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amar Cerrahi Dergisi  Ulusal Vasküler Cerrahi
Derne¤i’nin süreli yay›n› olarak, arteryel, venöz ve lenfatik
sistem hastal›klar› ve tedavi yöntemleri konusunda araflt›rma
ve klinik uygulama sonuçlar› baflta olmak üzere derlemeleri,
mezuniyet öncesi ve sonrasi e¤itim konular›n›, olgu
sunumlar›n›, bilimsel toplant› özetlerini, okuyucu
mektuplar›n›, devlet kurumlar›n›n hekimlerle ilgili damar
cerrahisi konular›ndaki düflünülen, uygulanan ve de¤iflen
iliflkileri ile Türk ve Avrupa Damar Cerrahi  Derneklerinin
çal›flma ve geliflmelerini yay›nlar. Yaz›lar›n dergide
yay›nlanmak üzere kabul edilmesi için; makalelerin önemli,
orjinal ve kaliteli olmas› ön kofluldur.

Damar Cerrahi Dergisi dört ayda bir yay›nlan›r ve her üç say›
bir cilttir. Dergiyi Editörler Kurulu yönetir. Gönderilen yaz›lar
Yay›n Kurulu’na inceletilerek yay›nlan›r. Tüm yaz›lar, editör
baflta olmak üzere, en az üç dan›flman-hakem taraf›ndan
incelenir. Daha önce baflka bir dergiye yollanan yaz›lar›n
hakem raporlar›n›n da birlikte yollanmas› al›nacak kararlar›n
h›zlanmas›na yard›mc› olacakt›r.

Deneysel, klinik ve ilaç araflt›rmalar› için ilgili uluslararas›
anlaflmalara uygun etik komisyon raporu gerekmektedir.
Yaz›lardaki düflünce ve öneriler tümüyle yazarlar›n
sorumlulu¤unda olup, editör ve yard›mc›lar›n kanaatlar›n›
yans›tmaz.

Yay›na kabul edilen yaz›lar için birinci yazar, metinde temel
de¤ifliklik yapmamak kayd› ile düzeltmelerin editörlerce
yap›lmas›n› kabul etmifl say›l›r. 

Araflt›rmalara k›smi de olsa nakdi ya da ayni yard›mlar›n
hangi kurum, kurulufl, ilaç- gereç firmalar›nca yap›ld›¤› dip
not olarak bildirilmelidir. 

Yaz›lar baflka yerde yay›nlanmam›fl olmal›d›r. Tüm otörler
bilimsel katk› ve sorumluluklar›n› bildiren toplu imza ile
yay›na kat›lmal›d›rlar. 

Derginin yay›n dili Türkçe’dir. Türkçe yaz›larda tam
çevrilemeyen kelimeler metinde t›rnak içinde gösterilmelidir.
Türk dilini iyi kullanmak çok önemlidir. Türk Dil Kurumunun
Türkçe sözlü¤ü ve yaz›m k›lavuzu yaz›da temel al›nmal›d›r. 

Genel Yay›n Kurallar›

Yaz›lar 12 punto olarak, yaz›c› ile standart A4 ka¤›d›n bir
yüzüne, kenarlardan en az 3 cm boflluk b›rakarak çift aral›kl›
yaz›lmal›d›r. Sunufl yaz›s› hariç tüm yaz›lar›n sa¤ üst

köflesinde sayfa numaralar› bulunmal›d›r Dergiye
gönderilecek her yaz› 3 nüsha haz›rlanmal› ve 3.5” disket
veya bir CD ile birlikte flu aderse gönderilmelidir: Dr. Bülent
Kaya, Damar Cerrahi Dergisi Editörü, Gölgeli Sokak 27/13
Gaziosmanpafla, Ankara.

