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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

D

DAMAR CERRAH‹ DERG‹S‹ YAYIN KURALLARI



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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KOMB‹NE KAROT‹S ve KORONER ARTER CERRAH‹S‹NDE KL‹N‹TK
DENEY‹M‹M‹Z

OUR SURGICAL APPROACH TO COMBINED CAROTID AND CORONARY
BY-PASS SURGERY

Ahmet fiAfiMAZEL*, Tufan PAKER, Cihangir ERSOY, At›f AKCEV‹N, Tijen ALKAN, Vedat BAYER, Halil TÜRKO⁄ LU,
Ayd›n AYTAÇ
*Anadolu Sa¤l›k Merkezi, Kalp-Damar Cerrahisi Departman›, Gebze, ‹zmit, VKV. Amerikan Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahisi
Departman›, ‹stanbul.

Özet
Amaç: Kombine karotid ve koroner by-pass ameliyat› olan hastalarda postoperatif  major nörolojik olaylar›n
de¤erlendirilmesi 
Yöntem: V.K.V Amerikan Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Biriminde A¤ustos 1998 ve  Kas›m 2004 tarihleri
aras›nda opere edilen 34 hasta çal›flmaya al›nd›. 28 tanesi erkek, 6 tanesi  kad›n hasta idi. Hastalar›n yafl ortalamalar›
66.6(range 78-57) idi. Hastalar major nörolojik olaylar yönünden retrospektif olarak de¤erlendirildi Koroner by-pass
ameliyat› gereken ve %70 veya daha fazla  karotid darl›¤› olan hastalar, ayn› zamanda kontralateral karotid arterde
darl›¤› veya ülsere internal karotid arter lezyonu olmas›na bak›lmaks›z›n kombine cerrahi giriflime al›nd›. Bütün
giriflimler genel anestezi alt›nda ve ekstrakorperal sirkülasyon kullan›larak  gerçeklefltirildi. 8  hastada intraluminal flant
kullan›ld›.    
Bulgular: 2 hastada ipsilateral tarafta geçici iskemik atak geliflti.  Daha sonra her iki hasta da tamamen düzeldi. 1
hastay› ameliyat sonras› ilk 30 gün içerisinde miyokard enfarktüsü nedeniyle kaybettik. Di¤er hastalarda ilk 30 gün
içerisinde herhangi bir serebrovasküler olay görülmedi.
Sonuç: Ciddi karotid arter ve koroner arter hastal›¤› olan   hastalarda kombine cerrahi giriflim güvenilir ve efektif bir
metoddur. (Damar Cer Der 2005;14(1):9-12).
Anahtar kelimeler:   kombine karotid endarterektomi ve koroner arter by-pass cerrahisi, nörolojik olaylar

Abstract
Purpose: We tried to evaluate retrospectively  the neurological outcome of combined coronary bypass and carotid
endarterectomy surgery.
Methods: From August 1998 to November  2004,  consecutive 34 patients who had a combined carotid
endarterectomy and coronary bypass surgery  were retrospectively investigated  for neurological outcomes at
department of Cardiovascular Surgery in V.K.V American Hospital. 28 of them were male,6 were female. The average
age of the patients was 66.6(range 78-57). The indication for combined procedures were the need for CABG and
internal carotid artery stenosis  of 70% or more, with or without contralateral disease or an ulcerated internal carotid
lesion. All the procedures were performed  under general anesthesia by the aid of extracorperal circulation. In 8
patients intraluminal shunt was used. 
Results: Two of the patients suffered an ipsilateral transient ischemic attack ;recovered completely. One patient had
MI and died within 30 days. None of the other patients had cerebrovascular events occured within 30 days of surgery.
Conculusion: Concominant carotid endarterectomy and coronary artery bypass is a safe and effective procedure in
patients with significant coronary and carotid artery disease. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(1):9-12).    
Key Words: Combined carotid endartherectomy and CABG surgery, noeurologic outcome
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‹R‹fi

Aterosklerotik serebrovasküler hastal›klar bütün

dünyada önemli bir sa¤l›k sorunu olmaya devam

etmektedir. Ateroskleroz’un vücudun tüm

damarlar›nda görülmesi koroner arter ve

serebrovasküler hastal›klar›n ayn› hasta

populasyonunda yüksek bir oranda görülmesine neden

olmaktad›r. Cerrahi giriflimlere ra¤men koroner by-

pass operasyonu sonras›nda inme  % 1-3 oran›nda

mortaliteye neden olmaktad›r(1). Buna karfl›l›k karotid

endarterektomi sonras› ölümcül miyokard enfarktüsü

insidans› %3-5 olup bu oran unstabil anjina pektorisi

olanlarda %17’ye ç›kmaktad›r(1). 

Ayn› zamanda tedavi edilmemifl karotid arter hastal›¤›

olan hastalarda koroner bypass sonras› yüksek oranda

inme görülmektedir(1).  Semptomatik hastalarda, iki

evreli bir ameliyatla en semptomatik sistem (kardiyak

veya nörolojik) önce yap›lmas›, takibinde de di¤er

sistemin ameliyat› önerilmektedir. fiayet çoklu

koroner hastal›¤›, sol ana koroner hastal›¤› veya düflük

ejeksiyon fraksiyonu efllik ediyorsa o zaman kombine

ameliyat planlanmaktad›r. 

Ciddi koroner arter hastal›¤› yan›nda asemptomatik

fakat önemli (% 80’den fazla) karotis darl›¤› olanlarda

ise bir grup evreli operasyon planlarken bir grup

otorite de kombine cerrahi giriflim önermektedir. Bu

yaz›m›zdaki amac›m›z klini¤imizde seçilen kombine

cerrahi giriflimi di¤er stratejilerle karfl›laflt›rmakt›r.

HASTALAR ve YÖNTEM 
A¤ustos 1998- Kas›m 2004 tarihleri aras›nda yafllar›

51-78 yafl (ortalama 67.4) olan 34 hastaya kombine

karotis endarterektomi ve koroner by-pass ameliyat›

yap›ld›. Ameliyat öncesi hastalar›n sadece üçünde

serebrovasküler olay hikayesi var idi. ‹ki hastada

transient iskemik atak hikayesi; di¤erinde ise sa¤

kolunda hemiparezisi mevcuttu. 

Preoperatif de¤erlendirmelerde ana karotid arterde

veya internal karotid arter bafl›nda % 70-90 aras›nda

darl›k var iken kontralateral karotis arterde %42

hastada % 40-60 darl›k saptand›. Befl hastada

kontralateral karotis arter %100  t›kal› idi. Cerrahi

strateji olarak önce hemodinamik darl›¤›n en fazla

bulundu¤u karotis artere müdahale edildi. Karotid

endarterektomi koroner by-pass ameliyat›ndan önce

yap›ld›. Sternokloidomastoid kas›n›n önünden yap›lan

vertikal insizyon ile karotid arter’e ulafl›ld›. Ana

internal ve eksternal karotid arter dönülerek ask›ya

al›nd›. 5000 ünite heparin verildikten sonra karotid

arterler klemplendi. Serebral koruma için sistemik

tansiyon 160 mmHg üzerinde tutuldu.  Kontralateral

tarafta %100 darl›¤› olan 5 hastada intraluminal flant

kullan›ld›.  Karotid arter  endarterektomiyi takiben

primer veya yama (safen ven veya Gore-tex thin

patch) ile kapat›ld›. Yedi hastada venöz patch, 4

hastada Gore-tex thin patch kullan›ld›. Ayn› seansta

kardiopulmoner bypass yard›m› ile koroner bypass

ameliyat› yap›ld›. Bir hastaya ek olarak ventrikül

anevrizmektomi ameliyat› yap›ld›. Bir hastaya da

mitral ring implante edildi. Boyundaki insizyon

koroner bypass sonras›nda protamin verildikten sonra

kapat›ld›.

BULGULAR
‹ntraoperatif mortalite hiçbir hastada görülmedi.

Hastalarda ortalama bypass graft say›s› 3.06,

kardiopulmoner bypass zaman› ortalama 75.12 dk. ve

kros-klemp zaman› da ortalama 59.39 dk idi. Bir

hastam›z boyunda geliflen hematom nedeniyle

postoperatif revizyona al›nd›. ‹ki (% 5.9) hastada

geçiçi tipte iskemik atak görüldü.  Her iki hasta da 1

ay sonra tamamen düzeldi.  Di¤er bir hastay› (% 2.9)

ilk 30 gün içerisinde miyokard enfaktüsü nedeniyle

kaybettik. ‹ki hasta norolojik olay nedeniyle

hastanemize geç dönemde baflvurdular. Bu hastalardan

birisini kontralateral di¤erini ise ayn› tarafta geliflen

karotid arter stenozu nedeniyle ameliyata ald›k. Her

iki hasta da sorunsuz taburcu oldular. 

TARTIfiMA
Koroner bypass ameliyat› sonras› geliflen inme bir çok
nedene ba¤l› olabilir. Serebral kan ak›m›n›n
kardiopulmoner bypass s›ras›nda stenotik
ekstrakranial ve intrakranial damarlarda azalmas›
sonucu inme görülebilir. Karotis ve aortadaki
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aterosklerotik bölgelerden orjin alan debrisler, sol
ventriküldeki mural trombus ve kardiopulmoner
bypass s›ras›ndaki hava embolizasyonu nörolojik
hasarlar›n nedenleri aras›nda s›ralanabilir(1).
Kardiopulmoner bypass s›ras›nda serebral arterial
otoregulasyon ile serebral kan ak›m› serebral
perfüzyon bas›nc›na eflitlenir(2). E¤er kontralateral
karotid arterde ve dolafl›mda da yetersizlik varsa
stroke görülme insidans› artmaktad›r. Serebral kan
ak›m› karotis arterde  %70 üzerindeki darl›klarda daha
da azalmaktad›r(1).  E¤er %70 ve üzerinde karotid
darl›¤› olan hastalarda karotid endarterektomi koroner
bypass ameliyat› ile birlikte yap›lm›yorsa bu hastalar›n
ameliyatta stroke geçirme insidans› %14’lere kadar
yükselmektedir(2).
Karotis ve koroner arter hastal›¤› beraber görülen
hastalarda yüksek oranda sol ana koroner lezyonlar›,
yüksek tansiyon, diabetes mellitus görülür(4). Uygun
cerrahi stratejinin belirlenmesi ile postoperatif
mortalite ve morbidite azalacakt›r.
1972 y›l›nda Bernhard ve ark., bu olgularda kombine
cerrahi giriflimleri gerçeklefltirdi. Takach ve ark.  her
iki grup hastay›  stroke geliflimi yönünden
karfl›laflt›rm›fl ve belirgin bir fark saptamam›fllard›.
Mortalite ve inme yönünden belirgin bir fark
saptanmamas›na ra¤men hastane harcamalar›nda %30
‘luk bir azalma görüldü(2).  Daily ve ark., izole karotis
endarterektomileri, izole koroner arter bypass ve
kombine cerrahi giriflimlerle karfl›laflt›rm›fllar ve belirgin
bir fark bulamam›fllard›r(2). Evagelopoulos ve ark.,
kombine cerrahi giriflimlerle basamakl› operasyonlar
aras›nda inme geliflimi ve miyokard enfaktüsü ve
mortalite insidans› yönünden karfl›laflt›rm›fllar ve
belirgin bir fark görememifllerdi(2). 
Kuzey Amerika ve Avrupa’da yap›lan N.A.S.C.E.T
(North American Symptomatic Endartererectomy
Trial) ve E.C.S.T (European Carotid Surgery Trial)
araflt›rma sonuçlar›na göre karotid arter darl›¤› % 70
üzerinde olan hastalarda medikal tedavi ile uzun
dönem izlenimlerinde  yüksek oranda inme insidans›
görüldü. Cerrahi tedavi ile izlenenlerde bu oran daha
düflük bulundu(4). ‹ki evreli bir ameliyat yaklafl›m›
düflünülen hastalarda en semptomatik sistemin
(kardiak veya  karotis) önce yap›lmas› takibinde de
di¤er sistemin ameliyat› öngörülmektedir. E¤er çoklu

koroner hastal›¤›, sol ana koroner arter darl›¤› ve
düflük ejeksiyon fraksiyonu varsa,  o zaman kombine
ameliyat planlanmal›d›r. Asemptomatik, fakat önemli
(% 70 den fazla) karotis arter darl›¤› olan hastalarda
bir grup otorite kombine cerrahi giriflim önerirken
di¤er bir grup ise iki evreli yaklafl›m› tercih
etmektedir(10).
Mishra ve ark., yapt›¤› di¤er bir çal›flmada ise karotis
endarterektomi yap›lan hastalarda on-pump ve off-
pump tekniklerini karfl›laflt›rd›lar. Guruplar aras›nda
belirgin bir fark görmediler(2).  
Sonuç olarak hastanemizde karotid endarterektomi ve
koroner bypass ameliyatlar›n› ayn› zamanda
yapmaktay›z. ‹ki aflamal› cerrahi giriflim klini¤imizde
yap›lmad›¤›ndan dolay› her iki yöntemi istatistiki
olarak  karfl›laflt›ramad›k. Tedavi edilmemifl karotid
arter hastal›¤› olanlarda inme görülme insidans›n›n
yüksek oldu¤u bildirilmiflti. Kombine olan bu cerrahi
giriflimle operasyon sonras› nörolojik defekt görülme
olas›l›¤› da düflmektedir. Kan›m›zca yüksek risk
tafl›yan hasta populasyonunda kombine ameliyat
efektif ve güvenilirdir.
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GENÇ ERKEK HASTA GRUBUNA ALT EKSTREM‹TE LENFÖDEM
SIKLI⁄I VE SEKONDER LENFÖDEME ETK‹L‹ FAKTÖRLER

THE PROPORTION OF LOWER EXTREMITY LYMPHEDEMA AND THE
ETIOLOGIC FACTORS EFFECTING THE SECONDARY LYMPHEDEMA IN
YOUNG MALE PATIENTS

Cengiz BOLCAL*, Hikmet ‹YEM*, Murat SARGIN*, ‹lker MATARACI*, Selim KILIÇ**, Ufuk DEM‹RKILIÇ*, Harun TATAR*

*Kalp ve Damar Cerrahi Klini¤i ABD, ** Halk Sa¤l›¤› ABD, Gülhane Askeri T›p Akademisi, Etlik, Ankara

Özet
Amaç: Bu çal›flmada amac›m›z  klinik olarak alt ekstremite lenfödemi tan›s› konulan hastalar›  prospektif
de¤erlendirmek. Primer ve sekonder lenfödeme etkili olas›  etiolojik faktörleri saptamak. 
Yöntem: Ocak 2000-Kas›m 2004 y›llar› aras›nda poliklini¤imize alt ekstremitesinde ödem ve a¤r›  flikayeti ile
baflvuran  genç erkek hastalar prospektif olarak de¤erlendirildi. ‹ki alt ekstremite bald›r bölgesi çap fark› 5 cm yada her
iki bacakta klinik olarak belirgin ödemi olan 160 hastan›n kayd› yap›larak çal›flmaya al›nd›. Bütün hastalara duplex
ultrasono¤rafi yap›larak venöz sistem, lenfsintigrafisi yap›larak lenfatik sistem ve ak›m› de¤erlendirildi. 
Bulgular: Hastalar›n en küçü¤ü 20, en büyü¤ü 54 yafl›nda ve  22.9±4.3  yafl ortalamas› vard›. 160 hastan›n %70 de
lenfödem, %7.5 de kronik venöz yetmezlik, %3.5 de kronik derin venöz tromboz, %7.5 de venöz sistem hastal›¤› ve
lenfatik obstrüksiyon, %7.5 de idiopatik ödem ve %3.5 de    Klippel-Trenaunay syndromu saptand›. Primer lenfödemli
hastalar›n 18 precox, 6 tarda ve 2 konjenital tipti.
Sonuçlar: Malignite metastaz› nedeniyle lenfadenektomi yap›lmas› ve/veya radyoterapi uygulanmas›, selülit ve
lenfanjit sekonder lenfödeme etkili faktörlerdir. Yap›lan ileri tetkikler klinik olarak lenfödem tan›s› koydu¤umuz
hastalar›n %77.5  de  tan›m›z› do¤rulad›. fiunu söyleyebiliriz ki; klinik olarak lenfödem tan›s› koydu¤umuz hastalarda
e¤er tedaviye yan›t al›nam›yorsa ileri tetkik yap›lmal›d›r. (Damar Cer Der 2005;14(1):13-17).
Anahtar Kelimeler: Primer ve sekonder lenfödem, venöz hastal›k, bacak ödemi

Abstract
Purpose: The purpose of this prospective study was to evaluate the patients with clinically diagnosed lymphedema of
lower extremities. We focused on the proportion of primary and secondary lymphedema, the possible etiologic factors. 
Methods: The male patients who attended to our outpatient clinic during 2000 and 2004 years were evaluated
prospectively. Hundred and sixty male patients with circumference difference of 5 centimeters at calf level between two
lower extremities or with clinically diagnosed bilateral leg edema were enrolled in the study. All patients underwent
duplex ultrasonography for venous system, lymphoscintigraphy for lymph flow. 
Results: The distribution of age was between 20 and 54 (mean±SD; 22.9±4.3). Among 160 patients, 70.0%
lymphedema, 7.5% had chronic venous insufficiency, 3.75% had chronic deep venous thrombosis, 7.5% had
concomitant venous disease and lymphatic obstruction, 7.5% had idiopathic edema and in 3.75% the pathology was
Klippel-Trenaunay syndrome. Of the patients with primary lymphedema , 18 was praecox type, 6 was of tarda type and
2 congenital type.
Conclusion: The causal factors of secondary lymphedema are lymphadenectomy and/or radiotherapy after neoplastic
metastasis, cellulitis, lymphangitis. With further diagnostic techniques, the clinical diagnosis of lymphedema was
confirmed in 77.5%  of the overall patients. It can be said that lymphedema can be diagnosed clinically and further
diagnostic techniques can be reserved unless treatment is ineffective. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(1):13-17).   
Key Words: Primary and secondary lymphedema, venous disease, Leg edema
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‹R‹fi

Lenfödem, lenfatik drenajdaki anormalik  sonucunda

ciltalt› yumuflak dokuda lenf s›v›s›n›n birikmesine

ba¤l› vücudun bir bölümünde flifllik meydana

gelmesidir. En s›k (%80) alt ekstremitede görülmekle

beraber, kolda, yüzde, boyunda ve d›fl genital bölgede

görülebilir1 Lenfatik drenajdaki bozulma nedeni

primer yada sekonder  olabilir. Primer lenfödem;

konjenital (do¤umdan- ilk yafla kadar), preacox (1-35

yafl) ve tarda (35 yafl ve sonras›nda) olmak üzere üçe

ayr›l›r2-3. Bunlardan en s›k preacox formu görülür.

