renal failure. In this study our aim is to review the reasons of venous hypertension complication that occurs in the patients
who have AV fistula in the upper extremities and also to suggest some methods of treatment.
Material and Method: 184 patients who had AV fistulas for hemodialysis access between January 1996-July 2004 (mean 22± 5
months) are followed prospectively for venous hypertension complication binding to AV fistula operation. We used physical
examination, venous Doppler ultrasonography and venography for diagnosis.
Results: In our study group; the mean of age was 46.6. 184 (78%) cases had radiocephalic end-to-side, 14 (6%) cases had Snuff-
Box end-to-side, 12 (5%) cases had brachiocephalic 6mm PTFE greft end-to-side, 14 (6%) cases had end-to-side brachiocephalic,
and 12 (5%) cases had side-to-end brachiocephalic AV fistulas. Totally we opened 236 fistulas and in 8 cases (3.38%) venous
hypertension developed. 6 (2.54%) of them were side-to-side radiocephalic and 2 of them (0.8%) were end-to-side radiocephalic
AV fistulas. We diagnosed incomplete subclavian venous thrombosis in 2 cases (0.8%) end-to-side radiocephalic anastomosis. In
the history of 1 case who has pain and edema in his upper extremity (0.32%) we found out that 2 days ago his subclavian venous
catheter had been pushed out.
Conclusion: Before opening an AV fistula, we have to apply colored venous Doppler ultrasonography to the patients who had
subclavian venous catheterization in his history. If there is any suspicion in history, we have to apply venography. We do not
suggest end-to-side anastomosis method. If venous hypertension occurs because of this method, we suggest distal venous ligation
on the anastomosis line. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(3):17-20).  

Key words: AV fistula; venous hypertension; jugular catheter.
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‹R‹fi

Arteriyovenöz (AV) fistül hemodiyaliz tedavisi gören

kronik renal yetmezlikli hastalarda, vasküler sahay›

geniflletmek amaçl› olarak, genellikle nondominant olan

üst ekstremitenin en distalinden yüzeyel ven ile arter

aras›nda oluflturulur. Bu flantlar hemodinamik

bozukluklara, trombotik ve enfeksiyöz olaylara, sentetik

olanlar greft dejenerasyonu ve psödoanevrizma geliflimi

gibi komplikasyonlara neden olabilirler(1). Hemodinamik

komplikasyonlardan olan venöz hipertansiyon,

ekstemitede ödem, ülserasyon, hiperpigmentasyon ve

siyanotik renk de¤iflikli¤i ile karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Venöz hipertansiyon geliflimine AV fistülün yeri,

anastomoz tekni¤i ve fistüle ba¤l› venöz tromboz etki

eder. 

MATERYAL VE METOD 
Klini¤imizde  Ocak 1996-Temmuz 2004 tarihleri

aras›nda, hemodiyaliz amaçl› AV fistül aç›lan 185 olgu

prospektif olarak incelendi. 185 hastaya, toplam 236 AV

fistül operasyonu uyguland›. Hastalar ortalama (22±5

ay) prospektif olarak AV fistül aç›l›m sonras› ortaya

ç›kan venöz hipertansiyon komplikasyonu ve tedavisi

aç›s›ndan takip edildiler. Postoperatif dönemde tan›ya

giderken fizik muayene, venöz Doppler ultrasonografi

ve venografi kullan›ld›. Ekstremitede a¤r›, ödem, omuz

bölgesi venöz kollaterallerde belirginleflme, siyanoz ve

renk de¤iflikli¤i gözlenen hastalarda renkli venöz

Doppler ultrasonografi (USG), flüphede kal›nan

durumlarda venografik inceleme yap›ld›.

BULGULAR
AV fistül aç›lan olgular›n 118’i (% 63) erkek, 77’si (%

37) kad›n olup yafl ortalamas› 46.6 (21-80) olarak tesbit

edildi. 184 (% 78) olguya radiyosefalik (84 end-to-side,

100 side-to-side), 14 (% 6) olguya Snuff-Box end-to-

side, 12  (% 5) olguya brakiyosefalik 6 mm PTFE greft

end-to side , 14 (% 6) olguya end-to-side brakiyosefalik,

12 (% 5) olguya side-to-side brakiyosefalik AV fistül

aç›ld›. Aç›lan 236 AV fistülün 8’ inde (% 3.38) ilk 5-7

ay içerisinde venöz hipertansiyon geliflti (Tablo 1). Bu

olgular›n 6’s› (%2.54) side-to-side radiyosefalik, 2’si (%

0.8) end-to-side radiyosefalik anastomozlu AV fistül

olgular› idi. AV fistül planlanan ve üst ekstremitesinde

yeni bafllayan a¤r›l› ödem flikayeti olan 1 olgunun

(%0.32)  anamnezinde 2 gün önce subklavian ven

kateterinin ç›kar›lmas› mevcuttu. Bu hastan›n yap›lan

renkli venöz Doppler USG incelemesinde akut

subklavian ven trombozu saptand›. 

Tablo 1: Çal›flmada takip edilen hasta kriterleri.

Kriterler Say›lar            

Hasta Say›s› 185

Aç›lan AV Fistül 236

K/E Oran› 118 / 77

Ortalama Yafl 46,6 (21-80)

Radiyosefalik AV fistül, (end-to-side,  side-to-side) 184 (% 78)

Snuff-Box AV fistül, end-to-side 14 (% 6)

6 mm PTFE brakiyobazilik AV fistül,  end-to-side 12 (% 5)

Brakiyosefalik AV fistül,  end-to-side 14 (% 6)

Brakiyosefalik AV fistül,  side-to-side 12 (% 5)

Venöz hipertansiyon 8 (% 3.38)

Side-to-side anastomozlu 6 (% 2.54) olgunun, yap›lan

renkli venöz Doppler ultrasonografik incelemesinde,

valve yetmezli¤inden dolay›, distal venöz yatakta

yüksek bas›nçl› arteriyel ak›m tespit edildi. End-to-side

radiyosefalik anastomozlu 2 (%0.8) olgunun radyolojik

incelemesinde inkomplet subklavian ven trombozu

saptand›. ‹ki olguda da yak›n zamanda ayn› taraftan

kateter giriflimi mevcuttu. Bu hastalar›n operasyon

öncesi venöz tromboz aç›s›ndan asemptomatik olmalar›

tan›da gecikmeye yol açarken, komplikasyon

gelifliminede zemin haz›rlad›. Komplikasyonlar›n

tesbitinden sonraki ilk bir hafta içerisinde, Radiyosefalik

end-to-side anastomozlu 2 olgunun AV fistülü

kapat›l›rken, side-to-side anastomozlu 6 olgunun sefalik

veni anastomoz hatt› distalinde ba¤land›. Vakalar›n

tümünde 2 hafta içerisinde venöz hipertansiyon  geriledi. 

Dr. Nezihi Küçükarslan ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
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TARTIfiMA 
Arteriyovenöz fistül aç›lan hastalarda meydana gelen

komplikasyonlardan venöz hipertansiyon , tedavi

edilmedi¤i taktirde ekstremitede nekroz, sepsis ve

gangrene dönüflerek hayat› tehdit edebilecek boyutlara

ulaflabilir (1). Kojecky ve arkadafllar› 830 olgu ile yapm›fl

olduklar› çal›flmada bu komplikasyonu %3.2 olarak

gözlemifllerdir (2). Bizim çal›flma grubumuzda bu oran %

3.38 olarak tespit edildi. 

Venöz hipertansiyonun patogenezinde, santral venöz

tromboz varl›¤› ve side-to-side anastomoz tekni¤inin rol

oynad›¤› bildirilmifltir (3). 

Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda diyaliz için

vasküler giriflim yolu sa¤lamak amac›yla santral venöz

kateterizasyon uygulanmakta ve bu kateterin uzun süreli

kullan›m› s›kl›kla venöz tromboza yol açabilmektedir.

Venöz tromboza subklavian ven yoluyla giriflimde %40-

50, internal juguler ven yoluyla giriflimde %10 oran›nda

rastlanmaktad›r (4). Klini¤inde venöz konjesyon, a¤r›l›

ödem ve omuz bölgesi venöz kollaterallerde

belirginleflme vard›r. E¤er subklavian ven trombozu

internal mammarian venin proksimaline uzan›m

gösteriyorsa ayn› taraf meme dokusunda ödem

görülebilir veya asemptomatik kalabilir (3). Barrett ve

arkadafllar›, diyaliz amaçl› subklavian ven kateter

giriflimi uygulanan hastalar›n yaklafl›k %50’ sinde

asemptomatik seyreden subklavian ven trombozu

varl›¤›n› ortaya koymufllard›r (5). AV fistülün aç›lmas›yla

artan venöz ak›m venöz tromboza ba¤l› olarak

engellenmekte, bunun sonucunda venöz hipertansiyon

oluflmaktad›r. Biz subklavian ven tombozu saptad›¤›m›z

olguda sistemik heparin ve oral antikoagülan tedavi

uygulad›k. Semptomlar› düzelen hastan›n 6 hafta

sonraki renkli venöz Doppler USG tetkikinde venöz

ak›m›n düzeldi¤inin tesbit edilmesi üzerine ayn› koldan

end-to-side radiosefalik AV fistül aç›ld›. Subklavian ven

trombozu ve buna ba¤l› venöz hipertansiyon gözlenen

olgularda akut dönemde sistemik heparinizasyon, oral

antikoagülan tedavi, antibiyoterapi uygulanmas› ve AV

fistül kapat›lmas› tedavi prensibi olmal›d›r. Perkutan

translüminal anjioplasti, subklavian-internal juguler ven,

aksiller-internal juguler ven by-pass uygulanmas› di¤er

tedavi yöntemleridir. E¤er hadise side-to-side

anastomoza ba¤l› ise AV fistül ligasyonu yada

anastomoz hatt› distalindeki ven ligasyonu yap›lmal›d›r
(6,7).

Venöz hipertansiyon gelifliminin patogenezinde önemli

rol oynayan di¤er sebep side-to-side anastomoz

tekni¤idir. ‹nkompetan kapak varl›¤›, venöz

hipertansiyon komplikasyonu geliflimini kolaylaflt›r›r (8).

Side-to-side anastomoz tekni¤inde, rezistans› düflük

distal venöz yatak yüksek bas›nçl› arteriyel ak›m›n

ilerlemesi sonucu yüzeyel venöz dolafl›m

kompanzasyonunu sa¤layamamaktad›r. E¤er hastada

inkompetan venler de mevcutsa, bu durum ekstremitede

geliflecek venöz konjesyonu daha da kolaylaflt›racakt›r
(3,8). Subklavian ven trombozu geliflen 2 olgumuzda,

hadise inkompletti ve rekanalize ak›m varl›¤›ndan dolay›

cerrahi olarak AV fistül kapat›lmas› uygulanmad›.

Sonuç olarak anamnesinde subklaviyan ven kateter

giriflimi bildiren hastalara AV fistül aç›lmas› öncesi

asemptomatik bile olsalar, renkli venöz Doppler

ultrasonografi, flüphede kal›nan durumlarda ise

venografik inceleme mutlaka yap›lmal›d›r. Brakiyal

arter seviyesinde uygulanan side-to-side anastomoz

tekni¤i kolay uygulan›r olmas›yla beraber s›kl›kla venöz

hipertansiyon geliflimine yol açma özelli¤ine sahiptir. 