ARAfiTIRMA YAZILARI

Araflt›rma yaz›lar›, inceleme ve klinik uygulamaya yönelik
tam metin yaz›lar A4 ka¤›d›na yaz›lm›fl 16 sayfadan fazla
olmamal›d›r. Araflt›rma Yaz›lar›nda flu bölümler bulunmal›d›r: 

Bafll›k sayfas›: Çal›flman›n ismi k›sa ve amaca uygun olmal›
ve yazar isimleri aç›k yaz›lmal›d›r.  Yazarlar›n ilgili olduklar›
kurum, bölüm ve flehir s›ra ile bildirilir. Farkl› merkezlerin
kat›l›m› ile haz›rlanan çal›flmalarda yazarlar›n yerleri
sembollerle aç›klan›r. Bu sayfan›n alt›na yaz›flmaya yetkili,
düzeltmeleri yapacak yazar›n aç›k ad›, posta ve e-mail adresi,
telefon ve fax numaralar› yaz›l›r. Ayr›ca çal›flma bilimsel
toplant›da önceden bildirilen koflullarda tebli¤ edildi ya da
özeti yay›nland› ise aç›klama yap›l›r. Çal›flman›n yap›ld›¤›
kurum sadece bafll›kta belirtilmelidir.

Özet sayfas›: Özetler 200 kelimeden az, 150 kelimeden fazla
olmamal›d›r. Özet k›sm› amaç, yöntem, bulgular ve sonuç alt
bafll›klar›ndan oluflmal›d›r. Bu özetle birlikte terim ve
akronimlerin aç›klamas› yap›lmal›d›r. EKG, PTA gibi bilinen
k›saltmalar›n aç›klanmas›na gerek yoktur. Toplam özel
k›saltma say›s› 10’u geçmemelidir. Ayr› bir sayfada Türkçe
olana özetle ayn› formatta ‹ngilizce özet ve anahtar kelimeler
yer almal›d›r.

Türkçe ve ‹ngilizce anahtar kelimeler 5’i geçmemeli ve
“Index Medicus” kurallar›na uygun olarak verilmelidir.

Metin sayfalar›: Girifl, Yöntemler, Bulgular ve  Tart›flma
k›s›mlar›n› içermelidir. Girifl bölümünde özet olarak konu
hakk›nda genel bilgiler ve amaç, kaynak gösterilerek
belirtilmelidir. Klinik çal›flmalarda “Hastalar ve Yöntem”,
laboratuvar çal›flmalar› ve hayvan deneylerinde “Gereçler ve
Yöntem” bafll›¤› kullan›lmal›d›r. Sonuçlar bölümünde veriler
say›sal de¤er olarak belirtilmeli, görsel a¤›rl›kl› tablolar,
flekiller ve grafikler ile zenginlefltirilmelidir. Tart›flma
bölümünde sonuçlar yorumlanmal› ve mümkün oldu¤u kadar
güncel kaynaklar kullan›larak genel bir de¤erlendirme
yap›lmal›d›r. Tart›flma bölümü tüm makalenin yar›s›n›
geçmemelidir. K›saltmalar uluslararas› kabul edilen flekillerde
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olmal›, metinde ilk geçtikleri yerlerde aç›k olarak yaz›lmal› ve
k›salt›lm›fl flekil parantez içinde gösterilmelidir.

Tablolar tablo bafll›klar› ile birlikte yaz› sonunda ayr›
sayfalara dizenlenmeli ve tablo ile ilgili aç›klamalar tablonun
alt›nda dip not olarak belirtilmeli, tablo bafll›g›nda aç›klama
yap›lmamal›d›r. En sona teflekkür yaz›lacak ise, bilimsel katk›
d›fl›nda araflt›rman›n yürütülmesine önemli katk›da
bulunanlarla, yaz›n›n son fleklinin verilmesine yard›m edenler
yaz›l›r.

Kaynaklar: Kaynaklar yaz› sonunda ayr› bir sayfada, metin
içinde geçifl s›ras›na göre düzenlenmelidir. Kaynak numaralar›
metin içinde geçifl s›ras›na göre üst karakter (superscript)
olarak gösterilmelidir. Dergi isimleri “Index Medicus” stiline
uygun olacak flekilde k›salt›lmal›d›r. Kabul edilmifl, fakat
henüz yay›nlanmam›fl olan makaleler “Bask›da” ibaresi ile
kaynak gösterilebilir. Bas›lmam›fl veriler veya kiflisel
görüflmeler kaynak gösterilemez, ancak metin içinde parantez
içinde belirtilebilir. Dörtten fazla yazarl› yay›nlarda, önce ilk 3
yazar›n soyadlar›, isimlerinin ilk harfi ve sonra yabanc›
yay›nlarda “et al.”, yerli yay›nlarda “ve ark.” yaz›lmal›d›r.
Yazar say›s› 4 ve daha az olmas› durumunda bütün yazar
isimleri yaz›lmal›d›r. Kaynaklar›n yaz›l›m› afla¤›daki
örneklere uygun olarak düzenlenmelidir: 