Primer lenfödemde lenfatik anormallik aplastik,

hipoplastik yada hiperplastik olabilir. En s›k distal

hipoplasti fleklinde görülür,  semptomlar ise  s›kl›kla

bilateral ve dizalt›ndad›r4. Hiperplastik formda lenfatik

say›s› ve çap› artm›flt›r. Konjenital  di¤er bir anomali

olarak bazen ductus torasikusun anormalli¤i yada

yoklu¤u olabilir5. Edinsel nedenler ile lenfatik ak›m›n

azalmas› sonucunda meydana gelen lenfödem ise

sekonder lenfödemdir. Travma, tekrarlayan

enfeksiyon (selülit, lenfanjit ve parazit hastal›klar›),

cerrahi giriflimler, metastatik mali¤n hastal›klar, baz›

sendromlar (örne¤in Klippel-Trenaunay sendromu) ve

lenfanjiosarkom sekonder lenfödem nedenleri aras›nda

say›labilir6-7. Cerrahi giriflimler sonras›nda (radikal

mastektomi, ven cerrahisi, alt ektremite  femoro-

popliteal by pass cerrahisi v.s) lenf ödem geliflebilir.

Baz› serilerde venöz cerrahi s›ras›nda hastalar›n %

60’dan fazlas›nda lenfatik sistem zarar görmektedir8.

Bu çal›flmada amac›m›z; hastanemiz kalp damar

cerrahisi polikili¤ine alt ekstremitesinde ödem ve a¤r›

flikayeti ile baflvuran  genç erkek hasta grubunda

lenfödem s›kl›¤›n›, sekonder lenfödeme etkili etiolojik

faktörleri arflt›rmak. Bunun yan› s›ra efllik eden edinsel

venöz ve konjenital venöz ve di¤er patolojileri

saptamak.

HASTALAR ve YÖNTEM
Ocak 2000-Kas›m 2004 y›llar› aras›nda

poliklini¤imize alt ekstremitesinde ödem ve a¤r›

flikayeti ile  baflvuran  genç erkek hastalar prospektif

olarak de¤erlendirildi. Klini¤imiz askeri hastane de

oldu¤u için poliklini¤imize baflvuran  kad›n hasta say›s›

erkek hasta say›s›na oranla daha az oldu¤u için kad›n

hastalar çal›flmaya al›nmad›.  ‹ki alt ekstremite bald›r

bölgesi çap fark› 5 cm yada her iki baca¤›nda  klinik

olarak  belirgin lenfödemi olan (subkutan fibrosis,

belirgin çap art›fl›, hiperkeratoz) 160 hastan›n kayd›

yap›larak çal›flmaya al›nd›.Bütün hastalara duplex

ultrasono¤rafi yap›larak venöz sistem, lenfsintigrafisi

yap›larak lenfatik sistem ve ak›m› de¤erlendirildi.

Lenfsintigrafisi ve duplex ultrasonografisi normal ç›kan

12 hastaya ek olarak venografi yap›ld›. Hastalarla ilgili

olarak; lenfödem grad’leri, cilt renk de¤iflikli¤i

bulgular›, enfeksiyon (selülit ve   lenfanjit), travma ve

cerrahi giriflim  öyküleri, flikayetlerinin bafllama yafllar›

ve Klippel-Trenaunay Sendromu (lenfatik hipoplazi ile

venöz yetmezli¤in efllik etti¤i  kemik yada yumuflak

dokuda  hemihipertrofi, arteriovenöz fistül ve

hemanjiom) ayr›ca kaydedildi. Bütün hastalara duplex

ultrasono¤rafi yap›larak venöz sistem, lenfsintigrafisi

yap›larak lenfatik sistem ve ak›m› de¤erlendirildi.

Lenfsintigrafisi ve duplex ultrasonografisi normal ç›kan

12 hastaya ek olarak venografi yap›ld›. Basmakla

yumuflak bir çukur oluflup bacak elevasyonu ile ödemin

düzelmesi grad 1, basmakla çukur oluflturmayan  sert

bir fibrozissi olmas›  grad 2, basmakla çukur

oluflturmayan afl›r› ödem, fibrosizin yan›s›ra ciltte renk

de¤iflikli¤i ve hiperkeratoz olmas›  grad 3 lenfödem

olarak tan›mland›. Lenfatik sistem; Nükleer t›p klini¤i

taraf›ndan  Tc-99 pertechnetat’›n subkutan

enjeksiyonundan 10 dk, 2 h  ve 4 h sonra al›nan

görüntüler ile de¤erlendirildi. Venöz sistem; Philips 800

SD (HP Sonos 2500) renkli doppler ile radyoloji klini¤i

taraf›ndan de¤erlendirildi. 0-500 ms reflü olams› grad 1,

500-2000 ms reflü olmas› grad 2, 2000-40000 ms reflü

olamas› grad 3 ve 40000 ms’den fazla reflü olmas› grad

4 venöz yetmezlik olarak tan›mland›.  

Statistical Analyses:

‹statistiksel analizler SPSS/10.0 (SPSS Inc, Chicago, III)

kompüter program› kullan›larak yap›ld›. Gruplara ait

sabit de¤iflkenlerin ve klinik parametrelerin
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karfl›laflt›r›lmas› için Chi Square  ve sample t test yap›ld›.

Bütün parametrelerin aritmetik ortalama ve standart

sapma de¤erleri saptanm›flt›r. Lenfödeme etkili

faktörler için univaryant ve multivaryant analiz

yap›lm›fl ve p de¤erinin 0.05’den küçük oldu¤u

de¤erler anlaml› kabul edilmifltir. 

BULGULAR
Hastalar›n en küçü¤ü 20, en büyü¤ü 54 yafl›ndayd›

(ortalama±SD;22.9±4.3).Bütün hastalar›n bir yada iki

alt ekstremitesinde a¤r› ve/veya ödem vard›.

fiikayetlerin bafllama yafl› 1-48 yafl aras›ndayd›. 160

hastan›n %70 de lenfödem, %7.5 de kronik venöz

yetmezlik, %3.5 de kronik derin venöz tromboz, %7.5

de venöz sistem hastal›¤› ve lenfatik obstrüksiyon,

%7.5 de idiopatik ödem (Bu hastalar›n lenfsintigrafik,

duplex ultrasonografik ve venografik tetkikleri ile

sistemik muayene ve  laboratuar tetkikleri  normaldi)

ve %3.5 de    Klippel-Trenaunay syndromu saptand›.

Lenfödemli hastalar›n 26’s› primer (18 precox, 6 tarda

ve 2 konjenital), 86’s›  sekonder lenfödemliydi. Venöz

hastal›k ve lenfatik obstrüksiyon beraberli¤i olan

hastalar›n 8 de preacox, 3 de tarda ve birinde

konjenital tip lenfödem vard›. Yine bu hastalar›n 8 de

kronik venöz yetmezlik (4 hasta  grad 3, 4 hasta grad

4) ve 4 de kronik venöz tromboz mevcuttu (Tablo 1).

Lenfödemli hastalar›n %31.25 de akut enfeksiyon

(selülit ve/veyalenfanjit) öyküsü vard›. malignite

nedeniyle lenfadenektomi yap›lmas› ve/veya

radyoterapi uygulanmas›, selülit, lenfanjit, travma

ve/veya cerrahi giriflim sonras› oluflan scar, univaryans

analizde sekonder lenfödeme etkili faktörler olarak

bulunurken, multi varyans analizte sadece ilk üç faktör

etkili bulundu (Tablo 2). yüzoniki lenfödemli hastan›n

%14.4 (n=16) de grad 1, %69.6 (n=78) de grad 2 ve

%16 (n=18) de grad 3 lenfödem oldu¤u görüldü.

Primer lenfödemli hastalr›n 6 da lenfatik

hiperplazi/ektazi ve artm›fl lenfatik ak›m, 20 de

lenfatik hipoplazi/aplazi ve azalm›fl lenfatik ak›m

saptand›. Sekonder lenfödemli hastalar›n hepsinde

lenfatik ak›m azalm›flt›. Klippel-Trenaunay

Sendrom’lu hastlar›n ikisinde lenfatik ak›m artm›fl ve

dördünde azalm›flt›.
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Tablo 1: 160 alt ekstremite ödemli hastan›n da¤›l›m›

Hasta says› % Tek bacak Çift bacak Yafl ort ± SD

Total hasta 160 131 29 22.9±4.3
1. lenfödem 112 70.0 96 28 22.5±2.9
a) Primer lenfödem                                      26 16.25 10 16

Praecox 18 11.25 6 12
Tarda  6 3.75 4 2
Konjenital                                                       2 1.25 - 2

b) Sekonder lenfödem                                 86 53.75 78 8 22.3±3.2
Lenfadenektomi ve/veya radyoterapi                  22 13.75 16 6
‹nguinal bölge ve/veya bacakta selülit 28 17.50 28 -
Bacakta lenfanjit 22 13.75 22 -
Kalça ve/veya bacakta travma 8 5.0 6 2
‹nguinal bölge ve/veya bacakta cerrahi 6 3.75 6 -

2. Kronik venöz yetmezlik 12 7.5 9 3 23.3±3.1
3. Kronik derin venöz tromboz 6 3.75 6 - 23.6±3.4
4. Venöz hastal›k ve lenfatik obstrüksiyon 

beraberli¤i 12 7.5 12 - 22.3±2.6
5. ‹diopatik ödem 12 7.5 8 4 23.1±1.2
6. Klippel-Trenaunay Sendromu 6 3.75 4 2 23.9±3.1



TARTIfiMA
Bu çal›flmada malignite nedeniyle inguinal  bölgeye

lenfadenektomi yap›lmas› ve/veya radyoterapi

uygulanmas›, selülit ve  lenfanjitin sekonder lenfödeme

etkili faktörler  oldu¤unu saptad›k. Godoy ve

arkadafllar›9 yapt›klar› çal›flmada en az iki erizipel

enfeksiyon (selülit/lenfanjit) ata¤› geçiren 30 hastan›n 23

(% 77) de kal›c› lenfatik anormallik oldu¤unu

saptam›fllar.  Baflka bir çal›flmada  218 lenfödemli

hastan›n lenfödem flikayetleri bafllamadan önce  %29.3

de en az bir akut enfeksiyon geçirdi¤i bildirilmifl10.

Bizim çal›flmam›za al›nan 112 lenfödemli hastan›n %

31.25 de enfeksiyon (selülit/lenfanjit) öyküsü vard›. Bu

hastalar›n % 48 da bir,  % 36 da iki ve % 16 de üç akut

enfeksiyon ata¤› vard›.

Lenfödem yayg›n bir hastal›kt›r. Yaklafl›k 10 milyon

insan meme ve pelvik kanser tedavisi, rekkürent

enfeksiyon, yaralanma yada vasküler cerrahi giriflim

sonras› sekonder lenfödem olmufltur11. Bizim yapt›¤›m›z

çal›flmada sekonder lenfödeme etkili faktörler olarak;

kanser nedeniyle lenfadenektomi ve/veya radyoterapi

yap›lmas›, selülit ve lenfanjiti bulduk. Lenfödemli

hastalar›m›zda travma ve cerrahi giriflim öyküleri de

olmakla beraber multivaryans analizde anlaml›

bulunmad›.

Ter ve arkadafllar›12 17 lenfödemli hastan›n (20

ekstremite) lenfsintigrafisinde üç ekstremitede primer

lenfödem, sekiz ekstremitede sekonder lenfödem ve

dokuz ekstremitede de di¤er ödem nedenleri

saptad›klar›n› bildirmifller. Weatley ve arkadafllar›13 alt

ekstremite ödem nedeni aç›klanamayan 32 hastan›n

hepsine doppler ve arkas›nda lenfsintigrafisi yapm›fl ve

lenfsintigrafisinde 16 da lenfatik anormallik, 17 hastada

doppler venöz anormallik, befl hastada her iki tetkikte

anormallik ve alt› hastada da her iki tetkikte normallik

saptam›fllar. Bir di¤er çal›flmada alt ekstremite

lenfödeminden flüphelenilen onbefl hastan›n

lenfsinigrafisinde; 2 primer lenfödem ve  8 sekonder

lenfödem saptanm›fl14. Tiwari ve arkadafllar›15 160 alt

ekstremite ödemli hastan›n  % 38.75 de lenfödem (%

8.12 de  primer, %26.87 de sekonder lenfödem ve  %

2.50 idiopatik ödem). saptad›klar›n› bildirmifllerdir.

Çal›flmam›za al›nan hastalar›n  %70 de lenfödem, %7.5

de kronik venöz yetmezlik, %3.5 de kronik derin venöz

tromboz, %7.5 de venöz sistem hastal›¤› ve lenfatik

obstrüksiyon, %7.5 de idiopatik ödem ve %3.5 de

Klippel-Trenaunay syndromu saptand›. Suga ’n›n16

yapt›¤› çal›flmada  64 hasta lenfsintigrafisi ile

de¤erlendirmifl ve 3 hastada primer, 51 hastada sekonder

lenfödem 5 hastada kronik venöz tromboz, bir hastada

akut venöz tromboz, 4 hastada venöz ve lenfatik

anormalik beraberli¤i ve 2 hastda  Klippel-Trenaunay-

Weber Sendromu saptad›¤›n› bildirmifltir.

Szczesny ve arkadafllar›17 19 hastada posttravmatik

lenfatik ve venöz drenaj bozuklu¤unun alt ekstremitede

kal›c› ödem oran›n› araflt›rm›fl ve travmadan üç ay sonra
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Tablo 2: Univaryans ve multivaryans analizde sekonder lenfödeme etkili faktörlerin analizi

Unadjusted %95 CI Univaryans Adjusted %95 CI Multivaryans
OR’s P OR’s P

Yafl 0.93 0.83-1.05 .232

Selülit 12.25 4.60-32.62 <.0001             24.22 6.16-95.20          <.0001            

Travma 12.35 1.45-135.35 .032 3.63 0.23-57.41           .361

Lenfanjit 18.62       4.08-84.99 <.0001             4.63 2.14-33.00           <.0001            

Cerrahi giriflim 10.10       1.15-88.69 .037 5.60 0.47-67.27           .171

Lenfadenektomi 

ve/ veya radyoterapi 14.71 3.25-27.43 <.0001 22.31 8.53-87.23 <.0001            

OR; odds ratios, CI: confidence intervals, 



17 (%89.5) hastada lenfsintigrafisinde lenfatik ak›m›n

karfl› ekstremiteye oranla artt›¤›n› ve 5 (%26.3)

hastada ultrasonografide derin venöz tromboz

saptam›fllar. Baflka bir çal›flmada alt ekstremitesinde

kronik ödemi olan 26 hasta lenfsintigrafisi ile

de¤erlendirmifl; dokuz hastada lenfatik obstrüksiyon

ve bir hastada artm›fl lenfatik ak›m, üç hastada ven

kullan›larak distal arteriyal by pass sonras› lenfatik

ak›m›n azald›¤› ve iki hastada azalm›fl lenfatik ak›ml›

Klippel-Trenaunay sendromu saptam›fl18.  Bizim hasta

serimizde primer lenfödemli hastalr›n 6 da lenfatik

hiperplazi/ektazi ve artm›fl lenfatik ak›m, 20 de

lenfatik hipoplazi/aplazi ve azalm›fl lenfatik ak›m

saptand›. Sekonder lenfödemli hastalar›n hepsinde

lenfatik ak›m azalm›flt›. Klippel-Trenaunay

Sendrom’lu hastlar›n ikisinde lenfatik ak›m artm›fl ve

dördünde azalm›flt›.Radikal mastektomi, ven cerrahisi,

üst ekstremite bypass cerrahisi gibi giriflimlerde

lenfödem görülebilir. Baz› çal›flmalar göstermifltir ki

ven cerrahisinden sonra hastalar›n % 60 dan fazlas›nda

lenfatik sistem zarar görmektedir5. Çal›flmam›zda

sekonder lenfödemli hastalar›n  %13.75’ini malignite

nedeniyle lenfadenektomi ve/veya radyoterapi yap›lan

hastalar oluflturmaktayd› (Tablo 1).