AV fistül aç›lmas› gereken hastalarda side-to-side

anastomoz tekni¤ini önermiyoruz ve bu nedenle

geliflmifl olan bir venöz hipertansiyon olgusunda

anastomoz hatt› distal ven ligasyonunun yeterli

oldu¤unu düflünmekteyiz.
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AORTA CERRAH‹S‹NDE DER‹N H‹POTERM‹K S‹KÜLATUAR ARREST
UYGULAMASI SONRASI ERKEN SONUÇLARIMIZ

EARLY RESULTS OF DEEP HYPOTHERMIC CIRCULATORY ARREST IN
AORTIC SURGERY

R›za TÜRKÖZ*, Öner GÜLCAN*, Hakan ATALAY*, Orhan Saim DEM‹RTÜRK*, Levent O⁄ UZKURT**, 
Alpay T SEZG‹N***, Bülent BOLAT*, Fahri TERCAN**, Mesut fiENER****, Ayad TÜRKÖZ****
*Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi AD, ** Radyoloji AD, *** Kardiyoloji AD, 
**** Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Adana Hastanesi

Özet
Amaç: Torasik aorta anevrizmalar›nda derin hipotermi ve sirkulatuar arrest (DHSA) uygulamas› ile baflar›l› sonuçlar bildirilmesine
ra¤men postoperatif mortalite ve morbidite hastal›¤›n yerleflimine ve aort patolojisine ba¤l› olarak halen yüksek seyretmektedir.
DHSA kullan›larak gerçeklefltirilen anevrizma olgular› retrospektif olarak de¤erlendirildi. 
Yöntem: 2001-2004 y›llar› aras›nda Baflkent Üniversitesi Adana Hastanesi’nde cerrahi ekiplerden biri taraf›ndan 48 torasik aort
olgusu opere edildi. Olgular›n 28’i acil, 20’si elektif olarak opere edildi. Olgular›n 3’ü d›fl›nda tümünde (%92) DHSA kullan›ld›. 
Bulgular: Ortalama DHSA süresi 28.1±14.1 dk, 5 olguda ise 50-60 dk aras›ndayd›. Yirmialt› olguda retrograd, 5 olguda
anterograd serebral perfüzyon kullan›ld›. Yo¤un bak›mda kal›fl süresi 4.2±4.7 gün, hastanede kal›fl süresi 8.5±4.5 gündü. Bir
olguda geçici nörolojik disfonksiyon geliflirken kal›c› nörolojik sekel hiçbir olguda görülmedi. Üç olguda hemodiyaliz gerektiren
böbrek yetmezli¤i (%6.25) olufltu. Alt› olguda tedavi gerektiren aritmi saptan›rken birinde kal›c› kalp pili gerekti. Olgulardan 2’si
erken dönemde pompa ç›k›fl›, 5 olgu postoperatif yo¤un bak›mda kaybedildi. Mortalite % 14.6 saptand›. Befl olgu plevral effüzyon,
iki olgu kalp tamponat› sebebiyle tekrar baflvurarak yat›r›ld›. Ortalama 17.8±9.7 ayl›k izlem süresinde mortalite saptanmad›. 
Sonuç: Çal›flmam›z farkl› tiplerdeki torasik aorta anevrizmalar›nda DHSA’n›n yan›nda retrograd serebral perfüzyonun yayg›n
kullan›m› ile 50-60 dk kadar kabul edilebilir mortalite ve morbidite ile güvenli bir yöntem oldu¤unu göstermifltir. Bu süreyi aflan 5
olguda anterograd perfüzyon komplikasyonsuz olarak uygulanm›flt›r. (Damar Cer Der 2004;13(3):21-24).

Anahtar kelimeler: Torasik aorta, anevrizma, sirkulatuar arrest, retrograd serebral perfüzyon, anterograd selektif serebral
perfüzyon

Abstract
Purpose: Although successful results have been reported about deep hypothermia and circulatory arrest (DHCA) in thoracic
aortic aneurysms, the postoperative morbidity and mortality are still high depending on the location and the aortic pathology. The
aneurysm cases operated on using DHCA were retrospectively reviewed. 
Methods: Forty-eight cases of thoracic aortic aneurysms were operated by one of the cardiovascular surgery teams in Baflkent
University Adana Hospital between 2001 and 2004. Twenty-eight patients were operated on  an emergency basis whereas 20 were
operated electively. In all patients but three (92%) DHCA was used. 
Results: The average DHCA time was 28.1±14.1 minutes and in 5 patients it was between 50 to 60 min. In 26 patients retrograde
and in 5 cases anterograde cerebral perfusion was used. The intensive care unit stay was 4.2±days, hospital stay was 8.5±4.5 days.
No permanent neurological dysfunction occured although there was one transient neurologic dysfunction. Renal failure requiring
hemodialysis occurred in three patients (6.25%). In six cases arrythmias requiring treatment was observed one of which needed a
permanent pacemaker. Two of the patients died in the early postoperative period after weaning from cardiopulmonary bypass and
five died in the intensive care unit. The hospital mortality rate was determined as 14.6%. Five cases were readmitted because of
pleural effusion and two patients due to cardiac tamponade. No mortality was observed in the 17.8±9.7 months follow-up period. 
Conclusion: In our experience showed that retrograde cerebral perfusion use  for 50 to 60 minutes in addition to DHCA in different
types of thoracic aortic aneurysms  is a safe method with an acceptably low mortality and morbidity. In five cases exceeding this
time period, antegrade selective cerebral perfusion was used without complication. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(3):21-24).    

Key words: Thoracic aorta, aneurysm, circulatory arrest, retrograde cerebral perfusion, antegrade selective cerebral perfusion.
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‹R‹fi

‹lk olarak De Bakey ve ark. taraf›ndan 1954 y›l›nda

kardiyopulmoner bypass (KPB) kullan›larak assendan

aort anevrizmas› rezeksiyonu ve greft replasman›

tan›mlanm›flt›r(1). KPB kullan›larak torasik aort

anevrizmas› cerrahisi bu tarihten sonra yayg›n olarak

kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Arkus aorta cerrahisinde

derin hipotermik sirkulatuar arrest (DHSA) kullan›m›

1975 y›l›nda Griepp ve ark taraf›ndan tan›mlanm›flt›r (2).

Bu tarihten sonra torasik aorta anevrizmalar›nda DHSA

uygulamas› ile baflar›l› sonuçlar bildirilmesine ra¤men

postoperatif mortalite ve morbidite hastal›¤›n

yerleflimine ve aort patolojisine ba¤l› olarak halen

yüksek seyretmektedir. Bu sebepten DHSA’n›n güvenli

periyodu ve postoperatif yaflam kalitesine etkisi

konusunda flüpheler mevcuttur(3). Klini¤imizde DHSA

kullan›larak gerçeklefltirilen anevrizma olgular›

retrospektif olarak de¤erlendirildi. 

HASTALAR VE YÖNTEM: 
2001-2004 y›llar› aras›nda Baflkent Üniversitesi Adana

Hastanesi’nde cerrahi ekiplerden biri taraf›ndan 48

torasik aort olgusu opere edildi. Olgular›n yafl ortalamas›

54±10 (37-78) idi. Otuzikisi erkek, 16’s› bayan hastayd›.

Olgular›n % 58’ini acil olgular, %42’sini ise elektif

olgular oluflturmaktayd› (Tablo 1). Olgular›n 3’ü d›fl›nda

tümünde (%93.8) DHSA kullan›ld›. Bu  olgular acil

olmayan assendan aort anevrizmas›yd›. Arteriyel

kanülasyon 5 olguda brakiyosefalik arterden, 3 olguda

arkus aortan›n alt›ndan yap›l›rken di¤er tüm olgularda

sa¤ femoral arterden yap›ld›. Venöz kanülasyon ise

ço¤unlukla sa¤ atriyum yoluyla, perikardiyal kanamas›

olan  ve hemodinamik olarak stabil olmayanlarda ise

femoral ven sonras› sa¤ atriyum yoluyla yap›ld›.

Olgularda pompaya girildikten sonra, DHSA

kullan›lacak olgularda rektal 15-16 ºC, özefagus 14-15

ºC olana kadar  so¤utuldu. Tüm olgularda bafl etraf›na

buz konularak eksternal so¤utulma uyguland›.

DHSA’dan 15 dk önce metilprednizolon (1gr) ve

tiopental 15 mg/kg pompaya verildi. DHSA’dan 5 dk

önce juguler venöz kandan kan gaz› örne¤inde O2

satürasyonunun %95’in üstünde oldu¤u gösterildi. Bu

de¤erin alt›nda olan olgularda bir süre daha so¤utularak

bu rakam›n üstünde DHSA girildi.  DHSA’n›n 20-30 dk

alt›nda sonland›r›lmas› beklenen olgularda ilave bir

perfüzyon ifllemi yap›lmad›. 50 dk kadar uzamas›

beklenen olgularda retrograd serebral perfüzyon (RSP)

uyguland›. Bu olgularda DHSA sonras› arter kanülü

ç›kart›larak süperior vena kava kanülüne (SVK)

ba¤lan›p, sineri s›k›larak ortalama 150-300 ml/dk

aras›nda ak›m proksimal venöz bas›nç 25 mmHg

geçmeyecek flekilde ayarland›. Kompleks arkus

düzeltilmesi gereken ve DHSA süresinin 50-60 dk

aflaca¤› beklenen olgularda DHSA sonras› aorta aç›larak

arkusun içinden innominat ve sol karotis arter iki adet

retrograd kardiyopleji kanülü (15-F, Medtronic DLP,

Grand Rapids, Mich, USA) ile kanüle edildi ve selektif

anterograd serebral perfüzyon (SASP) uyguland›. Sol

subklavian arter d›flardan klemplendi veya balon kateter

ile geriye kanamas› önlendi. 
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Tablo 1: Olgular›n Da¤›l›m› 

Acil (n=28)

Tip A Disseksiyon 26

Tip A Disseksiyon (iatrojenik) 1

Rüptüre Torakoabdominal Anevrizma 1

Elektif (n=20)

Arterosklerotik Assendan Aort Anevrizmas› 12

Kronik Tip B Disseksiyon 5

Kronik Tip A Disseksiyon 2

Arterosklerotik Dessendan Aort Anevrizmas› 1



SONUÇLAR: 
Ortalama DHSA süresi 28.1±14.1 dk, 5 olguda ise 50-

60 dk aras›ndayd›. Yirmi alt› olguda (%54) RSP, 5

olguda (%10) SASP kullan›ld›. SASP uygulanan 4 olgu

d›fl›nda hiçbir olguda DHSA zaman› 60 dk geçmedi.

Uygulanan cerrahi giriflimler Tablo 2’de gösterilmifltir.

Dessendan aort anevrizmal› 6 ve torakoabdominal aort

anevrizmal› 1 olgu d›fl›nda tümünde mediyan sternotomi

ile yaklafl›ld›. Uzam›fl ekstübasyon (>48 saat) 6 olguda

(%12.5) saptand›. Yo¤un bak›mda kal›fl süresi 4.3±4.4

gün, hastanede kal›fl süresi 8.5±4.4 gündü. Bir olguda

geçici strok geliflirken kal›c› nörolojik sekel hiçbir

olguda görülmedi. Üç olguda hemodiyaliz gerektiren

böbrek yetmezli¤i (%6.25) olufltu. Alt› olguda tedavi

gerektiren aritmi saptan›rken birinde kal›c› kalp pili

gerekti. Olgulardan 2’si operasyonda pompa ç›k›fl›

düflük debi sebebiyle, 5 olguda postoperatif yo¤un

bak›mda kaybedildi. Postoperatif mortalitenin en önemli

sebebi; 3 olguda böbrek yetmezli¤i sonras› multisistem

organ yetmezli¤i idi. Bir olguda düflük kardiyak debi, bir

olguda ise dessendan aort replasman› sonras›

postoperatif  kanama sebebiyle revizyon ve sonras›nda

sekonder paraplejiyi takiben multisistem organ

yetmezli¤i ile kaybedildi. Mortalite % 14.6 saptand›.