Dergi makaleleri: 

Pappas PJ, Haser PB, Teehan EP, et al. Outcome of complex
venous reconstructions in patients with trauma. J Vasc Surg
1997;25:398-404

Kitaplar: 

Kitap bölümleri: Kaynaklar flu s›ray› takip etmelidir: ‹lk üç
otörün ismi, bölüm bafll›¤›, editörler, kitap bafll›¤›, varsa
volüm ve bask› say›s›, flehir, yay›nevi ve ilgili sahifeler

Corson JD, Westmoreland P, Hoballah JJ. Vascular trauma.
In: Surgery, Corson JD, Williamson AD. (eds) . London,
Mosby  Inc., 2001: 14.1 -14.5.

Kongre bildirileri: 

‹ki y›ldan eski “abstrakt”lar kaynakçaya al›nmaz. Al›nanlar
parantezde (abstr.) fleklinde verilir.

Ayhan A, Yasui W, Yokozaki H, Tahara E. Gastrointestinal
karsinomlarda bcl-2 ekspresyonu ve gen degisiklikleri. Xii.
Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 23-26, 1997: P307. 

fiekiller, Tablolar ve Resimler: fiekiller metinde geçifl s›ras›na
göre numaralanmal›, arkas›na numaras› adi silinebilecek
flekilde kurflun kalemle yaz›lmal› ve üst kenari ok ile iflaret
edilmelidir. fiekil arkalar›na kimlik bilgileri yaz›lmamal›d›r.
Fotograf, flekil ve grafikler küçültülerek bas›laca¤›ndan net,
seçilebilir, okunak› olmal› ve bas›m tekni¤ine uygun bir
flekilde haz›rlanmal›d›r. Fotograflar, mümkünse siyah-beyaz,
parlak ka¤›da bas›lm›fl olmal›, ayr› bir zarf içinde 3 adet
gönderilmeli, i¤ne, z›mba veya yap›flt›r›c› kullan›lmamal›d›r.

Çizimler mümkün oldu¤unca orjinal olmal› e¤er bir
kaynaktan flekil kullan›lm›fl ise mutlak izin al›nd›¤›
belgelenmelidir. Bilgisayar ç›kt›lar› için laser yaz›c›
kullan›lmal›, grafikler iki boyutlu olmal›, iyi kontrast
verilebilmesi için gri tonlardan kaç›narak siyah-beyaz
renkler kullan›lmal›d›r. Bilinden standart bilgisayar
programlar›nda haz›rlanm›fl flekiller, görüntüler ve çizimler
bas›m aflamas›nda metinle beraber veya ayr› bir CD veya
diskette gönderilebilir. 

fiekil alt yaz›lar› metine baflvurmaya gerek kalmaks›z›n
anlafl›labilecek aç›kl›kta haz›rlanmal› ve çift aral›kl› olarak
ayr› bir sayfaya yaz›lmal›d›r. Yazarlar›n gönderilen bütün
materyallerden en az birer adet kendilerine saklamalar›
önerilir.

ÖZEL BÖLÜMLER

Olgu sunumlar› Otörlerce de çok nadir görülen, tan›da ve
tedavide güçlük gösteren ya da uygulamada ço¤unlukla
gözümüzden kaçt›¤› ortaya ç›kar›lan, çok ilgi çekici ve
ö¤retici sunular yay›nlanabilir. Bafll›k, girifl k›sm› ve sunu
ile birlikte tart›flmay› içerir. 8 A4 sayfas›n› geçmeyecek
sekilde hazirlanmalidir. Olgu sunumlarinda özet, giris, olgu
sunumu ve tartisma bölümleri bulunmalidir. Özetler 50-100
kelime arasinda olmalidir.