Sonuç olarak; malignite nedeniyle lenfadenektomi

yap›lmas› ve/veya radyoterapi uygulanmas›, selülit ve

lenfanjit sekonder lenfödeme etkili faktörlerdir. Bu

nedenle akut enfenksiyonlar›n erken tan›n›p tedavi

edilmesi ve nüksün önlenmesi enfeksiyona ba¤l›

lenfödem s›kl›¤›n› azaltabilir. Yap›lan ileri tetkikler

klinik olarak lenfödem tan›s› koydu¤umuz hastalar›n

%77.5  de (lenfödem ve venöz hastal›¤›n efllik etti¤i

lenfödemli hastalar›n hepsi) tan›m›z› do¤rulad›. fiunu

söyleyebiliriz ki; klinik olarak lenfödem tan›s›

koydu¤umuz hastalarda e¤er tedaviye yan›t

al›nam›yorsa ileri tetkik yap›lmal›d›r.
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EKSTRA ANATOM‹K BY PASS UYGULAMALARI

EXTRA -ANATOMIC BY-PASS  PROCEDURES

fiinasi MANDUZ, Öcal BERKAN, Halil ÇET‹N, Nurkay KATRANCIO⁄ LU, Ali TÜNEL,  Kas›m DO⁄ AN

Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, Sivas.

Özet
Amaç: Klini¤imizde gerçeklefltirdi¤imiz extra-anatomik bypass (EAB) giriflimlerinin endikasyonlar›n› ve sonuçlar›n›
de¤erlendirmek.
Yöntem: Kas›m 1990 ve Aral›k 2004 y›llar› aras›nda EAB yap›lan ve yafl ortalamas› 54 olan (35-70 yafl) 12’si erkek,
biri kad›n toplam 13 hastan›n sonuçlar› retrospektif olarak de¤erlendirildi. Hastalara otojen safen ven grefti ve prostetik
vasküler greft kullan›larak femoro-femoral, aksillo-femoral, obturator bypass ve kros iliyo-femoral bypass uyguland›.
Hastalar›n 10’unda (%77) 100 metrenin alt›nda klodikasyo, 3’ünde (%23) istirahat a¤r›s› vard›.
Bulgular: Hastalar›n takip süreleri ortalama 15 ayd›. Takip süresince sadece bir hastada greft trombozu görüldü. Bu
femoro-femoral bypass yap›lan  hastayd›. Erken dönemde mortalite görülmezken, geç dönemde peritonit, miyokard
infarktüsü ve akci¤er enfeksiyonuna ba¤l› olarak 5 hasta kaybedildi.
Sonuç: ‹leri derecede aorto-iliyak hastal›¤› olan yüksek riskli olgularda, ekstremiteyi kurtarmak  yada yürüme
mesafesini art›rmak amac›yla yap›lan giriflimler içerisinde EAB prosedürleri önemli bir seçenek teflkil etmektedir.
(Damar Cer Der 2005;14(1):19-24).

Anahtar Kelimeler: Ekstra-anatomik bypass, aorto-iliyak hastal›k, patensi.

Abstract
Purpose: To evaluate indications and the results of extra-anatomic bypass grafting performed in our clinic.
Materials and Method: The results of the 13 patients, median age 54 years (range 35-70), 1 female and 12 male,
underwent extra-anatomic bypass grafting between November 1990 and December 2004 were investigated
retrospectively. The patients having undergone femorofemoral crossover, axillofemoral, obturator and ileofemoral
crossover bypasses using autogen saphenous and prosthetic vascular grafts were included into the study. Indication
for surgery was claudication in 10 (77%) patients and rest pain in 3 (23%) patients.
Results: Patients were followed up 15 months on average.  During follow-up period, greft thrombosis was observed in
only one patient underwent femoro-femoral bypass. There was no mortality in the short period, but five of the patients
were died due to peritonits, myocardial infarction, and pneumonia in the long period.
Conclusion: Extra-anatomic bypass grafts may be appropriate for high-risk patients with severe aortoiliac disease
who require revascularization for either limb salvage or incapacitating claudication. (Turkish J Vasc Surg
2005;14(1):19-24).    

Key Words: Extra-anatomic bypass, aorta iliac disease, patency.
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‹R‹fi

Extra-anatomik bypass (EAB), t›kay›c› arter

hastal›klar›n›n cerrahi tedavisinde, birlikte bulunan

hastal›klar veya teknik nedenlerle anatomik bypass

uygulamalar›n›n imkans›z yada zor oldu¤u

durumlarda, iskemik ekstremiteye yeterli kan ak›m›n›

sa¤lamak için, normal anatomik yol d›fl›nda farkl› bir

yerden yap›lan bypass fleklidir. Bu yöntem ilk olarak

femoro-femoral (F-F) bypass fleklinde Freeman ve

Leeds taraf›ndan 1952 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir(1).

Blaisdel, Hall ve Wood taraf›ndan gerçeklefltirilen

aksillo-femoral (A-F), Shaw ile Baue taraf›ndan

gerçeklefltirilen obturator ve Veto taraf›ndan

gerçeklefltirilen F-F bypass operasyonlar›ndan sonra

ise EAB prosedürleri 1960’l› y›llardan itibaren

vasküler cerrahi kliniklerinde sürekli olarak

uygulanmaya  baflland›(2,3).

Bu çal›flmada klini¤imizde çeflitli nedenlerle ilk

seçenek olarak düflünülen yada anatomik bypass

giriflimlerinin yetersizli¤i sonucunda alternatif bir

seçenek olarak uygulanan EAB giriflimlerinin

nedenleri ve sonuçlar› tart›fl›lm›flt›r. 

HASTALAR VE YÖNTEM
Hasta Özellikleri

Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp ve Damar

Cerrahisi klini¤inde Aral›k 1990-Ocak 2005 tarihleri

aras›nda 15 ekstra-anatomik by-pass yap›lan 13

hastan›n kay›tlar› retrospektif olarak incelendi.

Hastalar›n 12’si erkek, 1’i kad›nd›, en genci 35 en

yafll›s› 70 yafl›nda olup yafl ortalamalar› 54 idi.

Hastalar›n risk faktörleri ve gelifl flikayetleri Tablo 1

ve 2’de gösterilmifltir. Tan› ve takip amac›yla

hastalar›n tümünde renkli dopler ultrasonografi,

anjiyografi ve klinik muayeneden yararlan›ld›.

Cerrahi Endikasyon ve Teknik

Hastalar›n cerrahi endikasyonlar› aras›nda  akut veya

kronik arteriyal iskemi, greft oklüzyonu,

perianastomotik pseudoanevrizma yer almaktayd›. Bu

hastalara bat›n içi enfeksiyon ve yap›fl›kl›klar, fistül

oluflmas›, lokalize fibrozis, anesteziye ba¤l› riskler ve

greft enfeksiyonu nedeniyle EAB yap›ld›. Yap›lan

giriflimlerin %46’s›n› (=7) F-F, %33.3’ini (n=5) A-F,

%13,3’sini, obturator bypass (n=2) ve %6.6i ise cross

‹-F bypass (n=1) oluflturmaktayd›.
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Tablo 1: Risk faktörleri

N %

Sigara 13 100

Hipertansiyon 11 85

Diyabet 5 38.5

KAH 2 31

Tablo 2: Gelifl flikayetleri

n %

Klodikasyo 10 77

‹stirahat a¤r›s› 3 23

Nekrotik yara 2 15



Opere edilen 13 hastan›n 5 tanesine ilk müdahale

olarak  EAB yap›ld›. Bu hastalar›n üçü acil flartlarda,

ikisi ise elektif flartlarda opere edildi. Bunlar›n

d›fl›ndaki di¤er 8 hasta ise  daha önce bypass

operasyonu geçirmifl, ancak yeniden  ameliyat

gereksinimi gösteren ve bunun sonucunda EAB

yap›lan hastalard›. Bu hastalar›n dördü acil flartlarda,

dördü ise elektif flartlarda ameliyata al›nd› (Tablo 3).

Postoperatif hastalara parsiyel tromboplastin zaman›

(PTT) normalin 1.5-2.5 kat› olacak flekilde heparin

yada düflük molekül a¤›rl›kl› heparin verildi. INR

de¤erini 2 kat›na ç›karacak flekilde coumadin ve

asetilsalisilik asit baflland›.

BULGULAR

Hastalar›n takip süreleri en az 3 ay en çok 5 y›l olup

ortalama 15 ayd›r (Tablo 3). Ameliyat sonras›

hastanede kal›fl süresi en k›sa 7, en uzun 20 gündü.

Ortalama yat›fl süresi ise 10 gündü.

Erken dönemde görülen komplikasyonlar aras›nda

lokalize hematom, hiperemi, endurasyon ve yara yeri

enfeksiyonu vard›. Hastalarda erken dönemde greft

trombozu görülmedi. Geç dönemde ise sadece bir

hastam›zda 8. ayda greft trombozu görüldü ve bu

hastaya trombektomi yap›ld›. Trombektomi sonras›nda

ise yeniden tromboz geliflmedi. Di¤er geç dönem

komplikasyonlar içerisinde ise 3 hastada peritonit, bir

hastada miyokard infarktüsü ve bir hastada da akci¤er

enfeksiyonu vard›.

Perioperatif  ve erken postoperatif dönemde

kaybedilen hastam›z olmad›, ancak postoperatif geç

dönemde 5 hasta kaybedildi. Bu hastalar›n üçü

peritonit biri akci¤er enfeksiyonu ve biri de miyokard

infarktüsü nedeniyle kaybedildi. Peritonit nedeniyle

kaybedilen birinci olgu ilyak arterle sigmoid kolon

aras›ndaki fistül nedeniyle sa¤ sol F-F bypass

yapt›¤›m›z hastayd›. Bu hasta 3. ayda grefti aç›kken

kaybedildi. ‹kinci olgu daha önceden aorto-bifemoral

bypass yap›lan, ancak retropritoneal hematom ve bat›n

enfeksiyonu nedeni ile enfekte grefti ç›kart›l›p ayn›

seansta A-F ve F-F bypass yap›lan hastayd›. Bu

hastaya taburcu olduktan 3 ay sonra retroperitoneal

hematom nedeni ile laparatomi yap›ld›. Peritonit

nedeniyle multiple organ yetmezli¤i geliflen hasta

grefti aç›kken kaybedildi. Üçüncü olgu ise aorto-

bifemoral bypass operasyonundan 3 y›l sonra greft

trombozu geliflen  ve her iki tarafa ayr› ayr› bilateral

A-F bypass yap›lan hastayd›. Ameliyattan 3 ay sonra

grefti aç›k olan ancak akut bat›n tablosu ile baflvuran

hastaya laparatomi yap›ld›, ancak bu hasta da peritonit

nedeni ile kaybedildi. Akci¤er enfeksiyonu nedeni ile

kaybedilen hastan›n  ileri derecede kalp yetmezli¤i

mevcuttu. Bu hastaya yüksek anestezi riski nedeni ile

A-F bypass yap›lm›flt›. Dört ay sonra akci¤er

enfeksiyonu nedeni ile baflvuran hasta grefti aç›kken

kaybedildi. Miyokard infarktüsü nedeniyle kaybedilen

hastaya ise ileri derecede kifozu olmas› nedeniyle sol

A-F bypass yap›lm›flt›. Hasta postoperatif 8. ayda

grefti aç›k iken miyokard infarktüsü nedeniyle

kaybedildi. Kaybedilen olgular›n hiçbirinde greft

trombozu gözlenmezken, takip edilen olgular›n sadece

birinde greft trobmozu vard›.
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Tablo 3 : EAB Giriflimler ve Takipleri 

Giriflim Türü Hasta say›s› ‹lk Alternatif Ort TS Greft  Mortalite
müdahale A/E müdahale A/E aç›kl›¤› Erken/Geç

F/F 6 2A/1E 3A 15 ay 6/7 -/1

A/F 2 1A/1E - 6 ay 5/5 -/2

Obtr 2 - 2 4 y›l 2/2 -/-

Bilateral A-F 1 - 1A 3ay 1/1 -/1

A-F ve F-F 1 - 1E 3 ay 1/1 -/1

Cross ‹-F 1 - 1E 11 ay 1/1 -/-

F-F; femoro-femoral, A-F; aksillo-femoral, ‹-F; ileofemoral, A; acil, E; elektif, 

Ort TS; ortalama takip süresi



EAB giriflimlerimiz s›rad›nda dacron, PTFE ve otojen

safen ven grefti olmak üzere 3 ayr› çeflit greft

kulland›k. Greft trombozu F-F bypass yap›lan bir

hastada gördük. Bu hastada safen ven grefti

kullan›lm›flt›. Safen ven grefti kullan›lan di¤er iki

hastaya da F-F bypass yap›ld›. Bu hastalar›n bir tanesi

3. ayda ex oldu¤u için takibimizden ç›kt›, di¤er hasta

ise bir y›l takip edilebildi . Her iki hastan›n da greftleri

aç›kt›. 

Postoperatif erken dönemde mortalitemiz olmamas›na

ra¤men geç dönem mortalitemiz 5 hasta ile %38

olarak gerçekleflti. En yüksek moralite A-F bypass

giriflimlerinde görülürken, F-F bypass giriflimlerinde

çok düflüktü, di¤erlerinde ise hiç yoktu. Mortalitemizi

etkileyen faktörler aras›nda yafl, ilave kronik

hastal›klar, malignensiler, kardiyak ve pulmoner

nedenler mevcuttu.

TARTIfiMA
‹skemik bölgeyi kanland›rmak amac› ile yap›lan EAB

giriflimleri, anatomik bypass prosedürlerinin

yap›lmas›n›n olanaks›z yada riskli oldu¤u durumlarda

tercih edilen giriflimlerdir. fiimdiye kadar yap›lan

çal›flmalarda birçok de¤iflik endikasyonlar nedeniyle

ekstra-anatomik arteriyal rekonstriksiyonlar›n

uyguland›¤› bildirilmifltir. Bunlar aras›nda fliddetli

koroner arter hastal›¤›, kalp yetmezli¤i, kronik

obstrüktif pulmoner hastal›k, arterial hipertansiyon,

serebro-vasküler yetmezlik, diabet ve renal yetmezlik

gibi genel anestezinin yüksek risk tafl›d›¤› durumlar

yer almaktad›r(4,5).  Ayr›ca enfeksiyon, tümör

invazyonu, daha önce geçirdi¤i operasyon veya

radyoterapiye ba¤l› anatomik bölgeden greftin

geçirilemedi¤i durumlar, postür bozuklu¤u, hasta veya

ekstremiteye pozisyon verilemedi¤i hallerde de

ameliyat tekni¤ini kolaylaflt›rmak amac› ile de EAB

uygulanmaktad›r(6,7). EAB endikasyonlar›m›z akut

veya kronik arteriyal iskemi, greft oklüzyonu,

perianastomotik pseudoanevrizma gibi nedenlerle

baflvuran hastalarda geliflen bat›n içi enfeksiyon ve

yap›fl›kl›klar, fistül oluflmas›, kifoz, lokalize fibrozis,

anesteziye ba¤l› riskler ve greft enfeksiyonu gibi

nedenlerdi.

A-F bypass aorto-ilyak oklüzif ve anevrizmal

hastal›klarda bat›n içi müdahalenin zor oldu¤u

durumlarda seçilen bir tekniktir. Endikasyonlar›

aras›nda intraabdominal malignensiler, ileri derecede

obesite, geçirilmifl enfeksiyonlara ba¤l› bat›n içi

yap›fl›kl›klar, aort greft enfeksiyonlar› ve birlikte

ortaya ç›kan aorto-doudenal fistüller yer

almaktad›r(7,8,9). Ayr›ca yüksek anestezi riski tafl›yan

kalp yetmezli¤i, koroner kalp hastal›¤›, malignensiler,

kronik böbrek hastal›¤› ve kronik obstrüktif akci¤er

hastal›¤› gibi durumlarda da tercih edilebilmektedir(8,9).

Klini¤imizde 4 hastaya, bir tanesi iki tarafl› olmak

üzere 5 adet A-F bypass yap›ld›, ekstra anatomik

bypasslar aras›nda A-F bypass oran›m›z %33.3 idi.

Endikasyonlar›m›z aras›nda retroperitoneal hematomla

birlikte bulunan bat›n içi enfeksiyon, yüksek anestezi

riski tafl›yan kalp yetmezli¤i, kifoskolyoz ve bat›n içi

yap›fl›kl›kla birlikte görülen greft trombozu vard›.

Yap›lan çal›flmalarda aksiller arterde herhangi bir

patolojinin olmamas› durumunda A-F veya axillo-

bifemoral bypass uygulanan hastalarda bu arterdeki

kan ak›m›n›n alt ekstremiteye yönlendirilmesine ba¤l›

olarak kolda iskemik de¤iflikliklere yol

açmamaktad›r(10). Aksiller arterin çap›na uygun greft

çap› seçilmesi durumunda koldaki arter bas›nc›nda da

önemli de¤ifliklikler görülmemektedir(7,9). Hem A-F

hemde bilateral A-F bypass uygulad›¤›m›z

hastalar›m›z›n postoperatif dönemlerde ölçülen

brakiyal arter bas›nc›nda anlaml› de¤ifliklikler tespit

edilmedi.