Befl olgu plevral effüzyon, iki olgu kalp tamponat›

sebebiyle tekrar hastaneye baflvurarak yat›r›ld›.

Ortalama 15.5±10.4 ayl›k izlem süresinde mortalite

saptanmad›. 

TARTIfiMA: 
DHSA yaklafl›k otuz y›ld›r kompleks torasik aort

cerrahisinde kullan›lmaktad›r. Ancak güvenli periyodun

maksimum süresi ve ilave koruyucu metodlar›n (çeflitli

ilaçlar, RSP, SASP) etkinli¤i konusunda görüfller

farkl›d›r. Birçok klinik taraf›ndan 40 dakikaya kadar

DHSA süresinin, bu süreyi aflan olgulara göre oldukça

güvenli oldu¤u belirtilmifltir(4,5). DHSA ilave olarak RSP

baz› klinikler taraf›ndan baflar›yla kullan›lmaktad›r(6,7).

Ancak yap›lan çal›flmalarda RSP’nin serebral

oksijenizasyonu artt›rd›¤›n› gösteren kesin bulgu

gösterilememifltir(8,9). Di¤er taraftan bu yöntemle baflar›l›

klinik sonuçlar; daha homojen beyin so¤umas›

sa¤lamas›na, serebral emboli oluflturan ufak debritlerin

ve havan›n bu yöntem ile daha iyi ç›kar›lmas›na

ba¤lanm›flt›r. Anttila ve ark bunu deneysel olarak domuz

modelinde göstermifllerdir(10). Buna karfl›l›k Griepp ve

ark, erken dönem ve geç dönem klinik çal›flmalar›nda

RSP bir avantaj›n›  gösterememifllerdir(11,12). Bu yöntemi

tarihi bir yöntem olarak ifade etmektedirler. Bu grubun

deneysel çal›flmas›nda RSP’nin beyin ödemini artt›rd›¤›

belirtilmifltir(13). Mediyan sternotomi ile yaklafl›lan

olgularda DHSA ile birlikte RSP’yi yayg›n olarak

kullan›yoruz. DHSA ilave olarak RSP kullan›lsa da 50-

60 dk aflan olgularda nörolojik komplikasyonlar

oluflmaktad›r. Bu süreyi aflan kompleks olgularda

selektif anterograd serebral perfüzyonun kullan›m› ile

çok düflük nörolojik komplikasyon oran› bildirilmifltir
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Tablo 2: Cerrahi Giriflimler 

Assendan Aort ve Hemiarkus Replasman› 17

Bentall 13

Dessendan Aort Replasman› 6

Bentall+KABG 4

Assendan Aort Replasman›+Aort Kapak Tamiri 1

Assendan Aort Replasman›+AKR 1

Assendan Aort Replasman›+AKR+Triküspit Kapak Tamiri 1

Assendan Aort (Hemiarkus) Replasman›+KABG 1

Bentall+Arkus Aorta Replasman› (Hemiarkus) + ‹nnominate Artere Greft ‹mplantasyonu +Triküspit Kapak Tamiri 1

Bentall+Arkus Aorta Replasman› (Hemiarkus)+‹nnominate Artere Greft ‹mplantasyonu 1

Bentall+Total Arkus Replasman›+Elephant Trunk +KABG+Mitral Kapak Tamiri 1

KABG: Koroner arter bypass greftlemesi; AKR:Aort kapak replasman›



(14,15). RSP ile SASP karfl›laflt›ran klinik çal›flmada RSP

ile serebral oksijen satürasyonu düflme gösterirken,

SASP ile düflme oluflmad›¤› saptanm›flt›r(16). Di¤er

yöntemlere göre SASP özellikle düzeltme iflleminin 60

dk aflaca¤› olgularda nörolojik komplikasyonlar›n

önlenmesi yönünden daha avantajl›d›r. Ayr›ca baz›

gruplar SASP kullan›rken derin hipotermi (15 ºC) yerine

daha yüksek ›s›y› (22-26 ºC) kullanmaktad›rlar(14,15).

Anterograd serebral perfüzyon baz› gruplar taraf›ndan

selektif olarak her iki karotisi ayr› ayr›  perfüze ederek

yap›l›rken(14,15), baz› gruplar aksiller veya brakiyal arter

yoluyla tek tarafl› serebral perfüzyon

kullanmaktad›rlar(17-19). Dossche ve ark. anterograd

serebral perfüzyon kulland›¤› hastalardan tek tarafl›

serebral perfüzyon kulland›klar›nda bilateral olan

olgulara göre daha yüksek mortalite saptam›flt›r(20). Aort

cerrahisine giden olgular›n büyük k›sm›nda ilave

hastal›klar, yayg›n arteroskleroz ve karotis lezyonu

bulunabilmektedir. Bu olgularda Willis poligonunun

tam çal›flmamas› bu durumu oluflturabilir. Arkus aorta

ve dallar›n›n rekonstrüksiyonunu gerektiren 5

olgumuzda süre bir saati aflaca¤› beklendi¤inden selektif

anterograd serebral perfüzyon kullan›ld› ve bu olgularda

nörolojik komplikasyon gözlenmedi. Bu tekni¤in

dezavantaj›; Aort rekonstrüksiyonu yap›lan arkus

bölgesinde iki retrograd kardiyopleji ve birde balon

oklüzyon kateterinin cerrahi sahan›n içinde

bulunmas›d›r. Bu sebepten rekonstrüksiyonun uzun

sürmeyece¤i vakalarda SASP kullanm›yoruz. 

Çal›flmam›z k›s›tl› say›da olgu içermesine ra¤men,

torasik aorta anevrizmalar›nda 50-60 dk kadar

DHSA’n›n RSP ile birlikte  kabul edilebilir mortalite ve

morbidite oranlar›yla güvenli bir yöntem oldu¤unu

göstermifltir. Bu süreyi aflan 5 olguda anterograd

perfüzyon komplikasyonsuz olarak uygulanm›flt›r. 
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PER‹FER‹K VASKÜLER YARALANMALAR: 53 OLGUNUN ANAL‹Z‹

PER‹PHERAL VASCULAR ‹NJUR‹ES: THE ANALYS‹S OF 53 CASES

Alper Sami KUNT, Mehmet YAZAR*, Cüneyt fiELL‹, Osman Tansel DARÇIN, Deniz DEM‹R, Salih AYDIN, 
Mehmet Halit ANDAÇ
Harran Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi AD. fianl›urfa,Türkiye
*Kalp Damar Cerrahi Klini¤i, Devlet Hastanesi, fianl›urfa, Türkiye

Özet
Amaç: Periferik damar yaralanmalar› günümüzde önemli mortalite ve morbidite sebebleri aras›ndad›r. Klini¤imizde periferik
damar yaralanmas› nedeniyle ameliyat etti¤imiz olgular› yaralanma sebebi, uygulanan cerrahi yöntemler ve oluflan
komplikasyonlar› incelemek amac›yla gözden geçirdik.
Yöntem: Ateflli silah, delici-kesici aletlerle ve künt travma nedeniyle periferik vasküler yaralanma tespit edilen olan 53 olgu
çal›flma grubuna dahil edildi. Olgular›n tümünde tan› fizik muayene ve Doppler ultrasonografi ile konuldu. 
Bulgular: Olgular›n 42' si (%83) erkek, 9 'u (%17) kad›n, yafl ortalamas› 30.93 ±10.74 (5 ile 53) idi. Ateflli silah yaralanmalar› 29
olgu (%54.7), delici-kesici alet yaralanmalar› 19 olgu (%35.8) ve trafik kazas› sonucu oluflan vasküler yaralanma 5 olgu (%9.4) ile
s›ralanmaktayd›. Femoral arter yaralanmas› (% 64) en s›k olarak tespit edilirken, 10 hastada (18.9) hem arteriyel, hem de venöz
yaralanman›n birlikte oldu¤u görüldü. Cerrahi tedavide en s›k 34 olguda (% 64.2) primer (uç-uca) anastomoz uyguland›. Tüm
damar duvar›n› tutan yaralanmalarda yaralanan bölge ç›kar›l›p yerine otojen ven ile greft interpozisyonu ile, k›smi lezyonu olan
yaralanmalarda ise yaralanan bölüm primer olarak veya safen "patchplasty" yöntemi kullan›larak onar›ld›.
Sonuç: Periferik vasküler yaralanmalar iyi bir fizik muayene ve Doppler ultrasonografiyle preoperatif tan›s› konup beraberinde
bulunan kemik k›r›¤›, sinir kesisi ve yayg›n yumuflak doku harabiyetine ra¤men düflük morbidite ve mortaliteyle tedavi edilebilir.
(Damar Cer Der 2004;13(3):25-30).

Anahtar kelimeler: Periferik damar yaralanmas›, cerrahi tedavi, vasküler onar›m

Abstract
Objective: Peripheric vascular injury is a leading cause of mortality and morbidity in traumatised patients. To analyse the causes
of injury, surgical approaches and complications of vascular trauma in patients with peripheric vascular injuries.
Methods: A retrospective clinical experience was made of treatment outcomes of patients with peripheric vascular injuries of the
extremities. Clinical diagnosis was made with physical examination and doppler ultrasonography in all cases.
Results: Gunshot wounds were seen in 29 patients (54.7%), penetrating trauma was the mechanism in 19 patients (35.8%) and
blunt trauma in 5 patients (9.4%). Peripheric vascular injuries were treated with primary repair in 64% and complex repair in
36%. The limb salvage rate was 98 per cent. 
Conclusions: Peripheric vascular injuries can be managed successfully unless associated by severe concomitant damage to bones,
nerves and soft tissues. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(3):25-30).    

Key words: Peripheric vascular trauma, surgical management, vascular reconstruction
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‹R‹fi

Günümüzde periferik damar yaralanmalar›nda son 30

y›lda giderek art›fl görülmektedir1. Bununla birlikte

periferik vasküler yaralanmalar tüm yaralanamalar›n %

1 ve daha az›n› oluflturmas›na ra¤men  yaralanma

sonras› geliflen a¤›r komplikasyonlar› nedeniyle önemini

korumaktad›r. Özellikle ekstremite k›r›k ve

dislokasyonlar› ile birlikte olan periferik damar

yaralanmalar›nda yüksek mortalite potansiyeli ve % 10

ile % 40 aras›nda de¤iflen oranlarda amputasyon riski

bulunmaktad›r2,3.

Bu çal›flmada periferik damar yaralanmas› nedeniyle

klini¤imizde ameliyat etti¤imiz ve takibini

gerçeklefltirdi¤imiz 53 olguyu yaralanma sebebleri,

cerrahi yaklafl›m, ve daha sonra geliflen komplikasyonlar

yönünden de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

YÖNTEM
Harran Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp ve Damar

Cerrahisi Anabilim Dal›'nda ve fianl›urfa Devlet

Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i’nde Ocak

1999- Ekim 2004 y›llar› aras›nda periferik damar

yaralanmas› nedeniyle baflvuran 53 olgu incelendi 

Aktif kanamas› olan hastalarda kanama kontrolü direkt

bas› ile sa¤land›. Mortaliteyi artt›rabilecek di¤er organ

yaralanma olas›l›¤› nedeniyle tüm sistem muayeneleri

rutin ve sistematik olarak yap›ld›. Olgular›m›zda tan›ya

fizik muayene bulgular›na ilaveten Doppler

Ultrasonografi rutin olarak uyguland›. Distal nab›zs›zl›k,

kontrol edilemiyen veya pulsatil kanama, belirgin

derecede so¤ukluk, yaralanman›n alt›nda siyanoz,

geniflleyen veya büyük hematom, üfürüm veya tril

varl›¤› major damarlar›n yaralanma bulgular› olarak

kabul edildi. Bu bulgular› tafl›yan hastalar arteriyografi

yap›lmaks›z›n operasyona al›nd›. ‹skemi süresi uzun

olmayan vakalarda ise ortopedik tespit damar tamirinden

önce yap›ld›. 