Derleme yaz›lar Dergi editörler kurulu taraf›ndan ilgili
alanlardaki uzmanlar› davet edilerek üzerinde güncel ve
e¤itsel konularda yaz›lan ve yay›m›n›n okuyucuya faydal›
olaca¤› düflünülen yaz›lard›r. Yaz›lar 12 dergi sayfas›n›
geçmemelidir. Derleme yazilarda 50-100 kelimelik bir özet
ve konunun daha anlasilir olmasini saglayacak alt basliklar
kullanilmalidir. Kaynak say›s› 50 ile s›n›rl›d›r. Derleme
yazilarin Türkçe olmasi tercih edilir.  Yazar say›s› en fazla
üç olmal›d›r.

Editöryel Tart›flma: Dergide ç›kan bir araflt›rman›n
hakemler d›fl›nda o konunun otörü taraf›ndan k›saca
de¤erlendirilmesi amac› güder. Sonunda klinik anlam ve
k›sa özet bulunur.

Editöre mektuplar Yay›nlanan bir yaz›n›n önemini,
gözden kaçan bir yap›s›n› ya da noksan›n› tart›fl›r. Beflten
fazla kaynak gösterilmez. Bafll›k ve bölümleri yoktur. En
fazla 500 kelimeden oluflturulur. Sonunda otörün ad› ve tam
adresi bulunur. Mektuplara cevap de¤erlendirmesini orjinal
yaz›n›n yazar› ve do¤rudan editör kararlaflt›r›r. 

E¤itim: Son y›llarda damar cerrahisi alan›nda araflt›rma
sonuçlar› ile kesinleflen, akademik düzeydeki e¤itimde
yerini alan ve klinik uygulamada yer bulan bilgiler
ayr›nt›lar› ile sunulacakt›r.

Diger konular için “Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals” (Ann intern Med 1997;
126: 26-47) isimli yaz› incelenebilir.
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THE RESULTS OF SIMULTANEOUS APPROACH FOR COMBINED CAROTID AND CORONARY ARTERY DISEASES.
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Koroner arter bypas cerrahisinde radiyal arter kullan›m›n›n radiyal arter ç›kar›lan önkoldaki arteriyel dolafl›ma etkisi
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Rüptüre abdominal aort anevrizmalar›nda infrarenal ve hiatal klemplemenin etkileri
EFFECTS OF INFRARENAL AND HIATAL CLAMPING ON REPAIR OF RUPTURED ABDOMINAL AORTIC
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Tip-A aortik disseksiyonlu hastalarda vasküler düz kas hücrelerindeki apopitozu düzenleyici proteinlerin rolü
AORTIC VASCULAR SMOOTH MUCLE CELL APOPTOSIS IN PATIENTS WITH TYPE-A AORTIC DISSECTION 
Ahmet Rüçhan AKAR, Kamil Can AKÇALI, Serkan DURDU, Iraz T. AYDIN, Filiz Ç‹VR‹L, Refik TAfiÖZ, 
Bülent KAYA, Ümit ÖZYURDA
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Akut süperior mezenter arter  trombozlu bir olguda  reimplantasyon tekni¤i
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Bilgehan Savafl ÖZ, Hikmet ‹YEM, Celaletin GÜNAY, Ertu¤rul ÖZALP, Harun TATAR

Penetran toraks yaralanmas›na ba¤l› geliflen  subklavian arter yaralanmalar›n›n  klavikula transeksiyonu ile
onar›m› : 2 olgu sunumu
REPAIREMENT OF SUBCLAVIAN ARTERY INJURIES BY CLAVICULA TRANSECTION FOLLOWING
PENETRATING THORAX TRAUMA: TWO CASE REPORTS
Mustafa Bilge ERDO⁄ AN, Cenk CANKUfi, Birol YAMAK

Enfekte aortik greft tedavisinde superfisiyal femoral ven kullan›m›: olgu sunumu
THE SUPERFICIAL VEIN GRAFT FOR THE TREATMENT OF INFECTED AORTIC GREFT
fieref Alp KÜÇÜKER, Asl›han ASTAN, Okan YURDAKÖK, Mehmet Ali ÖZAT‹K, Kamil GÖL, Murat BAYAZIT

ED‹TÖRE MEKTUP/ LETTER TO THE EDITOR
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Erkan KURALAY