A-F bypass uygulanan hastalarda greft aç›kl›k oranlar›

eksternal kompresyon, distal yatak yetmezli¤i ve

eksternal deste¤i olmayan greftlerin kullan›lmas› gibi

nedenlerle  de¤ifliklik göstermektedir(3,8,11). Literatürde

ilk 5 y›lda bu oranlar ortalama olarak % 35 ile % 85

aras›nda de¤iflirken, eksternal destekli greft

kullanmayanlarda ise bu oranlar›n %19 ile %65

aras›na  düfltü¤ü görülmektedir (8,12,13).  Yap›lan

çal›flmalar›n toplam› göz önüne al›nd›¤›nda da aç›kl›k

oran›n›n oldukça yüksek seyretti¤i görülmektedir. A-F

bypass yap›lan hastalar›m›zda ilave patolojilerin

bulunmas› nedeniyle geç dönem mortalitemiz yüksek

bulundu. Tümünde eksternal destekli dakron greft bu

hastalarda greft aç›kl›¤› devam etmekteydi
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F-F bypass tek tarafl› ‹liyo-femoral yada femoral

t›kan›kl›¤› olan hastalarda karfl› taraf femoral arterde

t›kay›c› arter hastal›¤› olmad›¤› ve ak›m paternlerinin

normal oldu¤u durumlarda kullan›labilen yöntemdir
(4,14,15). Özellikle ileri yafl grubundaki hastalarda oldu¤u

gibi yüksek risk  grubunu teflkil eden durumlarda daha

az invaziv bir yöntem oldu¤u için tercih edilmektedir
(15,16). Klini¤imizde 6 hastaya F-F bypass, bir hastaya da

cross ‹-F bypass operasyonu uyguland›. Bir hastaya

ise A-F baypasa ilave olarak ayn› seanta F-F bypass da

uyguland› (RES‹M). Bu hastalara yüksek anestezi

riski, bat›n içi enfeksiyon ve yap›fl›kl›klar, fistül ve

inguinal bölgede geliflen fibroziz nedeniyle F-F bypass

yap›lmas› tercih edildi. 

F-F bypass uygulamalar›nda greft aç›kl›¤›n› etkileyen

faktörler aras›nda yer alan distal kan ak›m›n› bozan

aterosklerotik de¤ifliklikler ve eksternal bas› yapan

nedenler önemli yer tutmaktad›rlar(4,17,18,19). Safen

venide dahil olmak üzere eksternal deste¤i olmayan

greftlerin t›kanma oranlar› daha yüksek bulunmaktad›r
(15,16,19,20).  F-F bypass yap›lan hastalarda 3 y›ll›k greft

aç›kl›k oran› %57-86 oran›ndad›r(15,16,21). Yüzeyel

femoral arterdeki t›kan›kl›¤›n önemli ölçüde etki

yapt›¤› 5 y›ll›k greft aç›kl›k oran› ise %44-85 aras›nda

de¤iflmektedir(4,15,21). F-F bypass uygulamalar›n›n en

önemli avantajlar› aras›nda düflük mortalite ve

morbidite yer almaktad›r. Üçüncü ayda kaybedilen bir

hasta ve 8. ayda greft trombozu geliflerek trombektomi

uygulanan bir hasta d›fl›nda izlem süresi boyunca tüm

hastalarda greft aç›kl›¤› devam etmekteydi. Her iki

hastada da otojen safen ven grefti kullan›ld›. Safen ven

greftinin aç›kl›k oran›n literaturde daha düflük

oranlarda görülmektedir. Ancak bizim bu grup

içerisinde 3. hastada kulland›¤›m›z otojen safen ven

grefti 17 ayl›k takip süresinde aç›kt›.  F-F bypass

uygulad›¤›m›z di¤er hastalar›m›zda eksternal destekli

dacron, gorotex ve PTFE greftleri kullan›ld›. Bu

hastalar›m›zda ortalama takip süremiz 15 ayd› ve bu

süre içerisinde greft trombozu görülmedi. F-F bypass

uygulamalar›m›zda greft aç›kl›k oran›m›z %87.5

olarak ortaya ç›kt›. ‹zole F/F yap›lan hastalar›m›zda da

ayn› yüksek oran› görmekteyiz.

Obturator bypass tekni¤i ateflli silah yaralanmas› veya

radyasyona ba¤l› femoral bölgede oluflan büyük cilt

kay›plar›nda, femoral ve ilyak bölgedeki büyük

anevrizmalarda, femoral arter arteritinde, kas›k

bölgesinde yer alan epidermoid kanserlerde ve kas›k

bölgesine disseksiyon yap›lmas›n›  riskli oldu¤u

durumlarda önemli bir seçenek teflkil etmektedir (18,22).

Obturatuar bypass tekni¤inde proksimal anastomozu

aorta, commun iliak veya eksternal iliak artere yap›lan

greft obturatuar foramenden geçirilerek profunda

femoris veya distal süperfisial artere a¤›zlaflt›r›labilir.

Klini¤imizde daha önceden ‹-F bypass yap›lm›fl ve

femoral arterde anastamoz çevresinde yalanc›

anevrizma geliflen iki hasta greft enfeksiyonu nedenile

elektif flartlarda operasyona al›nd›. Hastalar›n enfekte

greftleri ç›kart›ld› ve birisine sa¤ di¤erine de sol

obturator bypas yap›ld›. En uzun takip süresi ile en

yüksek aç›kl›k oran› bu gruptayd›. Bu hastalar›n bir

tanesi 3 y›l di¤eri ise 5 y›l takip edildiler bu süre

içerisinde her iki hastada da greft aç›kl›¤› devam

etmekteydi. Bu hastalar›n birisine dacron, di¤erine de

PTFE greftleri kullan›ld›. Bu greftlerin ikisi de

eksternal destekli greftlerdi. Bu grupta hiç mortalite

görülmedi.

Greftlerin aç›kl›k oranlar› yap›lan ameliyat›n türüne,

greft seçimine, verici arterin proksimalinde

oluflabilecek darl›klara ve distal yata¤›n aç›kl›¤›na

ba¤l› olarak de¤iflmektedir (4,8,19).  Greft aç›kl›k

oran›lar›n›n  F-F bypasslarda aorto-femoral bypaslara

göre daha yüksek oldu¤unu belirten yay›nlar›n

yan›nda aralar›nda önemli fark olmad›¤›n› hatta tersini

gösteren yay›nlar da vard›r(9,11,16,21).  EAB

ameliyatlar›nda eksternal deste¤i olmayan dacron ve

safen greftlerinin aç›kl›¤›n›n di¤er greftlere göre daha

düflük oldu¤u gösterilmifltir. Bu nedenle günümüzde

eksternal deste¤i olan greftler tercih edilmektedir(9,18,23).

Giriflimlerimiz s›ras›nda en fazla dakron vasküler

greftini kulland›k. Kulland›¤›m›z prostetik greftlerin

hepsi eksternal destekli greftlerdi ve bu greftlerin

hiçbirinde tromboz görülmedi. Tromboz sadece bir

hastada ve F-F bypass için kulland›¤›m›z 3 otojen

safen ven greftinden birisinde görüldü. 

Anatomik yap›, anestezi riski, bat›n içi sorunlardan

dolay› baz› hastalar›m›zda ameliyat seçene¤i olarak ilk

önce EAB düflündük. Bu hastalar›m›z›n baz›lar›n› ise
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acil koflullarda almak zorunda kald›k. Yine benzer

gerekçelerle daha önce anatomik bypass operasyonu

geçirip tromboze olanlara da EAB yap›ld›. Bu hastalar

içerisinde A-F bypass yap›lan hastalar›m›zda yüksek

mortalite görüldü. Literatür taramalar›nda da A-F

bypass giriflimlerinde mortalite F-F veya obturator

bypass giriflimlerine göre yüksektir. Bizim

hastalar›m›zda mortalitenin yüksek ç›kmas›ndaki en

neden bu hastalarda bulunan veya geliflen ilave

patolojilerdir.

Sonuç olarak do¤ru endikasyonlarda düflük mortalite

ve morbidite riski tafl›yan EAB giriflimleri ilk seçenek

olarak kullan›laca¤› gibi, di¤er bypass tekniklerinin

kullan›lmas›ndan sonra geliflen komplikasyonlar

sonras› için de alternatif bir yöntemdir.
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PER‹FER‹K VASKÜLER HASTALIKTA H‹GH-SENS‹T‹V‹TY C-
REAKT‹F PROTE‹N’‹N (HS-CRP) D‹AGNOST‹K ÖNEM‹

THE IMPORTANCE OF HIGH-SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN (HS-
CRP) FOR DIAGNOSIS IN PERIPHERAL VASCULER DISEASE

Kemal AYALP, Murat AKSOY, Kürflat SER‹N, Y›lmaz BAfiAR, Nihal SALMAYENL‹*, Ahmet S‹VAS*, Fatih Ata GENÇ

‹stanbul Üniversitesi, T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, *Klinik Biyokimya Bilim Dal›, ‹stanbul

Özet
High sensitivity C-reaktif proteinin (hs-CRP) artm›fl düzeylerinin sistemik inflamasyon ile iliflkili oldu¤u bilinmektedir.
hs-CRP’nin yükselmifl düzeylerinin myokard infarktüsü (MI), inme ve periferik vasküler hastal›k (PVH) riskini
önceden gösterebildi¤i belirtilmektedir.
Bu çal›flmam›zda ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Periferik Vasküler Cerrahi
Bölümüne baflvuran 75 PVH tan›s› konmufl hastada hs-CRP düzeyleri ile lipid düzeylerini inceleyerek hs-CRP’nin tek
bafl›na veya lipid düzeyleri ile birlikte vasküler hastal›¤› belirlemedeki yarar›n› göstermeyi amaçlad›k.
Ortalama hs-CRP düzeyleri hastalarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri derecede anlaml› olarak yüksek
bulundu (p<0.0001). Total kolesterol ve HDL kolesterol düzeyleri ise hasta grubunda kontrol grubuna göre daha düflük
bulundu (p<0.001, p<0.008). hs-CRP ile lipit düzeyleri aras›ndaki korelasyon incelendi¤inde ise herhangi bir
korelasyon görülmedi. (Damar Cer Der 2005;14(1):25-28).

Anahtar Kelimeler: Periferik vasküler hastal›k, ateroskleroz, hs-CRP, lipid düzeyi

Abstract
It’s known that elevated levels of high sensivity C-reactive protein (hs-CRP) is related with systemic inflammation. It’s
also determined that the elevated levels of hs-CRP should be a marker of myocardial infarction (MI), stroke and
peripheral vascular disease (PVD). 
This study includes 75 PVD patients admitted to Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of
General Surgery, Peripheral Vascular Surgery Unit. The aim of the study is to determine the role of hs-CRP with or
without lipid levels in determining the risk of PVD. 
The average levels of hs-CRP was found significantly higher in patients group than the control group (p<0.0001). The
levels of total cholesterol and HDL-cholesterol was found  lower in patients group (p<0.001, p<0.008). No corelation
was determined between levels of hs-CRP and lipid levels.  (Turkish J Vasc Surg 2005;14(1):25-28).    

Key Words: Peripheral Vascular Disease, aterosclerosis, hs-CRP, lipid levels
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‹R‹fi

C-reaktif protein (CRP) karaci¤er taraf›ndan üretilen

bir akut faz reaktan›d›r(1,2,3). CRP bakterilere ve yabanc›

maddelere karfl› savunmada önemlidir. CRP

infeksiyon, travma, yan›klar, ameliyat ya da neoplastik

proliferasyon ve inflamatuar durumlara cevapta ciddi

art›fllar gösterir(5,6). Serumda CRP konsantrasyonunun

tayini için birçok yöntem bulunmaktad›r. Fakat son

zamanlarda rutine yönelik çeflitli hs-CRP otomasyon

yöntemleri gelifltirilmifltir(7,8). hs-CRP’nin yükselmifl

düzeylerinin myokard infarktüsü (MI), inme ve

periferik vasküler hastal›k (PVH) riskini önceden

gösterebildi¤i belirtilmektedir(5,9,10).

hs-CRP’nin periferik vasküler hastal›k riskini tahmin

etmede önemli bir yeri vard›r. PVH’da koroner arter

hastal›¤› görülme s›kl›¤› oldukça fazlad›r ve PVH için

risk faktörleri genellikle koroner arter hastal›¤› risk

faktörlerine benzemektedir (10). Yüksek bir CRP düzeyi

ile birlikte anormal bir kolesterol oran› kiflideki riski

önemli derecede artt›rmaktad›r (11). Artm›fl CRP

düzeylerinin hiperlipidemisi olmayan kiflilerde bile

vasküler olaylar› önceden gösterebilece¤i çeflitli

çal›flmalarda belirtilmifltir (11,12,13).Bu çal›flmada

vasküler hastal›kta hs-CRP düzeyleri ile lipid

düzeylerini inceleyerek hs-CRP’nin tek bafl›na veya

lipid düzeyleri ile birlikte vasküler hastal›¤›

belirlemedeki yarar›n› göstermeyi amaçlad›k.

HASTALAR ve YÖNTEM
Çal›flmaya PVH tan›s› konmufl 75 hasta ile kontrol

grubu olarak da 64 sa¤l›kl› eriflkin dahil edildi.

Çal›flma grubundaki hastalar›n 60’› erkek, 15’i ise

kad›nd›. Bunlar›n yafllar› 37 ile 84 aras›nda

de¤iflmekteydi (ortalama 64.01 ± 10.51).  Kontrol

grubunda ise 34 erkek ve 30 kad›n bulunmaktayd› ve

bunlar›n yafllar› da 29 ile 77 aras›ndayd› (ortalama

48.61 ± 11.08).  Venöz kan örnekleri hastan›n ilk

klini¤e baflvuruflunda vakumlu tüplere al›narak

serumlar› ayr›ld›. Serumda hs-CRP ile birlikte lipid

profilleri incelendi. hs-CRP düzeyleri Cobas Integra

400 otoanalizöründe (Roche, Switzerland) tayin edildi.

Lipid düzeyleri ise DPP modüler sisteminde (Roche,

Switzerland) ölçüldü. hs-CRP için referans de¤eri <5

mg/l olarak al›nd›. 

‹statistiksel analiz Mann-Whitney U testi ile yap›ld›.

De¤iflkenler normal da¤›l›mda olmad›klar›ndan

korelasyonlar  Spearman korelasyon testi ile yap›ld›.

BULGULAR
Hasta ve kontrol grubunda hs-CRP ile lipid düzeyleri

tablo 1’de görülmektedir. Hasta grubundaki hs-CRP
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Tablo 1. PVH’l› hastalar ile kontrol grubunun laboratuvar bulgular› (De¤erler median olarak verilmifltir) 

Hasta (n=75) Kontrol (n=64)

hs-CRP  (mg/ l) 12.80*  (0.40-117.8) 1.44   (0.19-10.10) 

Total kolesterol (mg/dl) 189*** ( 109-268) 196.50 (145-279) 

Trigliserit   (mg/dl) 160*  (35-372) 99 (37-302)    

HDL-Kolesterol (mg/dl) 45**   (13-92) 52  (21-89)

VLDL-Kolesterol (mg/dl) 28***  (17-120) 23  (9-54)

LDL-Kolesterol  (mg/dl) 120a  (44-170) 125  (79-188)

T.Kolesterol/ HDL Kol. 4.26a (1.45-14.50) 3.79 ( 2.25-9.24) 
*p<0.0001
**p<0.01
***p<0.05
a : anlams›z 



düzeyleri kontrol grubunun düzeyleri ile

karfl›laflt›r›ld›¤›nda hasta grubunun hs-CRP

düzeylerinin kontrol grubuna göre ileri derecede

anlaml› oldu¤unu gördük (p<0.0001).  Hasta grubunda

total kolesterol ile HDL kolesterol düzeyleri kontrol

grubuna göre anlaml› derece düflük bulundu (p<0.001,

p<0.008). Trigliserit düzeyleri ise hasta grubunda

kontrol grubuna göre ileri derecede anlaml›l›k

göstererek daha yüksek bulundu (p<0.0001). Ayn›

flekilde VLDL kolesterol düzeyleride hasta grubunda

kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu

(p<0.0045). LDL kolesterol düzeyleri ise hasta

grubunda daha düflük bulundu (p<0.05). Ayr›ca hasta

grubunun total kolesterol / HDL kolesterol oranlar›n›

kontrol grubununkilerle k›yaslad›¤›m›zda ikisi

aras›nda anlaml› bir farkl›l›k göremedik. Hasta

grubunda hs-CRP düzeyleri ile lipid düzeyleri

aras›ndaki korelasyonu inceledi¤imizde de herhangi

bir korelasyon göremedik.

TARTIfiMA
CRP önemli bir akut faz reaktan›d›r(1). CRP özellikle

sistemik inflamasyonun göstergesi olarak

kullan›lmaktad›r. ‹nflamasyon ise ateroskleroz

patogenezinde ve aterosklerozun komplikasyonlar›nda

önemli bir rol oynar. Bu nedenle, inflamasyon

koroner arter hastal›¤›n›n oluflumunda rol oynar(14).

CRP’nin plazma konsantrasyonlar›ndaki art›fllar

karaci¤erde artm›fl sentezinin sonucudur ve bu art›fla

primer olarak interlökin-6 (IL-6) ve di¤er sitokinler

taraf›ndan arac›l›k edilir(9).  Koroner arter

hastal›klar›nda CRP ile birlikte serum amiloid A ve

IL-6 düzeyleri de artar. Bu inflamatuar sitokinlerin

artm›fl düzeyleri koroner arter hastal›klar›n›n oluflumu

ve ilerlemesi ile iliflkilidir(14). CRP ayn› zamanda

trombozun gelifliminde de önemli bir rol oynar (15,16).