Cerrahi müdahale delici kesici alet nedeni ile periferik

damar yaralanmas› olan 11 olguda (% 20.75) lokal, 42

olguda (% 79.24) ise genel anestezi alt›nda yap›ld›.

Operasyonda hastan›n hemodinamik stabilizasyonu

sa¤land›ktan sonra, kanamal› arterin proksimali ve

distali ask›ya al›nd›. Gerekli durumlarda trombektomi de

yap›ld›. Arterin distaline ve proksimaline % 1'lik heparin

içeren serum fizyolojikle irrigasyon yap›ld›. 

Fasyotomi iskemi süresi uzun olan, venöz

rekonstrüksiyon uygulanan ve yayg›n yumuflak doku

yaralanmas› olan hastalara primer, klinik olarak

postoperatif kompartman sendromu geliflti¤i düflünülen

hastalara da sekonder olarak uyguland›. Bu ifllem iki

tarafl› insizyonla dört kompartman› da kapsayacak

flekilde yap›ld›. 

Ekstremitede “crush” tipi yaralanma varl›¤›, motor-

sensoriyel kay›p olmas›, kapiller venöz dönüfl yoklu¤u,

yüzeyel venlerin kollaps›, so¤ukluk ve paralizi olmas›,

his olmamas›, palpasyonda nab›z yoklu¤u ile birlikte hiç

perfüzyon olmamas› ve iskemi süresinin 6 saatten fazla

olmas›, s›v› resüssitasyonuna ra¤men inatç› hipotansiyon

varl›¤›, hayat› tehdit edebilecek di¤er bir organ

yaralanmas›n›n varl›¤› revaskülarizasyon yerine primer

amputasyon uygulanmas› için endikasyon olarak kabul

edildi. 

Kontrendikasyonu bulunmayan tüm hastalar operasyon

s›ras›nda 50-100 Ü/kg heparin sistemik olarak verildi.

Venöz rekonstrüksiyon yap›lan vakalarda erken

postoperatif dönemde heparinizasyona 500-1000 Ü/h

dozundaki intravenöz infüzyonla devam edildi. Alt

ekstremite ortopedik fraktürü olan hastalarda derin ven

trombozu ve buna sekonder pulmoner emboli riskini

minimalize etmek için antikoagülan proflaksisi

uyguland›. Gereken hastalarda tetanoz, gazl› gangren ve

antibiyotik proflaksisi gere¤ine uygun flekilde rutin

olarak yap›ld›.

BULGULAR
Olgular›n 42' si (%83) erkek, 9 'u (%17) kad›n, yafl
ortalamas› 30.93 ±10.74 (5 ile 53) idi. Olgular›n tespit
edilen periferik damar yaralanmalar› sebeplerine göre
ateflli silah yaralanmas› 29 olgu (%54.7), delici-kesici
alet yaralanmas› 19 olgu (%35.8) ve trafik kazas› 5 olgu
(%9.4) ile s›ralanmaktayd›. Olgular›n yaralanma
nedenleri Tablo 1’ deki gibiydi. Olgular›n yaralanma
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flekilleri ve yaralanmalar›n lokalizasyonu Tablo 2'de
gösterilmifltir. Olgular›m›zda femoral arter yaralanmas›
(% 64) en s›k olarak tespit edilirken, 10 hastada (18.9)
hem arteriyel, hem de venöz yaralanman›n birlikte
oldu¤u görüldü. Vakalar›n ço¤unda arteriel
yaralanmalara ek olarak yandafl organ yaralanmalar› da
görülmüfl olup, bunlardan tendon yaralanmalar› % 30.18
ile (16 olgu) ilk s›ray› al›rken sinir yaralanmalar› %

20.75 (11 0lgu) ile ikinci s›ray› oluflturmaktayd›. Yandafl
organ yaralanmalar› Tablo3' de gösterilmifltir.
Cerrahi tedavide en çok 34 (% 64.2) ile primer (uç-uca)
anastomoz uyguland›. Olgular›n % 35.84 ne ise safen
ven kullan›larak interpozisyon uyguland›. Safen ven,
damar yaralanmas› olmayan di¤er ekstermiteden al›nd›.
Olgulara uygulanan cerrrahi tedavi yöntemleri Tablo 4'
de gösterilmifltir. 
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Tablo 1. Olgulardaki damar yaralanmalar›n›n lokalizasyonu

Lokalizasyon Arter Arter ve Ven Toplam

Aksillar 3 3
Brakiyal 3 3
Unlar 4 4
Radial 5 5
Femoral 27 7 34
Popliteal 1 1
Tibial 3 3
Toplam 43 10 53

Tablo 2. Olgular›n yaralanma flekilleri ve lokalizasyonu

Ateflli silah Kesici alet Künt travma Toplam
Üst ekstremite

Aksillar 1 2 3
Brakiyal 1 2 3
Ulnar 4 4
Radial 5 5
Total 2 13 15

Alt ekstremite
Femoral 25 6 3 34
Popliteal
Tibial           1 2 3         

Toplam 27 6 5 38

Tablo 3. Olgulardaki yandafl organ yaralanmalar›
Tendon Sinir K›r›k

Üst ekstremite
Aksillar 3 3 1
Brakiyal 3 1
Ulnar 4 4
Radial 1 1
Toplam 11 8 2

Alt ekstremite
Femoral 1 1 3
Popliteal 1
Tibial 3 2 2
Toplam 5 3 5



Olgular›m›zda trafik kazas› sonucu oluflan damar
yaralanmalar› özellikle alt ekstremitede kemik k›r›klar›,
sinir ve yayg›n kas harabiyeti ile birlikte olup
ektremiteyi ve hayat› tehdit eden yaralanmalardan
oluflmaktad›r. Kemik k›r›¤› olan tüm olgular›m›za önce
ortopedi uzmanlar›nca kemik fiksasyonu yap›ld›. Takip
ve tedavisini gerçeklefltirdi¤imiz 2 olguda femoral arter
ve ven yaralanmas› olup safen ven interpozisyonu
uyguland›, 2 olguda ise tibial arter yaralanmas› olup bu
olgulara safen ven interpozisyonu ile cerrahi müdahale
uyguland›. Olgulardan femoral arter ven yaralanmas›
olan  1 tanesinde aç›k kemik k›r›¤›, yayg›n kas ve sinir
harabiyeti nedeniyle primer amputasyon uyguland›. Alt
ekstremitede damar rekonstrüksiyon ile birlikte 1
hastada operasyonla efl zamanl› olarak, 1 hastada ise
postoperatif kompartman sendromu geliflmesi nedeniyle
2 olguda fasyotomi uyguland›. 

Erken postoperatif komplikasyon olarak 6 olguda (%

11.32) lokal yara enfeksiyonu görüldü. Bu olgular›n

hepsinin yara kültüründe Stafilokokus aureus, üredi.

Yara debridman› ve uygun antibiyoterapi uygulanan

olgularda iyileflme sa¤land›.

TARTIfiMA
Periferik damar yaralanmalar›nda morbidite ve mortalite

günümüzde geliflen teknik cerrahi yaklafl›mlara ra¤men

halen önemini korumaktad›r. Literatürlerde ateflli silah

nedeniyle periferik damar yaralanma oran› tüm damar

yaralanmalar›n›n % 51.6, delici kesici aletlerle olan

damar yaralanma oran› % 35, künt travmalara ba¤l›

damar yaralanmalar› ise % 50 oran›nda bildirilmektedir

1,2,3,4,5,6. Bizim olgular›m›z›n analizinde ateflli silah

yaralanmalar› % 54.7, delici-kesici alet yaralanmalar› %

35.8 ve trafik kazas› sonucu oluflan damar yaralanmas›

% 9.4 ile s›ralanmaktayd›. Bu durum bizim serimizin

travma nedeni aç›s›ndan literatürle uyumlu oldu¤unu

göstermektedir.

Ekstremite distal nab›zlar›n›n palpabl ve ektremite doku

perfüzyonunun yeterli olmas› damar yaralanmas›

olmad›¤›n› tam olarak göstermeyece¤inden major damar

yaralanmas› tespit etti¤imiz tüm olgular›m›zda, vasküler

yaralanmalarda % 98 güvenilir olan Doppler

ultrasonografiyi kulland›k 7. Literatürde de yay›nland›¤›

üzere vasküler yaralanma nedeniyle ameliyata ald›¤›m›z

olgular›n gerekti¤inde ameliyathanede anjiografik

de¤erlendirme yap›ld›¤›ndan preoperatif anjiyografi

olgular›m›z›n hiç birinde tan›da kullan›lmad› 8. Tan›

araçlar›n›n bu flekilde kullan›lmas›nda doppler

ultrasonografinin non invaziv ve h›zl› e¤erlendirmeye

imkan vermesi, anjiyografinin de acil hasta için zaman

kaybettirici invaziv bir yöntem olmas› etken oldu. 

Ateflli silahlarla meydana gelen yaralanmalar yara

yerinde yabanc› cisim parçalar›, bakteriyel

kontaminasyon, deri parçalar›, giysi parçalar› nedeniyle

çok kirli yaralard›r 9.Ateflli silah yaralanmalar› % 40 ile

% 60 aras›nda ekstremitelerde lokalize  olup, ekstremite

major arterlerinin yaralanma nedeniyle rekonstrüksiyonu

hayat kurtar›c›d›r 10,11. Olgular›m›z›n % 54.7 de ateflli

silahlar nedeniyle ekstremitelerde major damar

yaralanmas› meydana gelmifl olup 25 olgu (% 86.2)

femoral arter, 2 olgu (% 6.9) popliteal arter ve

trifükasyon distali olmak üzere s›kl›kla alt ekstremitede

ve % 3.4 oran›nda da aksillar arterde meydana geldi. Alt
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Tablo 4. Olgulara uygulanan cerrahi yöntemler

Uygulanan yöntem Say›(n) %

Safen ven interpozisyonu 19 35.84

Arter 14 73.68

Ven 5 26.31

Primer tamir 34 64.2

Arter                                                           29 85.29 

Ven 5 14.7

Fasyotomi 2 3.7

Primer amputasyon 1 1.8



ekstremite damar yaralanmalar›nda femoral arter ve ven

yaralanmas› olgular›n % 24.1’ de, üst ekstremite de ise

aksiler arter ve venöz yaralanma birlikte bulunmaktayd›. 

Ven yaralanmalar› hariç tutulursa, arter yaralanmalarda

direkt sütür veya uç uca anastomoz yüksek kan bas›nc›

nedeniyle anastomoz hatt›nda gerilim ve damar

endotelinde hasar oluflturur 1. Otojen ven greftleri k›sa ve

uzun süreli aç›kl›k oranlar›n›n iyi olmas›(% 98), ve

enfeksiyon karfl› dayan›kl› olmalar› nedeniyle periferik

damar yaralanmalar›nda tercihen kullan›lmaktad›r 12. Bu

nedenle klini¤imizde de periferik damar

yaralanmalar›nda uygun vakalarda ilk tercihimiz otojen

ven greftleridir. Popliteal arter distali ve trifükasyon

bölgesinde, aksiler arter bölgesinde olan damar

yaralanmalar›nda safen ven interpozisyonu ile  vasküler

rekonstrüksiyon uyguland›. Ateflli silah nedeniyle

femoral arter yaralanmas› tespit edilen 14 olguda (%

73.7) safen ven grefti interpozisyonu ile damar tamiri

uyguland›. Bunlardan postoperatif femoral arter

yaralanmas› nedeniyle rekonstrüksiyon yapt›¤›m›z 1

olguya 24. saatte ve intraoperatif dönemde popliteal

arter trifikasyon distalinde arteryel yaralanma nedeniyle

rekonstrüksiyon yap›lan 1 olguya operasyon ile efl

zamanl› olarak fasyotomi uyguland›. 