1

7

13

19

25

31

35

39

43

‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R  / C O N T E N T S

Cilt / Volume 14 • Say› / Number 2



Turkish J Vasc Surg
2005; 14 (2): 1-6

Mustafa Bilge Erdo¤an ve Arkadafllar› 

1

KAROT‹S VE KORONER ARTER CERRAH‹S‹NDE Efi ZAMANLI
YAKLAfiIM VE SONUÇLARI

THE RESULTS OF SIMULTANEOUS APPROACH FOR COMBINED CAROTID
AND CORONARY ARTERY DISEASES

Dr.Mustafa ERDO⁄ AN*, Dr.Feragat UYGUR*, Dr.Bülent MEfiE*, Dr.R›za AS‹L**, Dr.Birol YAMAK**, 
Dr.Bülent KISACIKO⁄ LU**
*Sani Konuko¤lu Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Bölümü, **Anestezi Bölümü, G.Antep

Özet
Amaç: Koroner Arter Cerrahisi sonras› görülen serebrovasküler inme  mortalite ve morbitide üzerinde önemli yeri olan bir
komplikasyondur. Bu ciddi komplikasyon olas›l›¤›n›n ortadan kald›rmak amac›yla Ocak 2000 ile Aral›k 2004 tarihleri aras›nda
klini¤imizde kombine koroner ve karotis arter cerrahisi uygulanan 58 hastan›n erken dönem sonuçlar› verilmektedir.
Yöntem: Befl Y›ll›k dönem içerisinde koroner bypass cerrahisi yap›lmak üzere planlanan ve rutin incelemelerinde karotis
arterlerinde ciddi darl›k saptanan  58 hastaya kombine cerrahi uyguland›. Hastalar›n 42’si erkek (% 72),  16’s› kad›n (% 28) idi.
Hastalar postoperatif erken dönemde mortalite  ve serebrovasküler inme yönünden takip edildi.
Bulgular: Karotis müdahalesi 36 hastada (% 62) sol karotise, 22 hastada da (% 38) sa¤ karotis artere uyguland›. Tamam›nda karotis
artere endarterektomi uygulan›rken, arteriotomi 10 hastada primer, 15 hastada safen ven, 33 hastada dacron veya  e PTFE yama ile
kapat›ld›. Karotis müdehalesi hastalar›n tümünde koroner cerrahisi öncesi kardiyopulmoner bypassa girilmeden uyguland›.
Hastalarda ortalama karotis kros klemp süresi 18 ±5.7 dakika aorta klemp süresi ise 36 ±13 dakika, kardiyopulmoner bypass süresi
69 ±14 olarak gerçekleflti.  Dört olguda % 6.8 postoperatif geçiçi minör nörolojik defisit geliflti. Postoperatif erken dönemde
mortalite ve kal›c› nörolojik sekel görülmedi.
Sonuç: Postoperatif serebrovasküler olay riskini azaltmak veya önlemek amac›yla hastalar›n tamam› karotis stenozu aç›s›ndan
incelenmelidir. Gerekli duyulan olgularda karotis anjiografi yap›lmal›d›r. Karotis endarterektomi ve koroner bypass
operasyonunun efl zamanl› uygulanmas› kritik karotis ve koroner arter darl›¤› olanlarda  tercih edilecek yöntemdir. 
(Damar Cer Der 2005;14(2):1-6).

Anahtar Kelimeler: Karotis arter cerrahisi, koroner arter baypas, eflzamanl› yaklafl›m

Abstract
Purpose: Cerebrovascular stroke which is a serious complication has an important place on the morbidity and mortality after
coronary artery surgery. Between January 2000 and December 2004, 58 patients underwent combined coronary and carotid
artery surgery.
Methods: During 5 years period, combined surgery were applied to 58 patients who were planned for elective coronary bypass
surgery. Among 58 patients, 42 patients (72 %) were male and 16 (28 %) female. All patients were followed up in early
postoperative period in terms of mortality and cerebrovascular stroke.
Results: Surgical therapy was carried out for the left carotid artery in 36 patients and the right carotid artery in 22 patients. While
endarterectomy was applied in whole patients, arteriotomy  was closed primarly in 10 patients, with saphenous vein in 15 patients
and with dacron or 
ePTFE patch in 33 patients. Carotid artery surgery  was performed before coronary bypass procedure in all patients. The mean
duration of carotid clamping aortic clamping and total perfusion timesu were 18±5.7 min., 36±13 min., and 69±14min.
respectively. Postoperative transient minor neurological deficit was developed in 4 (6.8 %) patients. Mortality and major
neurologic sequele was not observed in early the postoperative period.
Conclusion: Carotid arteries should be evaluated in patients who are under risk of postoperative cerebrovascular events before
coronary bypass surgery. Simultaneous carotid endarterectomy and coronary bypass surgery is a method of choice for patients
with critical carotid and coronary artery stenoses. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(2):1-6).    
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‹R‹fi