Epidemiyolojik çal›flmalarda  kardiyovasküler

hastal›klar›n tan›s›nda yüksek hassasiyetteki tayin

(high sensitivity assay, hs-CRP) yöntemi ile ölçülen

CRP’nin önemine dikkat çekilmektedir(5,17).  Periferal

vasküler hastal›k aterosklerotik bir ifllemdir. PVH’da

koroner arter hastal›¤› görülme s›kl›¤› oldukça fazlad›r
(18). PVH için risk faktörleri genellikle koroner arter

hastal›¤› risk faktörlerine benzemektedir(10). Çeflitli

çal›flmalarda yükselmifl hs-CRP düzeylerinin vasküler

olaylar›n önceden belirleyicisi oldu¤u bildirilmifltir
(12,13).Yüksek bir CRP ile birlikte anormal bir kolesterol

oran›n›n da kiflideki riski önemli derecede artt›rd›¤›

ileri sürülmektedir(11).

Çal›flmam›zda hasta grubundaki hs-CRP düzeyleri

sa¤l›kl› kontrol grubu ile k›yasland›¤›nda ileri

derecede anlaml› bulundu. Hastalar›n total kolesterol

düzeyleri ile kontrol grubunun total kolesterol

düzeyleri mukayese edildi¤inde hasta grubunda

kolesterol düzeyleri kontrol grubuna göre daha düflük

bulundu ve bu sonuç ileri derecede anlaml›yd›.  Ayn›

flekilde HDL kolesterol düzeyleri de hasta grubunda

kontrol grubuna göre daha düflüktü. Fakat hasta

grubunda hs-CRP ile lipid düzeyleri aras›ndaki

korelasyonu inceledi¤imizde ikisi aras›nda bir

korelasyon bulamad›k.  Daha önce periferik vasküler

hastal›¤›n geliflimi aç›s›ndan yap›lan bir çal›flmada,

sadece total kolesterol / HDL kolesterol oran› ile

CRP’nin PVH gelifliminin en kuvvetli önceden

belirleyicileri olduklar› görülmüfltür(19). Biz ise

çal›flmam›zda hastalarda total kolesterol / HDL

kolesterol oran›n› belirleyerek bunlar› kontrol

grubunun de¤erleri ile k›yaslad›¤›m›zda ikisi aras›nda

anlaml› bir farkl›l›k bulamad›k. Hasta grubunda CRP

ile total kolesterol / HDL kolesterol oran› aras›ndaki

korelasyonu inceledi¤imizde de herhangi bir

korelasyon bulamad›k. Ayr›ca hastalar›n hs-CRP

düzeyleri ile cinsiyet, infeksiyon durumu, tutulumun

tipi (diz alt› ve diz üstü) ve ampütasyon gereksinimi

aras›ndaki iliflki araflt›r›ld›¤›nda herhangi bir

korelasyona rastlanmad›.  

Sonuç olarak hs-CRP düzeylerinin aterosklerozun

önemli bir belirleyicisi oldu¤unu ve  periferik vasküler

hastal›¤› önceden belirlemede faydal› bir gösterge

oldu¤unu düflünmekteyiz. Ayr›ca hs-CRP ile

ateroskleroz için önemli risk faktörleri olan lipit

düzeylerinin de tayin edilerek birlikte

de¤erlendirilmesinin PVH’y› önceden belirlemede

daha yararl› olaca¤›n› düflünmekteyiz.
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‹NFRARENAL ABDOM‹NAL AORT ANEVR‹ZMALARI VE  CERRAH‹
TEDAV‹S‹

INFRARENAL ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM AND SURGICAL
TREATMENT

Mustafa Kemal DEMIRAG, Muzaffer BAHÇIVAN, Serdar MENEKfiE, Atilla SARAÇ, Ferflat KOLBAKIR, 
Hasan Tahsin KEÇEL‹G‹L
Ondokuz May›s Üniversitesi, T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Samsun

Özet
Amaç: Abdominal Aorta Anevrizmalar› (AAA), ileri yaflla birlikte art›fl gösteren ve genellikle atherosklerotik
de¤iflikliklerin sonucunda geliflen dejeneratif hastal›klard›r. Bu çal›flmada, infrarenal yerleflim gösteren abdominal aorta
anevrizmalar›na yönelik yap›lan elektif ve acil cerrahi giriflim sonuçlar› irdelenmifltir.
Yöntem: Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i’nde, Ocak 1987-Aral›k 2003 tarihleri aras›nda toplam 70 hasta infrarenal
abdominal aort anevrizmas› tan›s› ile ameliyat edilmifltir. Hastalar; yafl, cinsiyet, belirtileri (semptom) ve bulgular›
(sign), sigara kullan›m›, efllik eden hastal›klar, tan›da kullan›lan yöntemler, anevrizman›n yerleflimi ve boyutu,
uygulanan cerrahi giriflim yöntemi ve mortalite-morbidite aç›s›ndan geriye dönük olarak de¤erlendirilmifllerdir.
Bulgular: Hastalar›n 49’u erkek, 21’i kad›n olup ortalama yafl 64.5 y›l idi. En s›k baflvuru nedeni fliddetli kar›n ve s›rt
a¤r›s› idi. Bütün olgular ele al›nd›¤›nda, ortalama anevrizma çap› 7.1 cm olarak bulundu. 20 hastada sadece infrarenal
aorta, 47 hastada infrarenal aorta ve her iki iliyak atardamar, 3 hastada infrarenal aorta ve tek iliyak atardamar›n
anevrizmatik tutulumu söz konusu idi. Cerrahi ifllem olarak; 30 hastada abdominal aortaya tüp greft interpozisyonu, 19
hastada aortobiiliyak baypas, 18 hastada aortobifemoral baypas, 1 hastada ruptür proksimalinden aorta ba¤lanarak
abdominal aorta ile sa¤ iliyak atardamar aras›na baypas, 2 hastaya aort ligasyonu ve sa¤ aksillofemoral baypas
yap›lm›flt›r. 41 hasta seçici (elektif) flartlarda, 29’u ise y›rt›lma (rüptür) nedeniyle ameliyat edilmifltir. Ameliyata elektif
al›nan olgulardan 1 hasta, acil flartlarda al›nanlardan ise 7 hasta kaybedilmifltir. Toplam hastane mortalitesi %11 olarak
saptanm›fl olup, bu de¤er seçici koflullarda al›nan hasta grubunda %2,43, acil hasta grubunda %24,13’dir.
Sonuçlar: Abdominal Aorta Anevrizmalar›, risk faktörleri belirlenip uygun tan›sal  tetkikler yap›larak gerekli
haz›rl›klar›n ard›ndan ameliyata al›nd›klar›nda kabul edilebilir mortalite ve morbidite oran›yla tedavi edilebilirler. Acil
koflullarda ameliyata al›nan olgularda ise mortalite nispeten yüksektir. (Damar Cer Der 2005;14(1):29-34).
Anahtar Kelimeler: Anevrizma, Elektif Cerrahi, Rüptür

Abstract
Purpose: Abdominal aortic aneurysms are the degenerative diseases which are usually the results of atherosclerotic
changes. Their incidence increase as the age increases. In this article we studied the results of surgical procedures which
performed elective or ruptured abdominal aortic aneurysms in the infrarenal location.
Methods: Seventy patients with infrarenal abdominal aortic aneurysms underwent to surgery at the Clinic of
Cardiovascular Surgery between  January 1987 and December 2003. Patients were evaluated retrospectively by age, sex,
smoking, symptoms and signs at application, accompanied diseases, diagnostic methods, location and diameter of the
aneurysms, surgical techniques and the mortality and morbidity.
Results: Fourty nine of patients were male, twenty one of patients were female, and mean age were 64.5 years. The most
common application symptoms were severe abdominal and lower back pain. The mean diameter of aneurysms was 7.1
centimeters. There were infrarenal aortic involvement in twenty patients, infrarenal aortic involvement and both of iliac
arteries involvement in fourty seven patients, infrarenal aortic and only one iliac artery involvement in three patients.
Tube graft interposition to abdominal aorta were performed in thirty patients, aortobiiliac bypass were performed in
nineteen patients, aortobifemoral bypass were performed in eighteen patients, aortic division at the level of the aortic
rupture and aorta-right iliac artery bypass in one patient, aortic ligation and right axillofemoral bypass were performed
in two patients. Fourty one patients were operated electively, twenty nine patients were operated emergency because of
rupture. One patient died in the electively operated group, and seven patients died in the emergency operated group. Total
mortality were calculated as eleven percentage (11%).
Conclusion: Abdominal aortic aneurysms were operated successfully with lower mortality and morbidity ratio if appropriate
diagnostic methods and appropriate surgical techniques were applied.  (Turkish J Vasc Surg 2005;14(1):29-34).    
Key Words: Aneurysm, Elective Surgery, Rupture. 
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‹R‹fi

Abdominal Aorta Anevrizmalar› (AAA), yafl›n
ilerlemesi ile birlikte art›fl gösteren ve genellikle
atherosklerotik de¤iflikliklerin sonucunda geliflen
dejeneratif hastal›klard›r(1).  AAA’lar›, gerçek
anevrizmalar içerisinde en s›k görülen tip olman›n
yan›nda, yüksek y›rt›lma s›kl›¤› nedeniyle hayat›
tehdit eden patolojilerdir(2). Operasyon mortalitesi
seçici koflullarda al›nan olgularda %5’ler seviyesinde
olmas›na ra¤men, y›rt›lm›fl olgularda bu oran %50-60
civar›ndad›r(3). Erken tan› ve görüntüleme tetkiklerinde
ilerleme sonucunda, uygun izlem ile elektif olarak
operasyonun planlanmas› ve risk faktörlerinin
belirlenmesi, günümüzde AAA’l› hastalarda y›rt›lma
görülme s›kl›¤›n› belirgin olarak azaltm›flt›r. Y›rt›lm›fl
olgularda ise, vakit kaybetmeden uygun flartlar alt›nda
gerekli tan›sal yöntemler uygulanarak hastalar›n
operasyona al›nmas› mortalite ve morbidite
insidans›nda azalma sa¤lam›flt›r. Bu çal›flmada,
infrarenal yerleflimli, elektif ve ruptüre olmufl
AAA’lar›na  yönelik yap›lan cerrahi giriflim sonuçlar›
irdelenmifltir. 

HASTALAR ve YÖNTEM
Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i’nde, Ocak 1987-
Aral›k 2003 tarihleri aras›nda toplam 70 hasta

infrarenal AAA tan›s› ile ameliyat edilmifltir. Ameliyat
edilen hastalar›n 49’u erkek (%70), 21’i kad›n (%30)
olup, ortalama yafl 64.5 y›ld›r (En düflük 30 yafl, en
yüksek 87 yafl). Hastalarda, baflvuru esnas›nda en s›k
görülen belirti fliddetli kar›n ve s›rt a¤r›s›yd›. Di¤er
belli bafll› semptomlar, kar›nda flifllik, haz›ms›zl›k, bel
a¤r›s› ve bulant›-kusma idi. 52 hastada (%74) sigara
kullan›m›, 63’ünde hipertansiyon (%90), 8’inde
koroner arter hastal›¤› (%11), 6’s›nda hiperlipidemi
(%8), 4’ünde süre¤en t›kay›c› akci¤er hastal›¤›
(KOAH) (%5) öyküsü mevcuttu. Hastalar›n 1’inde
prostat kanseri, 1 hastada serebrovasküler hastal›k, 1
hastada mide-barsak dizgesi (G‹S) kanamas› öyküsü
vard›. Bir hastada ise sirkumfleks arterin sa¤ koroner
arterden ç›k›fl anomalisi bulunuyordu  (Tablo-1).
AAA tan›s›yla 41 hasta (%58) elektif flartlarda
operasyona al›n›rken, 29 hasta (%42) y›rt›lma
nedeniyle acil flartlarda ameliyat edilmifltir. Seçici
flartlarda ameliyata al›nan hastalara Ultrasonografi
(USG), Bilgisayarl› Tomografi (BT), Magnetik
Rezonans Görüntüleme (MRI), Anjiografi tetkikleri
tek bafl›na ya da birden fazlas› birlikte yap›ld› (Resim
1-2). Koroner arter hastal›¤› efllik eden 8 hastaya
ayr›ca koroner anjiografi tetkiki yap›ld›.  Anevrizmas›
y›rt›lm›fl olan 29 hastan›n 4’ü USG+BT, geri kalan 25
hasta ise sadece BT ile tan› konulmak suretiyle acilen
ameliyata al›nd› (Tablo-2).
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Tablo-1: Risk faktörleri ve efllik eden patolojiler  

Risk faktörleri ve efllik eden patolojiler Hasta say›s› (n) Yüzde (%)

Hipertansiyon 63 90
Sigara 52 74
Koroner arter hastal›¤› 8 11
Hiperlipidemi 6 8
KOAH 4 5
Prostat kanseri 1 1.4
Serebrovasküler hastal›k 1 1.4
G‹S kanamas› 1 1.4
Koroner arter anomalisi 1 1.4

Tablo-2: Elektif ve acil olgularda yap›lan tan›sal tetkikler

Yap›lan tetkik Elektif olgular (n) Acil olgular (n)

USG+BT 30 4
BT 7 25
BT+Periferik Anjiografi 1 -
MR Anjiografi 1 -
MRI 2 -



BULGULAR
AAA, 20 hastada (%28) sadece infrarenal aorta

bölgesinde yerleflim gösterirken, 47 hastada (%67)

infrarenal aorta ve her iki iliyak atardamar tutulmufltu

(Resim 3). 3 hastada ise (%4) infrarenal aorta ve sa¤

iliyak atardamar tutulumu mevcuttu. Hastalar›n

ortalama anevrizma çaplar› 7.1 cm kadard›. En düflük

çap 5 cm iken, en genifl çap 12 cm idi. Vakalar›n

hepsinde anevrizmaya medyan laparotomi ile

transperitoneal olarak yaklafl›lm›flt›r. Anevrizman›n,

tam böbrek atardamarlar› düzeyinde y›rt›lm›fl oldu¤u 5

olguda, ilk anda y›rt›¤›n üst k›sm›ndaki aortaya klemp

konulamad›¤›ndan dolay›, bu olgularda aorta içinde

fliflirilen özel balondan yararlan›lm›flt›r. Ameliyat

edilen hastalar›n 19’una aortobiiliyak baypas, 18’ine

aortobifemoral baypas, 1 hastaya ruptürün

proksimalinden aorta divize edilerek abdominal aorta

ile sa¤ iliyak atardamar aras›na baypas, 2 hastaya aorta

ligasyonu ve sa¤ aksillofemoral baypas ve 30 hastaya

sadece abdominal aortaya tüp greft interpozisyonu

yap›lm›flt›r. Seçici flartlarda al›n›p aortobiiliyak baypas

yap›lan 1 hastaya ise ayn› aflamada 4 damar koroner

arter baypas ifllemi uyguland›. Hastalar›n 67’sinde

dakron greft, 3 hastada ise politetrafloroetilen (PTFE)

greft kullan›lm›flt›r (Tablo-3). 
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Resim 1-2: Abdominal aort anevrizmas›: ‹ki farkl›
olgunun anjiografik görünümleri

Resim 3: Abdominal aort anevrizmas›: Ameliyat
esnas›ndaki görünümü

Tablo-3: Uygulanan cerrahi yöntemler ve kullan›lan greftler

Cerrahi yöntem Hasta say›s› (n)

Aortobiiliyak baypas 19
Aortobifemoral baypas 18
Divizyon+Aorta-sa¤ iliyak arter aras›na baypas 1
Ligasyon+Sa¤ axillofemoral baypas 2
Tüp greft interpozisyonu 30

Greft Hasta say›s› (n)

Dakron greft 67
PTFE greft 3



Seçici ve acil flartlarda ameliyat edilen hastalarda,

ameliyat sonras› dönemde meydana gelen karmafl›mlar

(komplikasyon) Tablo-4’de özetlenmifltir.

Anevrizmas› y›rt›lm›fl olup acil flartlarda ameliyat

edilen 29 hastan›n 7’si (%24) eksitus olurken, seçici

flartlarda ameliyat edilen 41 hastadan 1’i (%2.4)

eksitus olmufltur. Anevrizmas› y›rt›lm›fl olup acil

olarak ameliyata al›nan ve eksitus olan 7 hastan›n 6’s›

ameliyat esnas›nda kaybedildi. 1 hasta ise, ameliyat

sonras› 3. günde, devam eden bat›n içine kanama

nedeniyle vefat etti. Seçici flartlarda ameliyat edilip

eksitus olan 1 hasta ise, yine ameliyat sonras› 3. günde

bat›n içine kanama nedeniyle kaybedildi.

TARTIfiMA
AAA, gerçek anevrizmalar içerisinde en s›k görülen

anevrizma tipidir. Teflhis edilen hastalarda

operasyonun zamanlamas› önem arz etmektedir.

Gereksiz operasyondan kaç›nmak ve fakat hayat›

tehdit edici ruptürden korunmak için, anevrizma

çap›n›n yan› s›ra baflka birçok etmen daha ameliyat

endikasyonuna etki etmektedir (2). ‹nfrarenal aortada,

mediyal elastin tabakas›n›n daha az katmandan

meydana gelen bir tabaka oluflturmas›, bu bölgede

anevrizma geliflimine predispozan bir etken

oluflturmaktad›r(4). 