Venöz ligasyon dünya savafllar›nda meydana gelen

venöz yaralanmalarda standart teknik olarak

uygulanm›flt›r 13. Güncel yaflamda oluflan venöz

yaralanmalarda venöz tamir uygulayarak postoperatif

ödem görülme s›kl›¤›nda azalma oldu¤unu

yay›nlad›ktan sonra günümüz cerrahisinde venöz tamir

geliflerek uygulanmaktad›r. Çeflitli yay›nlarda venöz

tamir sonras› uzun süreli aç›kl›k oranlar› % 73 olarak

bildirilmektedir 13. Alt ekstremitenin major venöz

yaralanmalar›n›n tamiri postoperatif dönemde  venöz

hipertansiyonu ve kronik venöz yetmezli¤i azaltt›¤›,

arteryel aç›kl›k oran›n› artt›rd›¤› ve ekstremite koruyucu

etkisi oldu¤u yay›nlanm›flt›r14. Klini¤imizde

ekstremitelerde oluflan tüm major venöz yaralanmalarda

tamir uygulanarak venöz ak›m devaml›l›¤› sa¤land›.

Kesici ve delici aletlerle meydana gelen damar

yaralanmalar› 13 olgu (% 24.52) ile en s›k üst

ekstremiteyi ilgilendiren yaralanmalard›. Üst

ekstremiteyi periferik damar yaralanmalar s›kl›kla

penentran yaralanmalar olup beraberinde % 40 oran›nda

sinir kesisi ile birlikte olmaktad›r 15. Aksiler arter

yaralanmas› tespit edilen olgularda otojen safen ven

grefti ile interpozisyon uygularken brakial, radial, ulnar

arter yaralanmalar›nda primer tamir uygulad›k. Ulnar

arter, ulnar sinir ve tendon yaralanmas›n›n birlikte

oldu¤u 5 olguda tendon, sinir ve arter tamiri birlikte

yap›ld›. Alt ekstremitenin delici-kesici alet yaralanmalar›

6 olgu (% 11.32) ile femoral arterde tespit edildi ve bu

olgulara primer tamir ile ve safen ven interpozisyonu ile

cerrahi müdahale yap›ld›.

Ekstremite k›r›klar›yla birlikte olan damar yaralanmalar

literatürde % 40 olarak bildirilmektedir 1,2. Bizim

yay›n›m›zda ise % 9.4 oran›ndad›r. Trafik kazas›

nedeniyle damar yaralanmas› tespit edilerek takip ve

tedavi etti¤imiz olgularda multibl travma nedeniyle künt

toraks ve bat›n travmas›da birlikte bulunmaktayd›. Bu

tür olgular›m›z bekletilmeden tüm müdahaleler ilgili dal

uzmanlar›nca yap›larak hastalar operasyona al›nd›. 

Yara yeri enfeksiyonlar›n›n lokal ve sistemik

komplikasyonlar› nedeniyle hastalar›n morbidite ve

mortalitelerine art›r›c› etkisi vard›r 9. Enfeksiyon

profilaksisi için genifl spekturumlu antibiyotik kullan›m›

septik komplikasyonlar› önlemede uluslararas› kabul

görmüfltür16. Klini¤imizde ameliyat›n›

gerçeklefltirdi¤imiz olgular›n tamam›nda antibiyotik

profilaksisi uygulad›k. Olgular›m›z›n % 11.3’de

postoperatif dönemde oluflan lokal yara yeri enfeksiyonu

sistemik komplikasyon oluflmadan genifl spekturumlu

antibiyotikler, püy drenaj›, nekrotik dokular›n lokal

debridman› uygulanarak tedavi edildi. 

Sonuç olarak periferik damar yaralanmalar› preoperatif

anjiyografiye gerek kalmadan iyi bir fizik muayene ve

doppler ultrasonografi yard›m›yla teflhis edilebilir.

Aksillar ve infrapopliteal bölgede yer alanlar arter ve

ven yaralanmalar›n tamirini otojen ven greftler ile

yap›lmas›n›n uygun oldu¤u kanaatindeyiz.. 
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MED‹AST‹NAL HEMATOMA YOL AÇAN KAROT‹S ARTER
YARALANMASI: OLGU SUNUMU.

A MED‹AST‹NAL HEMATOMA DUE TO CAROT‹D ARTERY ‹NJURY:
A CASE REPORT.

Haydar YAfiA, ‹brahim ÖZSÖYLER, Bilgin EMRECAN, Levent YILIK, Yüksel BEfi‹R, Banu LAFCI, Cengiz ÖZBERK, 
Ali GÜRBÜZ
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi klini¤i, ‹zmir

Özet
Ateflli silah ile boyun bölgesinde meydana gelen yaralanmalarda vasküler yap›lar da s›k olarak zarar görmektedir. Bu bölgenin
kompleks anatomisi ve vasküler yap›lar›n hayati önemi cerrahiyi zorlaflt›rmaktad›r. Biz bu yaz›m›zda, ateflli silah ile boyun
bölgesinden vurulan ve karotid arter yaralanmas› olan bir olgumuzdaki cerrahi yöntemimizi bildirmekteyiz. (Damar Cer Der
2004;13(3):31-34).

Anahtar kelimeler: Karotid arter yaralanmas›, Ateflli silah yaralanmas›

Abstract
The vascular structures may also be injured due to the gunshot injuries of the neck. The complexity of the anatomy and the vitality
of the vascular structures of this region hardens the surgical treatment. In this study, we present the surgical treatment of a case
who had a gunshot injury to the neck and had carotid arterial injury. (Turkish J Vasc Surg 2004;13(3):31-34).        

Key words: Carotid artery injury, gunshot injury 
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‹R‹fi

Karotid arterlerin yaralanmas› ciddi kanamalara yol

açabilece¤i, havayolu bas›s› oluflturabilece¤i ve beyin

hasar› meydana getirebilece¤i için arteriyel yaralanmalar

içinde oldukça ciddi yaralanmalar olarak de¤erlendirilir.

Bunlar›n yan› s›ra boyun bölgesindeki ateflli silah

yaralanmalar› mermi çekirde¤inin dokular içinde

gezmesi nedeniyle vasküler yap›lar›n yan› s›ra di¤er

organlarda da hasara neden olabilir. Boyun bölgesinden

ateflli silah yaralanmas›na maruz kalan hastalarda,

vasküler yaralanman›n olup olmad›¤› ve yaralanma

varsa bunun lokalizasyonunun tespiti klinik bir sorun

olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu gibi klinik tablolar ile

gelen hastalar›n en uygun tetkik ve tedavisinin ne

olaca¤› netlik kazanm›fl de¤ildir. Biz bu yaz›da

boynundan ateflli silah ile yaralanma sonucu karotid

arter yaralanmas› geliflen ve mediastinal hematom

oluflan bir hastay› sunmaktay›z.

OLGU
Yirmi sekiz yafl›nda erkek hasta boynundan ateflli silah

yaralanmas› nedeniyle acil servisimize baflvurdu. Hasta

acil servise baflvurusundan yaklafl›k olarak 1 saat önce

boynundan sa¤ sternokleidomastoid kas›n klavikuler

bafl›n›n yaklafl›k 2 cm süperiorundan ateflli silah

yaralanmas›na ait girifl deli¤i mevcuttu. Baflvuru an›nda

hastan›n bilinci aç›k ve hemodinamik parametreleri

normal s›n›rlar dahilindeydi. Kardiyovasküler

muayenesi normal idi. Her iki akci¤erde solunum sesleri

hafif azalm›flt›. Boyunda karotid artere ait olabilecek

üfürümü yoktu. Karotid nabz› her iki tarafta eflit olarak

palpe edilebiliyordu. Ateflli silah yaralanmas› girifl

yerinde hafif hematom vard›. Ateflli silah yaralanmas›

ç›k›fl›na ait olabilecek herhangi bir yer tespit edilemedi.

Laboratuar incelemesinde hemogram, biyokimya,

elektrokardiyografi tetkikleri normaldi. PA akci¤er

grafisinde üst mediastende geniflleme oldu¤u tespit

edildi (Resim 1A). Çekilen di¤er grafilerinde sol kolda

yumuflak doku içinde kalan ateflli silah yaralanmas›na ait

olabilecek cisim tespit edildi (Resim 1B). Mediastinal

genifllemenin hematom yada anevrizmatik veya baflka

bir kitlesel etyoloji ba¤l› olup olmad›¤›n›n ay›r›c› tan›s›

için hastaya kontrastl› servikal ve torakal bilgisayarl›

tomografi çekildi. Tomografisinde boyunda hematom ve

üst mediastinal bölgede muhtemel hematomla uyumlu

görünüm tespit edildi (Resim 2). Ayn› zamanda bilateral

minimal pnömotoraks ve plevral efüzyon tespit edildi.

Solda posteriorda multipl kot fraktürleri mevcuttu.

Hastada muhtemel bir vasküler yaralanma düflünülerek

acil olarak anjiyografisi çekildi. Assendan aort, arkus ve

desendan aort normaldi. Sa¤ karotid arterin

brakiyosefalik arterden ç›kt›¤› yerin yaklafl›k 2 cm
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Resim 1: Çekilen telekardiyografide mediastinal geniflleme (A)
ve sol kolda yumuflak doku içinde mermi çekirde¤i

görülmektedir (B).



distalinden ekstravazasyon tespit edildi (Resim 3). Di¤er

arkus dallar› normaldi. Hastaya ekokardiyografi yap›ld›

ve herhangi bir patoloji saptanmad›. Hasta sa¤ karotid

arter yaralanmas› tan›s›yla acil operasyona al›nd›.

Cerrahi teknik
Hasta genel anestezi alt›nda opere edildi. Hastaya

özefajiyal yaralanmay› flüphesi nedeniyle nazogastrik

sonda tak›ld›. Sa¤ sternokleidomastoid kas›n

anteriorundan yap›lan insizyon manubrium üzerindeki

cilde do¤ru uzat›ld› (Resim 4). Sa¤ parsiyel J-

sternotomi yap›ld›. Önce arkus aorta ve brakiyosefalik

arter ekplorasyonu yap›ld›. Brakiyosefalik arter naylon

teyp ile dönüldü. Daha sonra karotid arter eksplore

edildi. Karotid arterin brakiyosefalik arterden ayr›ld›¤›

k›sm›n yaklafl›k 2 cm distalinde, anterolateral k›sm›nda

1_1.5 cm2 ebad›nda bir defekt mevcuttu.

Heparinizasyonu takiben karotid arter proksimal ve

distalinde vasküler klemp konuldu ve defekt sentetik

greft yamas› ile onar›ld›. Distal klempin ötesinden

ölçülen bas›nç 60mmHg ölçüldü¤ünden flant

kullan›lmas›na ihtiyaç olmad›¤›na karar verildi. Karotid

klemp süresi 11 dakika idi. Mediastendeki hematom

boflalt›ld›. Sternotomi mediastene  dren konmas›n›

takiben kapat›ld›.

SONUÇ
Postoperatif dönemde hiçbir nörolojik sorun geliflmedi.
Kontrol akci¤er grafisinde mediastinal genifllemenin
gerilemifl oldu¤u görüldü (Resim 5). Hastan›n dreni
postoperatif 2. günde çekildi. Özefajiyal yaralanma
flüphesi nedeniyle nazogastrik sondas› 5 gün boyunca
çekilmedi ve parenteral nütrisyon yap›ld›. Beflinci gün
sonunda hastaya endoskopi yap›ld›. Özefagus
yaralanmas› gibi ek bir patoloji olmad›¤› görüldü ve
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Resim 2: Mediastinal hematom ile uyumlu tomografi bulgusu.