Kardiyovasküler hastal›klar içinde halen en s›k ölüm

nedenlerini miyokard infarktüsü ve serobrovasküler

olaylar oluflturmaktad›r(1). Tek bafl›na koroner arter

cerrahisi veya karotis cerrahisi uygulanan hastalarda, efl

zamanl› karotis ve koroner arter hastal›¤›na rastlanma

olas›l›¤› yüksektir(2). Koroner arter bypass cerrahisi

(KABG) uygulanan hastalarda ciddi perioperatif

nörolojik komplikasyon s›kl›¤› % 0.5 ile % 7, karotis

arter stenozu ise % 2.4-14 oran›nda görülmektedir(3,4).

Karotis arter hastal›¤› olan hastalar›n yar›s›nda koroner

arter hastal›¤› tespit edilmifltir(1,5). Karotis arter cerrahisi

uygulanan hastalarda  en önemli ölüm sebebinin

miyokard infarktüsü oldu¤u bildirilmifltir(2,6).  Bu

nedenlerden dolay› hem karotis, hemde koroner arter

stenozu tespit edilmifl hastalarda efl zamanl› cerrahi

yaklafl›m tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. ‹lk efl zamanl›

giriflim 1972 y›l›nda Bernhard ve arkadafllar› taraf›ndan

tarif edilmifltir(7). Günümüzde efl zamanl› giriflimi

savunanlar kadar aflamal› giriflimi savunanlarda vard›r (1).

Risk faktörleri göz önünde tutularak uygun bulunan

olgularda kombine stratejiyi savunanlar, kombine

yaklafl›mda riskin ve mortalitenin izole uygulanan

koroner veya karotis cerrahisi ile ayn› oldu¤unu

söylemektedirler(1). Biz bu çal›flmam›zda karotis

cerrahisi ile koroner cerrahisinin efl zamanl› uyguland›¤›

58 hastan›n erken dönem sonuçlar›n› tart›flmak istiyoruz.  

HASTALAR ve YÖNTEM
Hastanemizde Ocak 2000-Aral›k 2004 tarihleri aras›nda

elektif koroner bypass cerrahisi yap›lmak üzere yat›r›lan

ve rutin incelemelerinde ciddi karotis darl›¤› saptanan 58

hastaya koroner arter cerrahisi  ile birlikte efl zamanl›

karotis cerrahisi uyguland›. Hastalar›n preoperatif risk

faktörleri, öykü , operasyon tekni¤i , perioperatif

mortalite ve morbidite araflt›r›ld›. Hastalar›n  yafl› 47 ile

75 aras›nda de¤iflirken,  yafl ortalamas› 63±6 olarak

tespit edildi. Hastalar›n 42’si erkek (%72)  16’s› kad›n

(%28) idi.  Hastalar›n preopertif verileri tablo 1’de

verilmifltir. Hastalar›n 6 ‘s›nda nörolojik öykü pozitif

iken 52’sinin asemptomatik oldu¤u görüldü.