Abdominal aorta anevrizmas›, daha ziyade 60 yafl ve

üstü grubun hastal›¤›d›r. Klini¤imizde, ortalama hasta

yafl› 64.5 olarak bulundu. AAA’na sahip olan

hastalarda mevcut olan risk faktörleri; hipertansiyon,

sigara kullan›m›, koroner arter hastal›¤›, KOAH ve

anevrizman›n çap› olarak say›labilir(5). AAA’s› olan

hastalarda esas belirtiler kar›n, s›rt ve bel a¤r›s›,

kar›nda flifllik ve özgül olmayan G‹S flikayetleridir. Ön

belirti vermeksizin anevrizman›n y›rt›lmas› ile

baflvuran hastalar da olabilmektedir (6,7). Anevrizma

çap›, cerrahi tedavi karar› almada önemli bir faktördür.

Genel olarak, anevrizma çap› 5,5-6 cm ve üzerinde ise

rüptür olas›l›¤› artaca¤›ndan ameliyat gerekmektedir.

Ameliyat›nda yüksek risk bulunan hastalar, anevrizma

çap› 4-5.5 cm çap›nda ise, t›bbi tedavisi düzenlenerek

3-6 ayl›k BT kontrolleriyle izlenebilir. Ameliyat›

yüksek risk tafl›mayan hastalarda ise, 5 cm ve

üzerindeki anevrizmalara seçici koflullarda operasyon

önerilir (8). Bizim hastalar›m›zda, ortalama anevrizma

çap› 7.1 cm olup ve en küçük çapl› anevrizma 5 cm

çap›nda idi. Çap› 6 cm ve üzerindeki AAA’l›

hastalarda tan› konulduktan sonra, en k›sa sürede ek

risk faktörleri belirlenir ve gerekli önlemler al›n›p

uygun cerrahi giriflim uygulan›rsa mortalite ve

morbiditede azalma sa¤lanabilir (9). Klini¤imizde,

elektif olarak ameliyat edilen 41 hastan›n 1’i (%2.4),

ruptüre olup acil flartlarda ameliyat edilen 29 hastan›n

ise 7’si (%24) eksitus olmufltur. Toplam hastane

mortalitesi  8 hasta ile %11 olarak tespit edilmifltir.  

AAA aç›s›ndan risk faktörleri belirlendikten sonra,

tan›da kullan›labilecek yöntemler, USG, BT, MRI,

MR anjiografi, periferik anjiografi ve koroner arter

hastal›¤› da efllik eden vakalarda ek olarak koroner

anjiografidir (1). 

Koroner anjiografi tetkiki, EKG’sinde kans›zlan›m

bulgular› saptanan seçici koflullarda ameliyat

planlanan 8 olguya yap›ld›. Bu hastalardan birine

koroner baypas ameliyat› gerekli görüldü ve ayn›

seansta hem anevrizma onar›m› hem de koroner

baypas operasyonu birlikte gerçeklefltirildi. Genel
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Tablo-4: Elektif ve ruptüre olgularda meydana gelen karmafl›mlar    

Karmafl›m Elektif olgular Ruptüre olgular

Kanama 3 3
Yara yeri enfeksiyonu 1 -
‹nsizyonel herni 1 -
‹ntestinal obstrüksiyon                         - 1
BUN, kreatinin yükselmesi                   - 2
Eksitus 1 7



görüfl, cerrahi giriflim gerektiren koroner arter

hastal›¤›nda, kardiak mortalite ve morbiditeyi

azaltmak amac›yla anevrizma cerrahisinden bir kaç

hafta önce koroner baypas yap›lmas› yönündedir.

Ancak, profilaktik koroner arter baypas

operasyonlar›n›n, AAA ve periferik vasküler cerrahi

uygulamalar›nda, operasyon riskini de¤ifltirmedi¤ini

ve uzun dönem yaflam beklentisinde  farkl›l›k

oluflturmad›¤›n› vurgulayan görüfller de mevcuttur. Bu

nedenle, koroner anjiografi girifliminin ve koroner

arter baypas operasyonunun yaln›zca semptomatik

ciddi koroner arter hastal›¤› olan hastalarda yap›lmas›

önerilmektedir (10,11). 

USG, anevrizma çap› hakk›nda güvenilir bilgi verir.

Anevrizmadan flüphelenilen olgularda ilk

baflvurabilece¤imiz nispeten ucuz bir incelemedir.

Ancak, ruptür ve anevrizman›n s›n›r› hakk›nda net

bilgi verememektedir (1). Nitekim, klini¤imizde seçici

flartlarda operasyona al›nan 41 hastan›n 30’unda USG

ile birlikte BT tetkiki yap›lm›flt›r. Ruptüre olgularda

ise, 29 hastan›n 9’unda USG tetkiki de yap›lmas›na

ra¤men, hemen akabinde BT çekilerek tan›

desteklenmifltir. Bu da gösteriyor ki; BT anevrizma

çap›, ruptür, anevrizman›n s›n›rlar› ve retroperitoneal

kanama oldu¤unda bize daha net bilgi vermektedir (1).

MRI ve MR Anjiografi daha pahal› yöntemlerdir.

Periferik anjiografi, beraberinde distal tipte çevrel

atardamar t›kan›kl›¤› olan hastalarda yap›labilir. Bir

hastam›zda BT ile birlikte periferik anjiografi tetkiki

gerekmifltir. Bütün bunlar gösteriyor ki, BT tan›sal

aç›dan önem arz etmektedir (12).

Lokalizasyon olarak, AAA’n›n %95’i infrarenal

yerleflim gösterir. Yine %50’sinde iliyak arterlerinde

anevrizmatik genifllemeleri mevcuttur(1). Klini¤imizde,

AAA tan›s› olan olgulardan 30 hastada anevrizma

sadece infrarenal aort bölgesinde, 37 hastada ise

infrarenal aort ve her iki iliyak arterde mevcuttu.

Birçok seride anevrizman›n infrarenal aortada olmas›

nedeniyle operasyon abdomende tamamlan›r. Bizim

hasta grubumuzda ise 30 hastaya abdominal aortaya

tüp greft interpozisyonu yap›l›rken, 37 hastada

bifurkasyon grefti (Y greft) kullan›lm›flt›r. Anevrizma

çap›n›n ileri derecede büyük oldu¤u ve operasyon

esnas›nda kanamaya ba¤l› ciddi hipotansiyon geliflen 2

hastada, anevrizma h›zla proksimalden ba¤lan›p sa¤

aksillofemoral ve femoro-femoral bypass yap›lm›flt›r.

Bu hastalarda efektif bir onar›m yap›lmamas›na

ra¤men, uygulanan bu operasyon türü yaflam kurtar›c›

olmufltur (13).  

60 yafl ve üstünde, kar›n ve s›rt a¤r›s› bulunan ve

bahsetti¤imiz risk faktörleri mevcut olan hastalarda,

AAA düflünülerek uygun tan›sal tetkikler yap›larak

hasta cerrahiye sevk edilmelidir. Risk faktörlerinin

analizi sonras›, gerekli haz›rl›klar yap›larak uygun

cerrahi giriflim ile düflük morbidite ve mortalite

sa¤lanabilir. Ruptüre AAA’s› olan vakalarda, hastan›n

hiç vakit kaybetmeden, gerekli haz›rl›klar yap›larak

derhal operasyona al›nmas› gerekmektedir.
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‹YATROJEN‹K RÜPTÜRE PERS‹STENT S‹YAT‹K ARTER
ANEVR‹ZMASI: OLGU SUNUMU

IATROGENIC RUPTURED PERSISTENT SCIATIC ARTERY ANEURISM: A
CASE REPORT

Levent DERTS‹Z, Abid DEM‹RCAN
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs Kalp Damar Cerrahisi Klini¤i, ANTALYA

Özet
Persistent siyatik arter (PSA), alt ekstremite vaskülatürünün seyrek görülen bir anomalisidir. Tesadüfen, alt ekstremite
iskemisi veya anevrizmal dejenerasyonla tan›nabilir. Tedavisi , anevrizman›n eksklüzyonu ve vasküler
rekonstrüksiyondur. Biz burada akut iyatrojenik gluteal kanamayla klini¤imize getirilen PSA anevrizmal› 53 yafl›nda
bir kad›n olguyu sunuyoruz. Tedavisi internal iliyak arterin ligasyonu ve ileopopliteal by-passt›.Günümüze kadar
uluslararas› literatürde yay›nlanm›fl, bu olgu dahil 88 vaka tan›mlanm›flt›r.  (Damar Cer Der 2005;14(1):35-36).

Anahtar Kelimeler: Persistent siyatik arter, iyatrojenik gluteal kanama, iliyo-popliteal bypass.

Abstract
The persistent sciatic artery is an anatomical anomaly of the lower limb vasculature, seen rarely. It may be noted
incidentally, or it may be presented with a limb ischaemia or aneurysmal degeneration. Management entails exclusion
of the aneurysm and vascular reconstruction. Here, we present a case of a 53 year-old woman with an aneurysm of the
persistent sciatic artery (PSAA) presenting an acute iatrogenic buttock hemorrhage. Treatment was ligation of internal
iliac artery and ileopopliteal bypass after distal embolectomy. At present 88 cases, including this case, have been
reported in the literature within about 150 years. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(1):35-36).    

Key Words: Persistent sciatic artery, iatrogenic buttock hemorrhage, ileo-popliteal bypass

Not: Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne¤i VIII. Ulusal Kongresi’nde(1-5 Eylül 2004 Kapadokya Dedeman Oteli) e-poster olarak
sunulmufltur.
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‹R‹fi

Persistent sciatic artery (PSA), alt ekstremite vasküler
sisteminin oldukça seyrek (%0.025 -%0.04) görülen bir
anomalisidir ve %15-%46 olguda anevrizmal formasyonla
beraber görülür(1, 2). PSA anevrizmas› ilk kez Fagge
taraf›ndan 1864 y›l›nda tan›mlanm›fl ve o y›ldan bu zamana
kadar uluslaras› literatürde bir buçuk as›rda 88 olgu (bizim
olgumuz dahil) tan›mlanm›flt›r(3). Biz bu çal›flmada,
abondan gluteal kanama nedeniyle klini¤imize sevk
edilerek opere etti¤imiz iyatrojenik persistent siyatik arter
anevrizma (PSAA) l› bir olguyu; gerçekten çok seyrek
görülmesi, klini¤imizde opere etti¤imiz ilk vaka olmas› ve
baflvuru ilginçli¤i nedenleri ile birlikte literatür bilgisi
eflli¤inde sunmay› amaçlad›k.

OLGU SUNUMU:
53 yafl›nda bir bayan hasta. Baflka bir sa¤l›k kuruluflunda
sa¤ gluteal kitle (Resim 1, 2) nedeni ile yap›lan eksizyonel
biyopsi esnas›nda abondan gluteal kanama nedeni ile
merkezimize refere edilen hastan›n acildeki fizik muayene
bulgular›: TA: 90/50 mmHg, Nb: 120/dk soluk görünümlü,
sa¤ gluteal bölgeden aktif arteriyelize kanamal›, sa¤ alt
ekstremitede femoral nab›z dahil distalleri al›nm›yor ve
so¤uk, solda ise poplitea nabz› var distali yok ancak
ekstremite s›cak fleklinde idi. Hastan›n özgeçmiflinde dört
y›l önce Behçet Hastal›¤› tan›s› ald›¤› ve tedavi alt›nda
oldu¤u ayr›ca uzun y›llard›r sa¤da bariz olmak üzere heriki
alt ekstremite a¤r›s›ndan yak›nmakta oldu¤u ö¤renildi.
Nörolojik defisiti olmayan hastan›n acildeki hemoglobini
7.30 ve hematokrit de¤eri ise 22.7 idi. Biyopsi sonras›
yaklafl›k 5 saat süre geçen hastaya bu bulgularla acil
anjiografi çekildi (Resim 3). Anjiografi bulgular› rüptüre
komplet (Resim 4) persistent siyatik arter anevrizmas›
(PSAA) tespit edilen hastaya öncelikle kanama kontrolü
için göbek alt› median laparatomi ile bat›na girilerek
retroperitona geçildi.Ana iliyak arter ve dallar› dönülerek
ask›ya al›nd›. ‹nternal iliyak arterin PSA olarak devam
etti¤i ve 3 cm sonra yaklafl›k 4 cm çap›nda anevrizmatik
hal ald›¤› ve posteriordan rüptüre oldu¤u görülerek,
anevrizmatik segment distal ve proksimalden klemplenip
eksize edildi. Daha sonra popliteal eksplorasyona geçilerek
PSA in distali hunter ç›k›fl›nda dönülerek distale 4f Fogarty
kateteri ile embolektomi yap›ld› ve taze trombüsler
temizlendi. C›l›z bir popliteal arteri olmas›na ra¤men geri
ak›m› yeterli olan hastaya internal iliyak arter ile popliteal
arter aras›na 7*4 ringli PTFE greft replasman› yap›ld›.
Hastan›n ameliyat sonras› dördüncü ay›nda çekilen kontrol
anjiografisinde greftin aç›k ve distalin yeterli beslendi¤i
gözlendi (Resim 5). Hasta halen birinci y›l›nda ve aktif
problemi bulunmamaktad›r.

TARTIfiMA:
PSA alt ekstremite vasküler yap›s›n›n oldukça seyrek
görülen bir anomalisidir.
Fötal yaflamda  varolan PSA femoral, arter oluflunca
involusyona u¤rar. ‹nvolusyona u¤ramazsa PSA olarak
kal›r ve %15-%46 olguda anevrizmal formasyonla
beraberdir(3). Tan›da pulsatil gluteal kitle, siyatik sinir
defisiti ve patognomonik Cowie Bulgusu (güçlü popliteal
nab›za ra¤men femoral nabz›n olmay›fl›) yeterlidir (4).
Doppler USG ve anjiografi ile verifiye edilebilir ve MRI
anevrizman›n distal ve proksimal boynunun  belirlenmesi
aç›s›ndan önerilmektedir. PSA %12 vakada bilateral
olabilmektedir (5).
Bu olgu, hastan›n daha önceden farkl› sa¤l›k kurulufllar›na
baflvurmas›na ve gluteal kitle nedeni ile çekilen MRI
bulgular›na ra¤men tan›n›n atlanmas› aç›s›ndan ilgi
çekicidir ve fizik muayenenin önemini bir kez daha
göstermektedir. 
PSAA olan olgularda farkl› tedavi seçenekleri vard›r
(Tablo 1). Bunlar aras›nda direkt eksizyon+ greft
interpozisyonu, endoanevrizmorafi, cerrahi ligasyon+ by-
pass, endovasküler oklüzyon+ by-pass ve tek bafl›na
cerrahi ligasyon veya tek bafl›na endovasküler oklüzyon
önerilen tedavi flekilleridir (6). Ayr›ca Maldini ve ark. bir
olguda trombolisis, arteriyal rekonstrüksiyon ve anevrizma
embolizasyonu kombinasyonunu tariflemifllerdir (7). Biz,
olgunun merkezimize prezentasyon flartlar›n› gözönüne
alarak, direkt cerrahi ligasyon + greft interpozisyonunu
tercih ettik. 
Sonuç olarak; PSAA gibi çok seyrek görülebilen bir
vasküler anomaliyi atlamamak için fizik muayenenin temel
unsurlar›n› da atlamamak, flüpheli tüm durumlarda hastay›
vasküler cerrahi merkezine refere etmek gerekir.
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BRAK‹YAL ARTER G‹R‹fi‹ML‹ ANJ‹OGRAF‹ SONRASI YAVAfi
GEL‹fiEN HEMATOM SONUCU KOMPARTMAN SENDROMU

COMPARTMENT SYNDROME CAUSED BY DELAYED ONSET OF
HEMATOMA AFTER AN ANGIOGRAPHY PERFORMED FROM THE
BRACHIAL ARTERY

S.Sinan B‹LG‹N*, Ramazan AKMEfiE*, Berk GÜÇLÜ*, Ahmet P‹fiK‹N**
*Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, El Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara, ** Ondokuz May›s
Üniversitesi T›p Fakültesi , Ortopedi ve Travmatoloji AD., Samsun.

Özet
Femoral arterler, bilindi¤i üzere kardiak kateterizasyon ve anjiografide öncelikle tercih edilen giriflim yeridir. Femoral
arterlerin bu tip giriflim için uygun olmad›¤› durumlarda, brakiyal arterler alternatif giriflim yeri olarak seçilebilmekte
ancak bu durum beraberinde komplikasyonlar› da getirebilmektedir. Bu çal›flmada uzun süredir warfarin tedavisi alan
76 yafl›nda erkek olguda brakiyal arter giriflimli anjiografi uygulanmas›ndan sonra 10 gün içinde yavafl geliflen
hematoma sekonder kompartman sendromu ve buna ba¤l› median sinir lezyonu ile bunlar›n tan›s›ndaki problemler,
tan›s› ve tedavisinden bahsetmekteyiz. (Damar Cer Der 2005;14(1):37-40). 

Anahtar Kelimeler: Anjiografi, brakiyal arter, median sinir, warfarin , kompartman sendromu.

Abstract
As it is well-known that femoral arteries are commonly preferred as the main site in cardiac catheterization and
angiography. Due to some restrictions for femoral arteries, brachial arteries are selected  as  an alternative site for
this  invasive  procedure. But an angiography performed from the brachial artery can bring complications with itself.
In this study we try to explain the diagnostic problems, the diagnosis and the treatment of a compartment syndrome
with secondary median nerve palsy caused by delayed onset of hematoma in the arm occured in 10 days after the
angiography performed from the brachial artery in a 76-year-old man who had been given long time medication of
warfarin. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(1):37-40).  