Resim 4: Postoperatif çekilen bu foto¤rafta insizyon
görülmektedir. ‹nsizyon karotis trasesinden k›s›tl› sternotomi

(J-ministernotomi) uygulayabilmek için afla¤›ya do¤ru
uzat›lm›flt›r.

Resim 3: Anjiyografide, sa¤ karotis arterin brakiyosefalik
trunktan ç›kt›ktan hemen sonra yaraland›¤› görülmektedir.



hasta oral beslenmeye bafllad›. Yap›lan doppler
ultrasonografisinde karotid arter ile ilgili herhangi bir
patolojiye rastlanmad›. Hasta postoperatif 8. günde
taburcu edildi.

TARTIfiMA
Boyun bölgesindeki vasküler yaralanmalar kesici ve
delici aletler ile oldu¤unda kesi hatt› boyunca yaralanma
olabilmekte iken yüksek enerjili silahlarla
yaralanmalarda farkl› klinik tablolarla
karfl›lafl›labilmektedir. Vasküler yap›lar ve sinirler
birbirine oldukça yak›n seyretti¤inden dikkatli bir
nörolojik muayene oldukça önemlidir.   
Servikal yaralanmalarda boyun bölgesini üç bölgede
incelemek yararl› olacakt›r. Monson ve arkadafllar›n›n(1)

bunun için yapt›klar› tan›mlama flu flekildedir. Bölge 1;
klavikülan›n 1 cm üzeri ve alt›nda kalan boynun taban›
ve torasik ç›k›m bölgesi, Bölge 2; klavikulan›n 1 cm
yukar›s› ile mandibular aç› aras›ndaki bölge ve Bölge 3;
kafatas›n›n taban› ile mandibular aç› aras›nda bölgedir.
Bizim olgumuzda yaralanma bölgesi tan›ma göre 2.
bölgeye uymaktad›r. Ancak ateflli silah yaralanmalar›nda
yaralanma düz bir hatta olmayabilmekte kurflun dokular
aras›nda gezebilmektedir. Girifl ve ç›k›fl yerlerinin
bilinmesi muhtemel yaralanma olabilecek organ ve
dokular›n tahmininde bize yol gösterebilecektir. Bu
nedenle kesici delici alet yaralanmalar›n›n aksine ateflli
silah yaralanmalar›n›n neden oldu¤u vasküler
yaralanmalara tan›sal aç›dan daha dikkatli
yaklafl›lmal›d›r. Ateflli silah yaralanmalar›nda düz
grafiler tan›sal olmasa da vasküler yaralanma ve di¤er
organlar›n durumu hakk›nda yol gösterici
olabilmektedirler. Bizim olgumuzda kurflun boyundan
girmifl arkada torakal omurlara çarparak solda birinci ve
ikinci kotlar› takip etmifl ve en son olarak da sol
muskulus biceps brachialis  içinde kalm›flt›r. Bu tip
yaralanmalarda travmaya neden olan etkenin gezici

olmas› cerrahi esnas›nda sürprizlerle karfl›lafl›lmas›na
neden olabilir. 
Boyun bölgesindeki yaralanmalarda baz› merkezlerde
rutin cerrahi eksplorasyon yap›lmakta iken baz›
cerrahlar arteriografi ile elektif cerrahiyi tercih
etmektedirler. Sekharan ve arkadafllar›(2) 2. Bölgeye olan
yaralanmalarda sadece fizik muayenenin tan› ve cerrahi
planlamada tek bafl›na yeterli olabilece¤ini
savunmaktad›r. Ancak bizim olgumuzda boyunda çok
önemli olmayan bir hematom d›fl›nda tüm fizik muayene
bulgular› normaldi. Genel olarak anjiografi uygulamas›,
operasyon gereksinimini ekarte etmek, klinik inceleme
ile belirlenemeyen bir lezyonu tespit etmek veya
operasyonu planlamak amac›yla uygulan›lmaktad›r.
Montalvo ve arkadafllar›(3) renkli doppler ultrasonografi
ile karotid arter yaralanmalar›nda özellikle Bölge 2’ de
anjiografi ile eflde¤er tan›sal sonuçlar alm›fllard›r. Ayr›ca
ultrasonografinin maliyet ve hospitalizasyon süresinde
ve noninvaziv olmas›ndan kaynaklanan üstünlükleri
oldu¤unu belirtmektedirler. Munera ve arkadafllar›(4) ise
helical bilgisayarl› tomografi ile karotid ve vertebral
arter yaralanmalar›n›n tan›s›n›n yüksek duyarl›l›kla
konulabilece¤ini ve bu tetkikin anjiografi ile
k›yasland›¤›nda daha h›zl›, ucuz ve noninvaziv
oldu¤unu bildirmifllerdir. Biz öncelikle anjiografiyi
düflündük çünkü hastan›n vasküler patolojisinin
mediastinal bölgede hangi arterden kaynakland›¤› net
olarak belli de¤ildi. Hastaya ilave bir tetkik zaman kayb›
yaratabilece¤inden direk olarak anjiografi yap›ld›.
Sonuç olarak fizik muayene ile saptanamayan 2.
bölgedeki ateflli silaha ait bir vasküler yaralanma
flüphesinde rutin olarak düz grafiler çekilmeli,
gerekiyorsa zaman kaybetmeden anjiografi yap›lmal› ve
bir cerrahi prosedür gereksiniminde derhal cerrahiye
al›nmal›d›r. Arter mümkünse onar›lmal›d›r. Ateflli silah
yaralanmas› düz bir do¤rultuda ilerlemeyebilece¤inden
yaralanma ihtimali olan tüm organlar tetkik edilmelidir.
Bize göre ateflli silahla yaralanmas› olan ve aktif
kanamas› olmayan olgularda tan›sal amaçl› ileri tetkikler
uygulamak cerrahi esnas›nda karfl›lafl›lan güçlükleri
aflmak aç›s›ndan faydal› olacakt›r.
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Resim 5: Postoperatif telekardiyografide mediastinal
genifllemenin kayboldu¤u görülmektedir.
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LOMBER D‹SK CERRAH‹S‹ SONRASI HAYATI TEHD‹T EDEN
VASKÜLER KOMPL‹KASYON: ‹L‹AK ARTER PSEUDOANEVR‹ZMA
RÜPTÜRÜ

A L‹FE THREAT‹N‹NG COMPL‹CAT‹ON FOLLOW‹NG LOMBER D‹SC
SURGERY: A RUPTURE OF  ‹L‹AC ARTERY FALSE ANEURYSM

Vedat N‹SANO⁄ LU, Nevzat ERD‹L, Burak IfiIK*, Hasan Berat C‹HAN, Bektafl BATTALO⁄ LU
‹nönü Üniversitesi, Turgut Özal T›p Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Klini¤i, * Genel Cerrahi Klini¤i, Malatya

Özet
Lomber disk cerrahisi sonras› hayat› tehdit eden geç dönem vasküler komplikasyonlar nadir görülmektedir. Bu olgu sunumunda
lomber vertebral stabilizatör yerlefltirilmesi sonras› geç dönemde ortaya ç›kan ve cerrahi olarak tedavi etti¤imiz rüptüre sol
eksternal iliyak arter psödoanevrizmas› anlat›lm›flt›r. (Damar Cer Der 2004;13(3):35-38).

Anahtar kelimeler: Lomber disk cerrahisi, vasküler yaralanma, vasküler komplikasyon, psödoanevrizma.

Abstract
Life-threatening late vascular complications are rare after lomber disk surgery. We present a case of surgically treated patient
with ruptured left external iliac artery pseudoaneurysm after lomber vertebral stabilizator implantation. (Turkish J Vasc Surg
2004;13(3):35-38).            

Key words: Lumber disc surgery, vascular injury, vascular complication, pseudoaneurysm
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‹R‹fi

Vasküler yaralanmalar lomber disk cerrahisinin nadir

fakat ölümcül komplikasyonlar›ndand›r(1-3). Lomber

vertebralar ve büyük damarlar aras›ndaki yak›n

anatomik komfluluktan dolay› lomber disk cerrahisi

sonras› büyük damar yaralanmalar› görülebilmektedir(4,5).

Bu damar yaralanmalar› sonucu oluflan masif kanama

genellikle erken postoperatif dönemde ortaya ç›kmakta

ve  hipotansiyon, flok ve ölüm ile sonuçlanabilmektedir.

Bununla birlikte, damar yaralanmalar› geç dönemde

psödoanevrizma veya arteriovenöz fistül (AVF)

oluflmas›na da yol açabilmektedir(6,7). Bu yaz›da lomber

vertebral stabilizatör yerlefltirilmesine ba¤l› geç

dönemde ortaya ç›kan, hayat› tehdit eden, insizyon

skar›ndan masif kanama ile ortaya ç›kan ve acil cerrahi

müdahale ile tedavi edilen, büyük bir iliyak arter

psödoanevrizma olgusunu sunmaktay›z. 

OLGU SUNUMU:
Vertebral Pott hastal›¤› nedeni ile lomber vertebral

stabilizatör yerlefltirilmifl olan 51 yafl›ndaki erkek hasta,

ameliyat›ndan 4 ay sonra acil servisimize eski insizyon

skar›ndan masif kanamaya ba¤l› hipovolemik flokla

getirildi. Genel durumu kötü, fluuru yar› aç›k olan

hastan›n kanama yeri elle bas› yap›larak tampone

edildikten sonra yap›lan fizik muayenesinde kan bas›nc›

60/35 mmHg, kalp h›z› 125/dk idi. Yo¤un kan ve s›v›

replasman› takiben genel durumu düzelen hastaya acil

arteriyel DSA yapt›r›ld›. Kanama oda¤›n› tespit etmek

amac› ile yap›lan DSA incelemesinde sol eksternal

iliyak arterden orijin alan büyük bir psödoanevrizman›n

rüptüre oldu¤u tespit edildi (Resim 1). Hastaya

laparotomi yoluyla acil operasyon planland›. Hasta, eski

insizyon yerindeki kanamaya d›flar›dan bask› yap›larak

ameliyathane odas›na götürüldü. Bat›n aç›ld›ktan sonra,

sol taraf retroperiton bölgesinde yayg›n bir hematom ile

birlikte büyük bir iliyak arter psödoanevrizmas› tespit

edildi. Psödoanevrizman›n bütün sol retroperiton

bölgesini kaplad›¤› ve rüptüre olarak eski insizyon

yerinden masif kanamaya yol açt›¤› anlafl›ld›.

Abdominal aorta ve sol ana femoral arter klemplenerek

psödoanevrizma kesesi aç›ld›. Sol eksternal iliyak arterin

orta k›s›m arka duvar›nda 2,5 cm uzunlu¤unda bir doku

kayb› bulundu¤u  ve bu bölgede arterin vertebral disk

stabilizatörü ile temas halinde oldu¤u gözlendi. Yap›lan

operatif de¤erlendirmede arterdeki doku kayb›n›n yan›

s›ra damar duvar›n›n inceldi¤i ve frajil oldu¤u, bu
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Resim 1: Olgunun anjiografik görüntüleri (A, B)

A

B



nedenle uç uca tamir yap›lmas›n›n mümkün olmad›¤›

tespit edildi.  ‹liyak arter, doku defektinin alt ve

üstünden ba¤land›ktan sonra psödoanevrizma kesesi

içindeki p›ht›lar temizlendi. Anevrizma kesesi

kapat›larak aorta ile sol femoral arter aras›na sentetik

greft ile bypass yap›ld›. Anevrizma kesesine ve

retroperitona iki adet dren konularak bat›n kapat›ld›.

Daha sonra eski insizyon skar›ndaki defekt primer

olarak onar›ld›. Ameliyat sonras› bir gün yo¤un bak›mda

takip edilen hasta  postoperatif 6. günde flifa ile taburcu

edildi. Hasta operasyondan 3 hafta sonra eski lomber

insizyon yerinden enfekte ak›nt› ile klini¤imize

baflvurdu. Yap›lan de¤erlendirmede enfeksiyon veya

vasküler bir patoloji saptanmad›. Eski insizyon yerinden

olan enfekte ak›nt› drenaj ve antibiyotik bask›s› ile

tedavi edildi. Hastan›n postoperatif 1. y›l›nda yap›lan

arteriyel dopler incelemesinde bypass greftinin aç›k

oldu¤u tespit edildi.   

TARTIfiMA:
Abdominal vasküler yaralanmalar, büyük damarlar ve

lomber vertebra aras›ndaki yak›n komfluluktan dolay›,

lomber disk cerrahisini takiben nadir görülen majör

komplikasyonlard›r. Lomber disk cerrahisi s›ras›nda

vasküler komplikasyon s›kl›¤› % 0,1-0,5’dir (3). Lomber

disk cerrahisini takiben vasküler yaralanmalar›n %75’ i

dördüncü veya beflinci lomber vertebra seviyesinde

oluflmaktad›r(4). Bunun nedeni, disk cerrahisinin daha

çok bu aral›kta yap›lmas› ve damarlarla yak›n

komflulu¤u olan bu alanda damarlar›n göreceli olarak

hareket ettirilemez olmas›d›r. 

Lomber disk cerrahisi sonras› görülen vasküler hasarlar

erken ve geç komplikasyon olarak iki gruba ayr›labilir
(6,7). Erken dönemde arteriyel veya venöz lezyona ba¤l›

masif kanama, retroperitoneal hematom gibi cerrahi

müdahale gerektiren klinik tablolar›n yan› s›ra derin ven

trombozu gibi komplikasyonlar da oluflabilmektedir.

Lomber disk cerrahisini takiben erken dönemde

hipovolemik flok tablosu geliflmesi, büyük damar

yaralanmas›na ait bir belirtidir  ve bu durumda hasta

hayat›n› kurtarmak için acil laparotomi yapmak

gerekmektedir (6,8-10).

Psödoanevrizma veya AVF genellikle geç dönemde

oluflan komplikasyonlard›r. Bazen AVF formasyonu

erken dönemde ortaya ç›kabilmektedir. Bu fistüller

erken dönemde teflekkül edip hipovolemi veya kardiyak

yüklenme bulgular›na yol açabilmektedir. Genellikle

AVF geç dönemde görülmekte ve uzun süre teflhis

edilmeden kalabilmektedir Bu komplikasyon, hastalarda

konjestif kalp yetmezli¤i, bacak ödemi, asit,

hepatomegali gibi semptom ve bulgulara yol

açabilmektedir (6-8).  

Lomber disk cerrahisi sonras› damar yaralanmas›

sonucu akut dönemde  hematom olabilmekte, geç

dönemde ise psödoanevrizma geliflimi

görülebilmektedir. Psödoanevrizma kendini genelde

yeni oluflmufl lomber a¤r›, nörolojik semptomlar›n

tekrarlamas› veya yürüyüfl bozukluklar› ile

gösterebilmektedir (8). Bu olguda ise hasta eski insizyon

yerinden pulzatil tarzda masif kanama ve hipovolemik

flok tablosu ile hastanemize getirilmifltir. Geç dönemde

lomber disk cerrahisi sonras› vasküler yaralanmaya ba¤l›

hemodinamik stabiliteyi bozacak masif kanama pek

görülmemektedir. Bu tablo daha çok eken dönem

komplikasyonu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bizim

vakam›zda hastan›n lomber a¤r› flikayeti olmas›na

ra¤men aktif kanama bafllayana kadar hastanemize

baflvurmam›flt›. ‹lk operasyonunda vertebral stabilizatör

olarak tak›lan plaklar›n iliyak artere kronik travmas› ile

damar duvar›nda oluflan doku kayb› tüm sol

retroperitonu dolduracak büyüklükte bir

psödoanevrizman›n oluflumuna neden olmufltur. Hasta

daha erken dönemde hastanemize baflvurmufl olsayd›

rüptür olmadan psödoanevrizma tan›s› daha kolay

konabilecekti ve elektif flartlarda tedavisinin yap›lmas›

mümkün olabilecekti.

Lomber disk cerrahisi sonras› vasküler yaralanmalar›n

tan›s›nda en önemli nokta flüphelenmektir. Bu

durumlarda hastan›n hemodinamik durumu stabil ise,

ultrasonografi, tomografi ve/veya angiyografi gibi
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yöntemlerle gecikmeden tan› ve tedaviye gidilmelidir.

Bu vasküler komplikasyonlar›n tedavisinde en s›k

kullan›lan teknikler; primer sütürle onar›m, greft

interpozisyonu, uç uca anastomoz, yama anjiyoplasti,

ligasyon ve endovasküler embolizasyon veya stent-greft

yerlefltirilmesidir. Bu tedavi seçeneklerinden hastaya

uygun olan›n›n seçilmesi gerekmektedir (8). 

Hipovolemik flok tablosunda masif kanamayla baflvuran

hastam›zda acil laparotomi uygulanm›fl olup,

intraoperatif de¤erlendirmede, sol eksternal iliyak

arterdeki defektin büyük olmas› ve damar duvar›n›n

frajil olmas›n›n yan› s›ra lomber stabilizatör ile temas

etmeye devam edece¤i için arterin primer onar›m›ndan

vazgeçilerek arterin iki ucu ba¤land›. Daha sonra

psödoanevrizma kesesinin eski cilt insizyonu ile ifltiraki

olmas› ve kesenin çok büyük olmas› nedeniyle ilerde

olabilecek greft enfeksiyonuna karfl› psödoanevrizma

kesesi kapat›ld›. Aorta-sol femoral arter aras›nda

sentetik greft bypass ifllemi tercih edildi. 

Sonuç olarak, lomber disk cerrahi sonras› geç dönemde

vasküler yaralanmaya ba¤l› hayat› tehdit eden

komplikasyonlar nadir olmakla beraber, erken tan› ve

tedavi hasta sa¤ kal›m› aç›s›ndan büyük önem arz

etmektedir.

KAYNAKLAR:
1. Hanouz J, Bessodes A, Samba D, Gerard J, Bricard H. Delayed

diagnosis of vascular injuries during lumbar discectomy. J Clin
Anesth 2000;12:64-6. (A)

2. Young PH. Laceration of the abdominal aorta and vena cava
following microdiscectomy. IL Med J 1988;174:93-4. (A1)

3. Ewah B, Calder I. Intraoperative death during lumbar discectomy.
Br J Anaesth 1991;66:721-3. (A2)

4. Kwon T, Sung K, Cho Y, Kim D, Ko G, Yoon H, Kim G. Large
Vessel Injury following Operation for a Herniated Lumbar Disc.
Ann Vasc Surg 2003;17:438-44. (B)

5. Weiner BK, Walker M, Fraser RD. Vascular anatomy anterior to
lumbosacral transitional vertebrae and implications for anterior
lumbar interbody fusion. The Spine Journal 2001;1:442-444. 

6. Ventura M, Rivellini C, Saracino G, Mastromarino A, Spartera C,
Zannetti S. Endovascular treatment of a postlaminectomy
arteriovenous fistula. A case report. J Cardiovasc Surg (Torino).
2002;43:523-6. (C)

7. Christensen C, Bank A. Arteriovenous fistula complicating
lumbar disc surgery. Case report. Eur J Surg 1991;157:145-6.
(C1)

8. Papadoulas S, Konstantinou D, Kourea HP, Haftouras N,
Tsolakis JA. Vascular Injury Complicating Lumbar Disc Surgery.
A Systematic Review. Eur J Endovasc Surg 2002;24:189-195.
(D)

9. Franzini M, Altana P, Annessi V, Lodini V. Iatrogenic vascular
injuries following lumbar disk surgery. Case report and review of
the literature. J Cardiovascular Surg (Torino) 1987;28:727-730.
(D20)

10.Höneman CW, Brodner G, Van Aken H, Ruta U, Duriex ME,
Möllhoff T. Aortic perforation during lumbar laminectomy.
Anesth Analg 1998;86:493-5. (A5)

Dr. Vedat Nisano¤lu ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2004; 13 (3): 35-38

38



Turkish J Vasc Surg
2004; 13 (3): 39-42

Dr. Nezihi Küçükarslan ve Arkadafllar›

39

GEMC‹TAB‹NE KEMOTERAP‹S‹ SONRASI GEL‹fiEN VASKÜLER
TOKS‹S‹TEN‹N SERV‹KAL SEMPAT‹K BLOKAJ ‹LE TEDAV‹S‹: OLGU
SUNUMU

THE VASCULAR TOX‹C‹TY DUE TO GEMC‹TAB‹NE THERAPY AND ‹TS
MANAGEMENT W‹TH CERV‹CAL SYMPATHET‹C BLOCKAGE

Nezihi KÜÇÜKARSLAN*, Adem GÜLER*, Sibel POÇAN**, Melih Hulusi US*, Mutas›m SÜNGÜN*, Yücesin ARSLAN*,
Ahmet Turan YILMAZ*

GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Servisi *, Anestezi Servisi ** Kad›köy, ‹stanbul

Özet
Gemcitabine günümüzde solid tümör tedavisinde yayg›n olarak kullan›lan bir nükleosid analo¤udur. S›kça karfl›lafl›lan yan
etkilerinden birisi vasküler toksisitedir. Üreteryal karsinom nedeniyle Gemcitabine ile kemoterapi uygulanan bir olguda ortaya
ç›kan vasküler toksisite ve tedavisi sunulmaktad›r. Gemcitabine tedavisinin ikinci küründe sol üst extremite el parmaklar›nda
hareketle ortaya ç›kan kas a¤r›s›, hassasiyet, uyuflukluk, so¤ukluk ve morarma flikayeti ile baflvuran hastaya Gemcitabine ba¤l›
mikroanjiyopati  tan›s› konularak vazodilatasyon ve  on kür servikal sempatik blokaj tedavisi uyguland›. Tedaviden sonra hastan›n
yak›nmalar› ve bulgular› dramatik olarak düzeldi. Bu olgu ›fl›¤›nda Gemcitabine ba¤l› vasküler toksisite olgular›nda servikal
sempatik blokaj uygulamas›n›n erken dönemde cerrahi sempatektomi kadar de¤erli olaca¤›  kanaatindeyiz. (Damar Cer Der
2004;13(3):39-42).

Anahtar kelimeler: Mikroanjiopati; kemoterapi; Gemcitabine; sempatik blokaj.

Abstract
Gemcitabine is a nucleocid analogue used commonly for chemotherapy of solid tumours. One of its common side effects is
vascular toxicity. Case due to Gemcitabine therapy is an uretereal carcinoma. The patient admitted with muscle pain in upper
extremity finger with movement, sensitiveness, hypoestesia, palor, and cyanosis on the second cure of Gemcitabine treatment.
Microangiopathy due to Gemcitabine was diagnosed and vasodilatation and ten cures of servical sympathetic blockage were
applied. Following the treatment sign and symptoms disappeared dramatically. In regard of this case we believe that servical
sympathetic blokage is valuable as surgical sympathectomy in early stages of microangiopathy due to Gemcitabine. (Turkish J
Vasc Surg 2004;13(3):39-42).            