Key Words: Angiography, brachial artery, median nerve, warfarin, compartment syndrome.
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‹R‹fi

Femoral arterler, kardiak kateterizasyon veya

anjiografide tercih edilen öncelikli giriflim yeridir.

Ancak t›kay›c› damar hastal›¤› olan hastalarda

anjiografi giriflim yeri konusunda farkl› tercihler

yap›labilmektedir. Her iki femoral arterden de

kateterizasyon mümkün olmad›¤›nda tercih edilen

giriflim yeri genellikle brakiyal arterler olabilmektedir.

Çal›flmam›zda sunulan olguda oldu¤u gibi baz›

durumlarda giriflim yeri üst ekstremiteden tercih

edilmek zorunda kal›nabilir. Ancak bu durum

beraberinde komplikasyonlar› da getirebilmektedir. Bu

çal›flmada, uzun süredir antikoagulan ilaç tedavisi alan

ve 10 gün önce brakiyal arterden anjiografi

uygulanm›fl olan hastan›n sol kolunda komplikasyon

olarak geliflen büyük bir hematoma sekonder yavafl

seyirli kompartman sendromu sunulmaktad›r.

OLGU SUNUMU
76 yafl›nda erkek hasta, acil servise sol kolda a¤r› ve

flifllik flikayetiyle baflvurdu. Fizik muayenesinde sol

kolda hassasiyet, dirsekten aksiller bölgeye kadar

uzanan afl›r› flifllik, lokal ›s› art›fl› ve renk de¤iflikli¤i

saptand›. Ayr›ca bu bölgedeki cilt afl›r› gergindi (fiekil

1). Sol dirsek fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinde

k›s›tl›l›k yoktu ancak harekete ba¤l›, özellikle

ekstansiyon s›ras›nda afl›r› a¤r›s› oluyordu. Bu sebeple

hasta dirse¤ini fleksiyon pozisyonunda tutmay› tercih

etmekteydi. Sol elin parmaklar›nda ekstansiyon kayb›

yoktu. Ancak 1. ve 2. parmaklar›n aktif fleksiyon

hareketini yapamad›¤› tespit edildi. Hasta 1. ve 2.

parmak pulpalar›n› biraraya getirip çimdikleme

hareketini yapam›yordu (fiekil 2). Di¤er parmaklarda

fonksiyon kayb› yoktu. Radyal üç parma¤›n voler

yüzünde hipoestezi saptand›. Sonuç olarak median

sinire ait motor ve duyu defisiti bulgular›n›n

bulundu¤u anlafl›ld›. Radyal ve ulnar arter

pulsasyonlar› palpe edilebiliyordu ve t›rnak yata¤›nda

kapiller dolafl›m normaldi. Hastaya 10 gün kadar önce

sol brakiyal arterden kardiak anjiografi yap›ld›¤› ve

kolundaki flikayetlerin anjiografiden 2 gün sonra

bafllayarak yavafl yavafl artt›¤› ö¤renildi. Anjiografi

sonras› olan bu flikayetleri hastan›n doktoru ve damar

cerrahlar› taraf›ndan de¤erlendirilmifl, distalde radyal

ve ulnar nabazanlar›n aç›k oldu¤u ve herhangi bir

problem olmad›¤› söylenmifl. Bizim gördü¤ümüz gün

yine ayn› doktorlar ayn› de¤erlendirmeyi yapm›fl ve

koldaki problemin kayna¤›n›n baflka bir sebep olmas›

gerekti¤i izah edildi¤i için hasta acil servisimize

baflvurmufl. Hastan›n hipertansiyon, t›kay›c›

aterosklerotik damar hastal›¤› ve 13 y›l önce

geçirilmifl koroner bypass ameliyat› öyküsü vard›. 3

y›l önce ateroskleroz nedeniyle sol femoral artere

bypass ameliyat› yap›lm›fl. 4 ay kadar önce ise sa¤
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fiekil 1: Hastan›n sol kolunun ameliyat öncesi görüntüsü. Antekubital
fossadan aksiller bölgeye kadar afl›r› gergin bir cild, renk de¤iflikli¤i

ve afl›r› flifl bir kol görülmekte. 10 gün önce brakiyal arterden yap›lm›fl
olan anjiografinin girifl yeri de belli (siyah ok ile iflaretli).

fiekil 2: Median sinir anterior interosseöz dal› lezyonunda motor
kay›p, sol elin 1. ve 2. parmaklar›nda fleksiyon kayb› görülüyor ve

hasta bu iki parma¤›n pulpas›n› biraraya getiremiyor.



femoral artere vasküler greft uygulanm›fl ancak bu

ameliyattan 1 ay sonra ayn› artere revizyon yap›lmas›

gerekmifl. Hasta 3 y›ld›r 5mg/gün warfarin

kullan›yormufl. Hastaya acil serviste yap›lan kan

testleri sonucunda koagulasyon profili

parametrelerinde anormallik saptand›. Protrombin

zaman› 18 saniye (normal de¤eri 10-15 saniye), INR

1.4 (normal de¤eri 0.8-1.15), fibrinojen 6.1 g/L

(normal de¤eri 1.8-3.5 g/L), D-Dimer 728.4 mg/L

(normal de¤eri 50-192 mg/L) olarak ölçüldü. Sonuç

olarak hastada anjiografi sonras› yavafl seyir gösteren

hematoma ba¤l› kompartman sendromu ve sekonder

median sinir lezyonu tan›s› kondu.

Hasta acil olarak ameliyata al›nd› ve kolun medial

yüzüne, ön kolun proksimalinden aksiller bölgeye

kadar uzanan uzun bir insizyon yap›ld›. Kol fasyas›n›n

hemen alt›nda dev bir hematom vard› (fiekil 3).

Mevcut dev hematom boflalt›ld› ve brakiyal arterin

distalinde halen aktif olarak kan s›zd›ran bir yer

saptand›. Buras›n›n anjiografi s›ras›nda kateterizasyon

yap›lan giriflim yeri oldu¤u düflünüldü (fiekil 4).

Primer olarak sütüre edilerek buras› tamir edildi.

Dirsekte lasertus fibrozusun gergin oldu¤u gözlendi.

Bu sebeple lasertus fibrozus kesilip gevfletilerek

alt›nda s›k›flm›fl oldu¤u düflünülen median sinir

rahatlat›ld›. Son kanama kontrolü yap›ld›ktan sonra

vakumlu dren yerlefltirilerek yara primer olarak

kapat›ld›. Hastaya uzun kol istirahat ateli uyguland› ve

1 hafta sonra bu atel ç›kar›larak aktif ve pasif

egzersizler baflland›. Hastan›n ileri yafl›na ra¤men

postoperatif 1. y›l›n sonunda median sinir lezyonunun

tamamen geriledi¤i ve iyileflti¤i, motor sekel

kalmad›¤› izlendi (fiekil 5).

TARTIfiMA
Brakiyal arter teres majör kas›n›n d›fl kenar›ndan

bafllay›p distalde humerus ön yüzünden afla¤› do¤ru

uzanarak antekubital fossada median sinir ile beraber

lasertus fibrozus (bisipital aponöroz) denilen zar›ms›

fibrotik tabaka alt›ndan geçer1,2. Antekubital fossada

oluflacak bir hematom veya flifllik durumunda lasertus

fibrozus s›k› bir band oluflturarak median sinir ve

brakiyal arter üzerinde bask› yaratabilir. Bunun

sonucunda iskemi ve sinir hasar› oluflabilir. Özellikle
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fiekil 3: Ameliyat s›ras›nda sol kola dirsekten aksiller bölgeye kadar
yap›lan uzun bir insizyon sonras› aç›¤a ç›kan dev hematomun

görüntüsü. 

fiekil 4: Ameliyat s›ras›nda hematom temizlendikten sonra anjiografi
giriflimi oldu¤u düflünülen yerden halen aktif olarak kanayan brakiyal

arterin görüntüsü (Siyah ok ile gösteriliyor). 

fiekil 5: Postoperatif birinci y›l›n sonunda hastan›n tamamen
düzelmifl olan sol el median sinir motor fonksiyonunun görüntüsü,

fleksiyon kayb› yok.



brakiyal arterde meydana gelecek bir yaralanma

hematom yaratarak bu duruma sebep olabilir1. Uzun

süre warfarin gibi antikoagulan ilaç tedavisi alan

hastalarda arterler kolayca yaralanabilir 1,3.  Bu

hastalarda özellikle kol, önkol, uyluk ve bald›rdaki

arterlerde meydana gelecek minör travmalarla kolayca

oluflacak olan hematomlar kompartman sendromuna

sebep olabilirler3,4,5,6,7. Yap›lm›fl olan çal›flmalarda da

uzun süre antikoagulan ilaç kullanan veya hemofilisi

olan kolay kanamaya meyilli hastalarda minör

travmalar›n bile  kompartman sendromuna sebep

oldu¤u rapor edilmifltir 3,4,6. Parziale ve ark. uzun süre

antikoagulan ilaç tedavisi alan bir hastada dirsekte

median sinir blo¤u yap›m› sonras› ön kolda akut

kompartman sendromu olufltu¤undan söz etmektedir7.

Griffits ve Jones ise sunduklar› bir olguda uzun süre

antikoagulan ilaç tedavisi alan hastan›n ön kolunda

travma olmaks›z›n geliflen spontan kompartman

sendromundan bahsetmektedirler3. Görülmektedir ki

warfarin gibi antikoagulan ilaç tedavisi alan hastalar

ciddi oldu¤u düflünülmeyen travmalar sonras›nda bile

kolay kanamaya meyilli olduklar› için daha yak›ndan

takip edilmelidirler. Ancak ‹ngilizce literatür

de¤erlendirildi¤inde olgumuzda oldu¤u gibi çok yavafl

geliflen (on gün) hematom sonucu kompartman

sendromu rapor edilmemifltir.  Özellikle arterlerde

yaralanma yaratabilecek anjiografi veya

kateterizasyon gibi invaziv giriflimler sonras›nda bu

hastalar›n bir süre doktor gözetiminde kalmas›nda ve

takibinde dikkatli olunmas›nda fayda vard›r. Bu tür

hastalarda, olgumuzda oldu¤u gibi, erken dönemden

sonra bile anjiografi yap›lan yerden dokular aras›na

yavafl kanama sonucu gecikmifl bir kompartman

sendromunun geliflebilece¤ini unutmamak gerekir.

Antikoagulan ilaç tedavisi alan hastalarda mecbur

kal›nmad›kça arterlere giriflimsel uygulamalardan

kaç›n›lmas› gerekir. Sundu¤umuz olgudaki gibi

femoral arter kullan›m›n›n mümkün olmad›¤›

hastalarda radyal arterler tercih edilebilecek di¤er bir

alternatif giriflimsel yol olabilir. Al›nabilecek tüm

önlemlere ra¤men bu hastalarda hematoma sekonder

yavafl seyirli kompartman sendromu oluflabilir ve bu

durumdan en fazla etkilenebilecek olan yap› ise

antekubital fossada brakiyal arterle yan yana seyredip

lasertus fibrozus alt›ndan geçen median sinirdir.

Do¤ru tan›, ameliyat ve yeterli postoperatif takiple

hastan›n durumu normale dönecektir.

Sonuç olarak uzun süre antikoagulan ilaç tedavisi alan

hastalarda arteryel giriflim sonras› takip önemlidir ve

dikkatli olunmal›d›r. Çünkü bu hastalarda arteryel

giriflimde komplikasyon oranlar› daha yüksektir. Bu

gibi kiflilerde yavafl geliflen bir hematoma sekonder

geç dönemde bile kompartman sendromu olabilece¤i

sunulan olguda gösterilmifltir. Olay yavafl seyirli

oldu¤u için hastan›n erken dönemdeki tablosu tan›y›

güçlefltirebilir. Bu gibi hastalar›n takibinde distal

nabazanlar›n pulsasyonu ile dolafl›ma karar vermek ve

kompartman sendromu aç›s›ndan hastalar›n

de¤erlendirilmemesi yanl›flt›r. Sadece distal nab›z ile

hasta de¤erlendirilirse kompartman sendromunun

tan›s›nda gecikme olaca¤› kesindir.
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KARAC‹⁄ER TRANSPLANTASYONU SONRASI GEL‹fiEN HEPAT‹K
ARTER D‹SSEKS‹YONU

HEPATIC ARTERY DISSECTION FOLLOWING LIVER TRANSPLANTATION

Nezihi KÜÇÜKARSLAN*, Gökhan YA⁄ CI**, Bahri ÜSTÜNSÖZ***, Erkan KURALAY*, Ertu¤rul ÖZAL*, 
Veysel TEM‹ZKAN*, Harun TATAR*
GATA, Askeri T›p Fakültesi Hastanesi, *Kalp ve Damar Cerrahisi ABD., **Genel Cerrahi ABD.,  ***Radyodiagnostik ABD.
Etlik, Ankara

Özet
Duvar yap›s› di¤er orta boy arterle ayn› olan hepatik arterin, karaci¤er transplantasyon cerrahisi sonras›ndaki
geliflebilecek komplikasyonlar›n›n erken tespiti, geliflmifl olan komplikasyona erken cerrahi müdahale, greft viabilitesi
ve hasta sörvi aç›s›ndan hayatidir. Karaci¤er nakli yap›lan bir olguda, postoperatif 1. günde, Doppler ultrasonografi ile
hepatik arter stenozu tespit edildi. Selektif hepatik anjiyografisi sonras›nda anastomoz hatt›nda disseksiyon, hepatik
arterde kink tespit edilerek operasyona al›nan hastan›n, problemli olan anastomozu greft boyu k›salt›larak yeniden
yap›ld›. Bu olgu ›fl›¤›nda, karaci¤er transplantasyonu cerrahisi sonras›nda ortaya ç›kabilecek vasküler komplikasyonlar,
bu komplikasyonlara tan›sal yaklafl›m ve uygulanacak erken cerrahinin öneminden bahsedilmektedir. (Damar Cer Der
2005;14(1):41-45).

Anahtar Kelimeler: Hepatik arter disseksiyonu; karaci¤er transplantasyonu; greft viabilitesi.

Abstract
The wall of the hepatic artery is as the same as the other medium-size arteries.  Early diagnosis and surgical
manipulation to the possible complications following liver transplantation is very vital for the graft viability and
patient survey. In our case, on the first postoperative day following liver transplantation, we diagnosed hepatic artery
stenosis by Doppler ultrasonography. After then we performed a selective hepatic angiography. As a result we detected
dissection at the anastomosis site and  kinked areas on hepatic artery. Then we performed a new anastomosis by
reducing the graft length. With the help of these findings we want to emphasize the importance of vascular
complications, early diagnosis and surgical manipulations of these complications that could happen following liver
transplantation. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(1):41-45).    

Key Words: Hepatic artery stenosis; liver transplantation; graft viability.
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‹R‹fi

Muskularize yap› özelli¤i dolay›s›yla spazma yatk›n
olan arteryel greftlerin operatif ve postoperatif
dönemde geliflen akut spazm hadiselerinden s›kl›kça
bahsedilmektedir. Hepatik arter histolojik olarak di¤er
orta boy arterlere benzer. Sa¤lam bir membrana
elastika internas›, bu yap›lanman›n üzerinde yer alan
subendotelyal substrat, bazal lamina ve klasik arteryel
endotel tabakas›ndan oluflmufltur. Tunika media
kal›nl›¤› düz kas hücrelerinin dairesel flekilde
oluflturdu¤u 3-4 tabakadan 40 tabakaya kadar
de¤iflebilir (1). Karaci¤eri besleyen bu arterin, hepatik
transplantasyon cerrahisinde iyi eksplore edilerek
haz›rlanmas›, kaliteli anastomozu, greft viabilitesi ve
hasta sörvi aç›s›ndan son derece önemlidir (2).

OLGU SUNUMU  
Befl y›l önce karaci¤er i¤ne biyopsisi ile, kronik
hepatit B enfeksiyonu oldu¤u tesbit edilip
gastroenteroloji klini¤i taraf›ndan lamivudine ve
interferon tedavisi alt›na al›nan 47 yafl›ndaki bayan
hasta, 3 y›l sonra flikayetlerinin ileri derecede artmas›
üzerine yinelenen i¤ne biyopsisinde son dönem
karaci¤er sirozu tan›s› konularak transplantasyon
program›na sokuldu. Hasta siroz tan›s›n›n
konulmas›ndan 2 y›l sonra uygun donörün bulunmas›
üzerine karaci¤er transplantasyonu ameliyat›na al›nd›.
Donör bayan 35 yafl›nda, hipertansif serebral
anevrizma perforasyonuna ba¤l› beyin ölümü geliflmifl
bir hastayd›. Bilateral subkostal insizyonla bat›n
aç›ld›.  Portal hilus ve retrohepatik vena kava
disseksiyonlar›n› takiben total vasküler klempaj
uygulanarak nativ karaci¤er d›flar› al›nd›. Donör
karaci¤er bat›n içerisine al›nd›, piggyback kavo-kaval

anastomoz ve portal anastomoz gerçeklefltirilerek
reperfüzyon uyguland›. Donör arteria hepatika
kommunisi ile al›c› arteria hepatika proprias› uç uca
anastomoz edildi. T-tüp üzerinden koledoko
koledokostomi anastomozlar› yap›ld›. ‹ntraoperatif
Doppler ultrasonografi ile anastomoz kontrolleri
tamamlanan hastan›n, bat›n› usulüne uygun olarak
kapat›larak operasyon sonland›r›ld› (fiekil 1). Hasta
günlük rutin kan biyokimyas›, tam kan, tam idrar ve
anastomoz aç›kl›¤› kontrolleri takibine al›nd›.

Anastomoz aç›kl›¤› kontrollerinde günlük olarak
yap›lan arteryel-venöz Doppler ultrasonografi
sonuçlar› kullan›ld›. Yo¤un bak›m ünitesinde takip
alt›na al›nan hastan›n genel durumunda bir bozulma
olmamamakla beraber, günlük rutin biyokimyasal
takiplerinde beklenen iyileflmenin aksine, AST, ALT,
LDH de¤erlerinde kademeli bir art›fl gözlendi (Tablo
1). Hastan›n postoperatif 1. gününde Doppler
ultrasonografisinde hepatik arterinde obstrüksiyon
düflündürecek bulgular tesbit edildi (fiekil 2,3).
Hastaya acil hepatik arter selektif anjiyografisi
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Tablo 1: Hastan›n postoperatif rutin kan biyokimyas›

Parametreler Operasyon Postop. Reoperasyon Reop. Reop.
(normal de¤erleri) gecesi 1. gün gecesi 1. gün 2. gün

AST (0-38  U/L) 1360 2205 660 183 98

ALT (8-40  U/L) 686 938 587 291 194

LDH (240-480 U/L) 118 2579 1122 - 240

fiekil 1: Tamamlanm›fl hepatik arter anastomoz ve ak›m›n›n
intraoperatif Doppler USG ile görüntülenmesi.



yap›larak tan› do¤ruland› (fiekil 4). Yap›lan
anjiyografide hepatik arterin anastomoz bölgesinde
disseke oldu¤u, lümeni daraltt›¤›, karaci¤ere 3 cm
kalan mesafede kink yapt›¤› tesbit edilerek, hasta
hepatik arter reanastomozu için acil ameliyata al›nd›.
Eksplore edilen hepatik arterin anastomoz bölgesinde
disseke oldu¤u ve subadventisyal bölgede artere bas›
yapacak derecede hematom birikti¤i gözlendi.
Adventisyal doku aç›larak periadventisyal hematom
boflalt›ld›. Tapeler ile selektif eksplorasyonu
gerçeklefltirilen hepatik arter disseke anastomoz
bölgesinden kesildi, kink yapmayacak boyda k›salt›ld›.
Hem distal, hem de proksimal k›sma (3F) Fogarty
kateter üç kez gönderilip hepatik arterde mekanik
dilatasyon yapacak flekilde fliflik olarak geri çekildi.
Bu ifllemin ard›ndan  yeni haz›rlanan proksimal ve
distal k›s›m hepatik arter uç uca 7(0) prolen ile

devaml› suture tekni¤iyle anastomoze edildi. Sorunsuz
yo¤un bak›m ünitesine al›nan hastan›n rutin kan
biyokimyas›, operasyon gecesi al›nan kontrol
kanlar›nda düzelme trendinde olarak tesbit edildi. 

TARTIfiMA 
Hepatik transplantasyon son dönem karaci¤er

sirozunda hayat kurtar›c› bir ameliyatt›r. Uygun

donörle yap›lan ameliyat hastan›n sörvini uzat›r.

Karaci¤er transplantasyonu sonras›nda hepatik

vasküler yap›larda ortaya ç›kabilecek bir

komplikasyon, hastan›n prognozunu son derece h›zl›

olarak kötü yönde etkiler (3). Karaci¤ere oksijenize kan

tafl›yan hepatik arterin anastomozu karaci¤er

viyabilitesi aç›s›ndan hayatidir (2).  Bu arterin

anastomozu s›ras›nda gösterilecek maksimal efor

operasyon sonras›nda greft viyabilitesi üzerine

maksimum etki sa¤lar. Hepatik arter anastomozu

s›ras›nda oluflturulabilecek iyatrojenik bir stenoz,

disseksiyon, obstrüksiyon, s›k  ve kötü vasküler

manüplasyonlar sonras›nda bozulmufl vasküler sat›hta

meydana gelebilecek trombozlar, anastomoz hatt›

pseudo anevrizmas›, hepatik ven oklüzyonu, hepatik

arter-portal ven fistülü, bilier-portal ven fistülü,

inferior vena kava trombozu bu cerrahide gözlenebilen

vasküler komplikasyonlard›r. Karaci¤er

transplantasyonu sonras› ortaya ç›kabilecek vasküler

komplikasyonlar aç›s›ndan yap›lan pek çok çal›flmada,

hepatik arterde ve portal vende tromboz birinci s›ray›

almaktad›r (2, 4-9). Sieders E. ve arkadafllar› karaci¤er
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fiekil 2: Operasyon gecesi hepatik arter anastomoz ve ak›m›n›n
Doppler USG ile görüntülenmesi.

fiekil 3: Postoperatif 1. gün hepatik arter anastomoz ve ak›m›n›n
Doppler USG ile görüntülenmesi

fiekil 4: Hepatik arter anjiyografisi; 1,2= Stenoz bölgesi, 3= Disseke
olan anastomoz hatt›.



transplantasyonu sonras›nda hepatik arter ve portal

vende ortaya ç›kabilecek komplikasyonlar› 157

pediyatrik yafl grubu karaci¤er transplantasyonlu hasta

verilerine dayanarak hepatik arter trombozu, venöz

ak›mda t›kan›kl›k ve portal ven trombozu bafll›klar›

alt›nda 3 grup olarak ortaya koymufllar, hepatik arter

trombozunu bu grup içerisinde en s›k gözlenen (%10)

vasküler komplikasyon olarak belirlemifllerdir (3).

Dalg›ç A. ve arkadafllar› bu oran› %1.7-%26 olarak

bildirmifller, bu vasküler komplikasyonu da greft

kayb›n›n major sebebi olarak vurgulam›fllard›r (6).

Wozney P. ve arkadafllar› befl y›ll›k bir süreçte eriflkin

ve çocuk yafl grubu kar›fl›k olmak üzere 92 vakal›k

araflt›rmalar›nda, karaci¤er transplantasyonu sonras›

hepatik arter trombozunu eriflkin yafl grubunda %42,

çocuk yafl grubunda %12 oran›yla en s›k görülen

vasküler komplikasyon olarak belirtilmifl, yayg›n

olmamakla beraber donör hepatik arterinde veya

anastomoz bölgesinde gözlenen

pseudoanevrizmalardan bahsetmifllerdir (10). Biliyer

komplikasyonlar, geç hepatik arter trombozunun genel

bir ortaya ç›k›fl fleklidir (11). Karaci¤er transplantasyonu

sonras›nda gözlenebilir bir komplikasyon olarak

hepatik arter trombozu fulminan sepsis ve greftin geri

dönüflümsüz kayb›yla sonuçlanabilir. Tan›n›n

mümkün oldu¤unca erken konulmas› geri dönüflümü

kolaylaflt›r›r. Tedavi yaklafl›m› olarak genifl

spektrumlu antibiyotikler eflli¤inde yap›lan

reanastomoz cerrahisi, trombektomi, sentetik greft ile

harap olan segmentin de¤ifltirilmesi vb. yöntemlerden

bahsedilmektedir (5,6). Vasküler komplikasyonlar›n

ortaya ç›k›fl›ndaki risk faktörleri olarak; verici ve al›c›

yafllar› aras›ndaki uyumsuzluk dolay›s›yla anastomoz

yap›lacak vasküler yap›lar›n ölçüleri aras›ndaki

orant›s›zl›k, uzun süren cerrahi, anastomoz

tekniklerinin do¤ru uygulanmay›fl›, cerrahi

enstrümanlar›n uygunsuz kullan›l›fl›  gibi sebepler

say›labilir.  Sieders E. ve arkadafllar› özellikle düflük

vücut a¤›rl›¤› ve küçük yafl› pediyatrik karaci¤er

transplantasyonlar›ndaki vasküler komplikasyonlar›n

kayna¤› olarak göstermifllerdir (3). Gavilan F. ve

arkadafllar› sunduklar› iki olguda, transplantasyon

sonras›nda geliflen dissemine Aspergillosis

enfeksiyonuna ba¤l› hepatik arter ve portal ven

trombozu komplikasyonundan bahsetmektedir (4).

Madalosso C. Ve arkadafllar› Citomegalovirus

enfeksiyonu riski tafl›yan hastalar aras›nda karaci¤er

nakli sonras› vasküler bir komplikasyon olarak hepatik

arter ve vende s›kl›kla trombüs ile

karfl›lafl›labilece¤inden ve bununda %7 oran›nda greft

kayb› ‹le sonuçland›¤›na deyinmifllerdir (5). Donör

enfeksiyon ve enfestasyonlar›n›n ameliyat öncesinde

kontrol alt›na al›nmay›fl›, al›c› vücut direncinin

düflüklü¤ü, vasküler endoteli harap edilecek bir target

olarak seçen enfeksiyon ve enfestasyonlar için

dissemine bir yay›l›m kolayl›¤› sa¤layacakt›r. Langnas

AN. Ve arkadafllar› 6 vakal›k sunular›nda 5 hastada

hepatik arter rüptürü geliflti¤i ve bu vakalardan 4 ünde

geliflen rüptürün enfeksiyöz arterite ba¤l› olarak orta

ç›kt›¤›n› vurgulamakta, bu hastalar›n tümünde tan›ya

giderken arteryel ve venöz Doppler ultrasonografiden

yararlan›ld›¤›, tedavinin esas›n› ise rekonsrüksiyon

cerrahisininin oluflturdu¤undan bahsetmektedir (12).

Operasyon öncesi al›c› ve verici serolojik

de¤erlendirmesi postoperatif arteryel greft aç›kl›¤› ve

karaci¤er viabilitesi için zaruridir. Bütün bunlar›n

d›fl›nda, arteryel ak›mda azalma ile seyreden

komplikasyonlar genellikle cerrahi teknik ile

alakal›d›r. Anastomoz hatt›nda stenoz yapan

sebeplerden disseksiyon, s›k olmamakla beraber bu

cerrahide karfl›m›za ç›kabilmektedir. Yap›lm›fl olan

araflt›rmalar›n ›fl›¤›nda diyebiliriz ki; donör ve al›c›

aras› vücut ölçüleri uygunsuzlu¤u, çocuklarda 10 kg

alt›nda olma, hastal›kl› olan donör vasküler endoteli,

kontrol alt›na al›nmam›fl enfeksiyon ve enfestasyonlar,

al›c›n›n vücut direncindeki bozukluklar, uygunsuz

cerrahi manüplasyon ve uygunsuz cerahi enstrüman

kullan›m› disseksiyon  komplikasyonun geliflmesine

uygun ortam sa¤layan risk faktörleridir. 

Vasküler komplikasyonlar›n pek ço¤u greft yetmezli¤i

ile sonuçlanarak retransplantasyon cerrahisine

giderler. Hangi sebeple meydana gelmifl olursa olsun,

vasküler anastomozlarda meydana gelebilecek bir

komplikasyonun erken teflhisi ve uygulanacak cerrahi,

retransplantasyona ihtiyaç duyulmadan greft

viyabilitesinin sa¤lanmas› flans›n› art›racakt›r. Tan›ya
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giderken transplant hastas›n›n vasküler yap›lar›n›n

Doppler ultrasonografi ile ilk 10 gün uygulanacak

günlük takibi ve en ufak arteryel veya venöz

komplikasyon flüphesinde tan›m›z› destekleyip

tedavimizi yönlendirecek anjiyografik bir

görüntüleme, transplantasyon hastas›n›n morbidite ve

mortalite oranlar›n› düflürecektir (3, 4, 6,10, 13). Bu olguda

laboratuar bulgular›n›n do¤ru ve zaman›nda

yorumlanmas›, radyolojik olarak desteklenmifl tan› ve

oluflan vasküler komplikasyona uygulanan erken

reanastomoz cerrahisi, transplante karaci¤eri

kurtarm›flt›r. 

Hepatik arter anastomozunda donör hepatik arterinin

boyu karaci¤er lojunda kink yapmayacak,  anastomoz

hatt›nda gerginlik yaratmayacak uzunlukta olmal›d›r.

Arter anastomoz hatt› özenle haz›rlanmal›, verici ve

al›c› hepatik arterleri aras›nda çap fark› mevcut ise,

dar olan arter a¤z› uzunlamas›na aç›larak veya iki

oblik yüzeyli anastomoz a¤z› oluflturularak stenozdan

kaç›n›lmal›d›r. Hepatik arterlerin haz›rlanmas›

s›ras›ndaki uygunsuz manüplasyonlarla hasarlanmas›,

disseksiyonun  en s›k karfl›lafl›lan sebebidir. Bu

durumda disseksiyon hatt› afl›larak uç uca

anastomozun yeniden yap›lmas› gerekmektedir. Greft

uzunlu¤unda azalma, greftte gerginlik yaratan

durumlardan kaç›n›lmal›, gerekli durumlarda safen

ven veya sentetik greftlerle ara k›s›m replase

edilmelidir. Ven anastomozlar›nda venin uzun süre

klempe edilmesinden kaç›n›lmal›, mümkünse damar

anastomozlar›n›n damar cerrah› taraf›ndan yap›lmas›

sa¤lanmal›d›r. 

Sonuç olarak; karaci¤er nakli sonras› geliflebilecek

tüm vasküler komplikasyonlar rutin kan biyokimyas›,

serolojisi ve Doppler ultrasonografi ile kolayca takip

edilebilir, en az›ndan bir ön tan› olarak ortaya

konulabilirler. Vasküler komplikasyonun natürünü ve

özelliklerini ortaya koyup do¤rulamak için

anjiyografik tetkik ve gerekli ise CT, MRI gibi ileri

araflt›rma yöntemleri vakit kaybedilmeden

kullan›lmal›, greft viabilitesi için gerekli durumlarda

reanastomoz ve cerrahi düzeltmeden kaç›n›lmamal›d›r.  

KAYNAKLAR
1- Y›lmaz AT, Baykal Y, Tatar H, Koçer ‹H, fien D. Damar

hastal›klar› ve embolik olaylar. 1. Bas›m. GATA Bas›mevi
Ankara:  2004: sahife 1-13.

2- Vivarelli M, La Barba G, Legnani C, Cucchetti A, Bellusci R,
Palareti G, Cavallari A. Repeated graft loss caused by recurrent
hepatic artery thrombosis after liver transplantation. Liver
Transpl. 2003 Jun;9(6):629-31.

3- Sieders E, Peeters PM, TenVergert EM, de Jong KP, Porte RJ,
Zwaveling JH, Bijleveld CM, Slooff MJ. Early vascular
complications after pediatric liver transplantation. Liver Transpl.
2000 May;6(3):326-32.

4- Gavilan F, Torre-Cisneros J, Delgado M, Briceno J, Herrero C,
Martinez L, de la Mata M, Mino G. Thrombosis of the hepatic
artery and portal vein secondary to invasive aspergillosis
following liver transplantation. Enferm Infecc Microbiol Clin.
1998 Mar;16(3):127-9.

5- Madalosso C, de Souza NF Jr, Ilstrup DM, Wiesner RH, Krom
RA. Cytomegalovirus and its association with hepatic artery
thrombosis after liver transplantation. Transplantation. 1998 Aug
15;66(3):294-7.

6- Dalgic A, Dalgic B, Demirogullari B, Ozbay F, Latifoglu O,
Ersoy E, Mahli A, Ilgit E, Ozdemir H, Arac M, Akyol G,
Tatlicioglu E. Clinical approach to graft hepatic artery thrombosis
following living related liver transplantation. Pediatr Transplant.
2003 Apr;7(2):149-52.

7- Yamanaka J, Lynch SV, Ong TH, Fawcett J, Robinson HE, Beale
K, Balderson GA, Strong RW. Surgical complications and long-
term outcome in pediatric liver transplantation.
Hepatogastroenterology. 2000 Sep-Oct;47(35):1371-4.

8- Martin SR, Atkison P, Anand R, Lindblad AS; SPLIT Research
Group. Studies of Pediatric Liver Transplantation 2002: patient
and graft survival and rejection in pediatric recipients of a first
liver transplant in the United States and Canada. Pediatr
Transplant. 2004 Jun;8(3):273-83.

9- Drazan K, Shaked A, Olthoff KM, Imagawa D, Jurim O, Kiai K,
Shackelton C, Busuttil R. Etiology and management of
symptomatic adult hepatic artery thrombosis after orthotopic liver
transplantation (OLT). Am Surg. 1996 Mar;62(3):237-40.

10-Wozney P, Zajko AB, Bron KM, Point S, Starzl TE. Vascular
complications after liver transplantation: a 5-year experience.
AJR Am J Roentgenol. 1986 Oct;147(4):657-63.

11-Margarit C, Hidalgo E, Lazaro JL, Murio E, Charco R, Balsells J.
Biliary complications secondary to late hepatic artery thrombosis
in adult liver transplant patients. Transpl Int. 1998;11 Suppl
1:S251-4.

12-Langnas AN, Marujo W, Stratta RJ, Wood RP, Shaw BW Jr.
Vascular complications after orthotopic liver transplantation. Am
J Surg. 1991 Jan;161(1):76-82; discussion 82-3.

13-Yamagiwa K, Yokoi H, Isaji S, Tabata M, Mizuno S, Hori T,
Yamakado K, Uemoto S, Takeda K. Intrahepatic hepatic vein
stenosis after living-related liver transplantation treated by
insertion of an expandable metallic stent. Am J Transplant. 2004
Jun;4(6):1006-9.

Turkish J Vasc Surg
2005; 14 (1): 41-45

Dr. Nezihi Küçükarslan ve Arkadafllar› 

45



46