Key words: Microangiopathy; chemotherapy; Gemcitabine; sympathetic blockage
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‹R‹fi

Kemoterapötik ajanlar, vasküler toksisiteye sebep olan

maddeler aras›ndaki yerlerini korumaktad›r. Vasküler

toksisite tablolar›, nadir görülen asemptomatik vasküler

lezyonlardan fliddetli sistemik vaskülite kadar genifl bir

yelpazede görülebilmektedir. Gemcitabine, hafif

toksisite profiline sahip, daha iyi antitümör aktivitesi ve

terapötik balans› oldu¤una inan›lan yeni nesil sitostatik

bir ajand›r. Yan etki profilinin azalt›lmas› için

araflt›rmalar devam ediyor olsa da, bu kemoterapotik

ajan›n mide bulant›s›, saç dökülmesi ve

miyelosupresyonla birlikte en s›k karfl›lafl›lan yan etkisi

vasküler toksisitedir. Vasküler komplikasyonlar›n

tedavisinde kemoterapik ajan›n kesilmesi,

kortikosteroid, immunosupresif tedavi, iloprost

infüzyonu, antispazmodikler, kalsiyum kanal blokerleri

ve cerrahi sempatektomiden bahsedilmektedir (1).

OLGU SUNUMU:
60 Yafl›nda, yüksek grade papiller üreteryal karsinomal›

erkek hasta, klini¤imize sol el parmaklar›nda hareketle

ortaya ç›kan kas a¤r›s›, hassasiyet, uyuflukluk, so¤ukluk,

parmak uçlar›nda morarma flikayetleriyle müracaat etti

(Resim-1). ‹ki ay önce üreteryal karsinoma tan›s› ile sol

nefrektomi ameliyat› uygulanm›fl, radyoterapi

görmemiflti. Onkoloji servisi taraf›ndan Gemcitabine

1250 mg/m2 ile kemoterapi tedavisi alt›na al›nan hasta,

flikayetlerinin tedavinin ikinci seans›nda bafllad›¤›n›,

yedi gün içerisinde art›fl gösterdi¤ini ifade ediyordu.

Sigara kullanmayan hasta, anamnez, aile hikayesi ve

geçirilmifl hastal›klar aç›s›ndan bir özellik tafl›m›yordu.

Kemoterapi uygulamalar›n›n hepsinin sol ön kol

veninden yap›ld›¤›n› ifade eden hastan›n yap›lan fizik

muayenesinde, alt ve üst extremite nab›zlar› bilateral

olarak aç›k, sol radial arter nabz› sa¤a göre zay›f, sol el

birinci parmak hariç di¤er parmaklar medial ve distal

falankslar› so¤uk, siyanoze, dokunmakla hassas olarak

tesbit edildi. Bu el bafl parma¤› hariç di¤er parmaklarda

pulse oksimetre ile oksijen satürasyonu al›nam›yordu.

Biyokimyasal tetkiklerinde kreatinfosfokinaz ve

sedimantasyon yüksekli¤i mevcuttu. Hastaya

kemoterapotik ajana ba¤l› mikroanjiyopati tan›s›

konularak  kemoterapisine ara verildi. Devaml›

intravenöz 1000 ü/saat fraksiyone olmayan heparin,

plazma geniflleticiler içerisinde bencyclane hydrogen

fumarate (ANG‹ODEL® Organon) tedavisine baflland›.

Heparin dozu ACT 200-250 sn aras›nda olacak flekilde

ayarland›. Bu medikal tedavi eflli¤inde 10 seans servikal

sempatik blokaj uyguland›. 

Sempatik blokaj: ‹fllemde Lidokain 10 cc (%1) lik

solüsyonundan C-6 düzeyinde enjeksiyon uyguland›.

‹fllemden 2-15 dk sonra ifllem yap›lan taraf›nda Horner

sendromu geliflti, üst extremitede vazodilatasyon

bulgular› 30 dk sonra olufltu. Kolda sempatik blokaj

etkisi 24-48 saat sürdü (Resim-2). 

Bir hafta sonunda flikayetleri dramatik olarak gerileyen

hastan›n, pulse oksimetre ile tüm parmaklar›ndan eflit

satürasyon 14. günde al›nd›. Hasta kalsiyum kanal

blokeri, asetil salisilik asit, pentoksifilin tedavisi ile  15.

günde flifa ile taburcu edildi. Taburcu edildikten sonra

onkoloji klini¤i taraf›ndan Gemcitabine kullan›m süre ve
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Resim- 1: Hastan›n tedaviye baflland›¤› gün el görüntüsü.



dozu yeniden ayarlan›p kemoterapisi devam ettirilen

hastan›n, birer ay arayla yap›lan 3 kontrolünde tüm

ekstremitelerinin vasküler muayenesi normal olarak

de¤erlendirildi.

TARTIfiMA
Akut arteryel yetersizlik s›kl›kla p›ht› ve emboli

materyali ile arterin intrensek t›kanmas› ile olur. Emboli

için potansiyel risk kaynaklar› miyokard infarktüsü,

mitral darl›¤› ve atrial fibrilasyonlu hastalarda geliflen

intrakardiyak trombüstür. Aterosklerotik arterlerden

kopan ateromatöz parçac›klarda distal mikroembolilere

sebep olabilir. ‹ntraarteryel kateter uygulamalar› bu

aterosklerotik alanlardan kolayca parça kopmalar›na

neden olabilir. Kemoterapötik ajanlar da s›kl›kla

vasküler toksisiteye neden olabilmekte, neticede

trombotik mikroanjiopati veya vaskülit tablolar›

oluflturabilmektedir(2).

Kanserli hastalar›n tedavisindeki önemli noktalardan

birisi kemoterapinin toksik yan etkilerini azaltarak hayat

kalitesini yükseltmektir. Toksisitesi azalt›lm›fl yeni

kemoterapotik ajanlar keflfedilirken literatürde bildirilen

antineoplastik ajanlara ba¤l› vasküler komplikasyon

olgular›n›n say›s› artmaktad›r(3). 

Kemoterapoti¤e ba¤l› vasküler komplikasyonlar;

kapiller kaçak sendromu, karaci¤er, akci¤er, cilt, göz ve

parmak gibi  organlarda vazookluziv hastal›k, arteryel

distal tromboz ve vaskülitlerdir(2).

Patogenezinde bir grup uyarana karfl› geliflen

hipersensitivite mekanizmalar› ile meydana geldi¤i

düflünülen vaskülitin en belirgin klinik özelli¤i küçük

damarlar›n tutulumudur(2). 

Gemsitabine kemoterapisine ba¤l› vaskuler toksisite

olgular› literatürde s›kl›kla bildirilmektedir (3,4,5,6).

Gemcitabine’nin dominant yan etkileri

miyelosupresyon, atefl, k›zar›kl›k, periferik ödem, mide

bulant›s›, hemolitik üremik sendrom, geçici dispne ve

vasküler toksisitedir. Nadiren diffüz intersitisyel akci¤er

hastal›¤› fleklinde fliddetli pulmoner toksisite, % 20

vakada miyalji ve ateflle seyreden grip benzeri sendrom

görülür (4). 

Venat-Bouvet ve arkadafllar›n›n sunduklar› iki vakadan

birisinde  kemoterapik ajan›n  kesilmesi ile tablo

düzelmifl, di¤eri  iloprost infüzyonu ile tedavi edilmifltir
(5). 

Birlik ve arkadafllar›n›n olgular›nda kemoterapinin

kesilmesi ile komplet düzelme sa¤lanm›fl  ancak

vasküler komplikasyonun düzelmesinin ard›ndan

kemoterapötik ajanla tedaviye devam edilip edilmedi¤i

konusunda herhangi bir bilgi verilmemifltir (3). 

Kemoterapötik ajanlara ba¤l› vasküler toksisite

tedavisinde birinci basamak, kemoterapötik ajana ara

verilmesidir. Bu olgumuzda Gemcitabine ba¤l› vasküler

komplikasyonun düzelmesinin ard›ndan literatür

verilerinin aksine ayn› kemoterapöti¤e devam edilmifl

ancak, uygulan›m yeri, dozu ve süresi yeniden

ayarlanm›flt›r. Hastan›n yap›lan ayl›k kontrollerinde

tekrarlayan vasküler toksisite tablosuna rastlanmam›flt›r. 

Birlik ve arkadafllar› ayn› kemoterapöti¤e ba¤l› vasküler

toksisitede prednizolon–siklofosfamid(3), Voorburg ve
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Resim- 2: Servikal sempatik blokaj uygulamas›.



arkadafllar›  prednizolon – kolflisin(4), Venat-Bouvet va

arkadafllar›n›n infüzyon fleklinde iloprost trometamo

(ilomedin®)(5) uygulam›fl ve iyi sonuçlar alm›fllard›r.

Biz vakam›zda Gemcitabine tedavisinine ara verip,

heparin, vazodilatör ilaçlar ve servikal sempatik blokaj

uygulad›k. Hasta klini¤e yat›r›lmad› ayaktan takip

edildi. Bu nedenle hastada k›sa sürede etki oluflturan ve

sonucunu hemen görebilece¤imiz bir lokal anestezik

olan Lidokain tercih ettik. Ancak elde edilen sonuçlar

tatminkar ve yeterli süredeydi. Bu elde edilen 24-48 saat

süren etkinin blokaj beraberinde kullan›lan  medikal

terapiyle desteklendi¤ini düflünmekteyiz.

‹laca ba¤l› geliflen trombotik mikroanjiopati tedavisinde

gerek klasik kitaplarda gerekse literatürde

antispazmodik ajanlar, kalsiyum kanal blokeri,

kortikosteroidler, immunosupresifler,  t›bbi ve cerrahi

sempatektomiden bahsedilmektedir. Yapt›¤›m›z

araflt›rmada sempatik blokaj ile  Gemcitabine ba¤l›

vasküler  toksisitenin tedavisi konusunda  herhangi bir

yay›na rastlamad›k. Gemcitabine ba¤l› geliflmifl vasküler

toksisitenin cerrahi sempatektomi ile tedavisi

düflünüldü¤ünde, özelikle genel anesteziyi ve cerrahi

giriflimi tolere edemeyecek hastalarda, sempatik blokaj›n

tedavide alternatif bir yöntem olarak ak›lda tutulmas›n›n

faydal› olaca¤›na inanmaktay›z. 

KAYNAKLAR:
1. Rutherford RB, RookeTW, Joyce JW; Uncommon

Arteriopathies, Rutherford RB, Vascular Surgery,5,(1)
Philadelphia, WB Saunders; 2000, 418-19.

2. Baykal Y, Koçar ‹H; Vaskülitler, Y›lmaz ATve ark, Damar
hastal›klar› ve embolik olaylar,1,Ankara GATA Bas›mevi,
2004,297-356.

3. Birlik M, Akar S, Tuzel E, Onen F, Ozer E, Manisal› M, K›rkali
Z, Akkoc N. Gemcitabine-induced vasculitis in advanced
transitional cell carcinoma of the bladder. J Cancer Res Clin
Oncol. 2004;130(2):122-5. 

4. Voorburg AM, van Beek FT, Slee PH, Seldenrijk CA, Schramel
FM. Vasculitis due to gemcitabine. Lung Cancer.
2002;36(2):203-5.

5. Venat-Bouvet L, Ly K, Szelag JC, Martin J, Labourey JL, Genet
D, Tubiana-Mathieu N. Thrombotic microangiopathy and digital
necrosis: two unrecognized toxicities of gemcitabine. Anticancer
Drugs. 2003;14(10):829-32.

6. Niho S, Kubota K, Goto K, Ohmatsu H, Matsumoto T, Kakinuma
R, Nishiwaki Y. Triplet chemotherapy with vinorelbine,
gemcitabine, and cisplatin for advanced non-small cell lung
cancer: a phase II study. Br J Cancer. 2002 2;87(12):1360-4.

Dr. Nezihi Küçükarslan ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
2004; 13 (3): 39-42

42