Asemptomatik olan olgularda fizik muayenede karotis

arter üzerinde üfürüm, 65 yafl ve üzeri olan hastalara,

hipertansiyon, diyabetes mellitus, periferik damar

hastal›¤› olan hastalar›n tümüne preoperatif karotis

doppler ultrasonografi tetkiki yapt›r›ld›. Olgular›n

tümünde selektif karotis görüntülemesi yap›ld›ktan

sonra karotis artere müdahale edilip edilmemesine karar

verilmifltir. Asemptomatik olgularda karotis arter darl›¤›

%70 ve  üzerinde oldu¤unda  ciddi karotis arter darl›¤›o

olarak kabul edilmifl ve karotis arterede müdahale

edilmifltir. Semptomatik olgularda ve ülseratif plak

saptanan olgularda ise % 50 ve üzerindeki darl›¤a

müdahale edildi. Bilateral karotis darl›¤› olan hastalarda

dominant hemisferin oldu¤u tarafa öncelikle müdahale

edildi. Hastalar›n preoperatif koroner ve karotis arter

anjiyografi verileri tablo 2’de verildi. Hastalar›n

tümünde  önce karotis endarterektomi yap›l›p ard›ndan

koroner bypass yap›ld›. Karotis endarterektomi

uygulanan 10 hastada  arteriyotomi primer kapat›l›rken,

5 hastada safen ven ile 43 hastada ise dacron veya
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G Tablo 1: Preoperatif veriler.

Özellik                                                           Hasta Say›s›

Yafl 63±6

Cinsiyet 

Erkek 42 (% 72)

Kad›n 16 (% 38)

Kardiyak Öykü:

Geçirilmifl miyokard enfarktüsü 10 (% 17)

Karars›z Angina 23 (% 39)

Karal›  Angina 23 (% 39)

Nörolojik Öykü:

Asemptomatik 52 (% 89)

‹nme 1  (% 3)

Geçici ‹skemik Atak 5  (% 8)

Hipertansiyon 48 (% 82)

Diyabetes Mellitus 39 (% 67)

Hiperlipidemi 41 (% 70)

Kronik Obstrüktif akci¤er hastal›¤› 18 (% 31)

Periferik Arter Hastal›¤› 8 (% 13)



ePTFE  yama ile kapat›ld›. Kontralateral karotis arterin

total t›kal›  oldu¤u 2 hastada flant kullan›ld›. Kalan 56

hastada flant kullan›lmad›. Tüm hastalarda koroner

bypass ifllemi kardiyopulmoner bypass kulan›larak

yap›ld›. Tüm hastalar standart median sternotomi

yap›larak aç›l›p, aorta-atriyal kanülasyon yap›ld›.

Antegrad kan kardiyoplejisi verilerek kardiyak arrest

sa¤land›, aortik kros klemp aç›lmadan tüm hastalara

s›cak kan kardiyoplejisi verildi. Operatif veriler tablo

3’de verilmifltir. Postoperatif tüm hastalar›n nörolojik

muayeneleri taburcu olduklar› gün ve ilk kontrolleri olan

postoperatif 15. günde yap›ld›. Uzun dönem takiplerinde

ise ancak 32 hastaya ulafl›labildi. Tüm istatistiksel

analizler için SPSS analiz program› (SPSS for

Windows, 10.00 version, SPSS Inc, Chicago) kullan›ld›.

‹statiksel de¤erlendirmeye dahil edilen veriler ortalama

± standart sapma olarak verildi. 

BULGULAR
Postoperatif dönemde yo¤un bak›m ve servis izlemi

süresince hiçbir hastam›zda mortalite görülmedi. ‹ki

hastaya postoperatif düflük kalp debisine ba¤l›

intraaortik balon kullan›lm›flt›r ve bu olgular 96 saat

yo¤un bak›mda kalm›flt›r. Di¤er hastalarda yo¤un

bak›mda kal›fl süreleri 36 ± 7 saat olarak tespit edildi.

Toplam hastanede kal›fl süresi  ortalamas› 8 ± 2.1 gün

olarak gerçekleflmifltir. Major inme hiçbir hastam›zda

görülmezken, 2 hastada minör inme  4 hastada ise geçici

iskemik atak görüldü. Bir hastaa postoperatif 8. saatte

mediastinal kanama nedeniyle revizyona al›nd›. Bir

hasta da karotis lojunda ilerleyen hematom nedeniyle

revizyona al›nd›. Arteriyotomi kenar›ndan olan kanama

ek dikifl ile kontrol edildi. Postoperatif veriler tablo 4’de

özetlenmifltir.

Damar Cer Derg
2005; 14 (2): 1-6

Mustafa Bilge Erdo¤an ve Arkadafllar› 

3

Tablo 2: Preoperatif  anjiografi ve ekokardiyografi
sonuçlar› (EF: Ejeksiyon Fraksiyonu, KEA: Karotis

Endarterektomi)

Bulgular Hasta Say›s›

Sol Ana Koroner Arter Hastal›¤› 6 (% 10)

Sol ventrikül fonksiyonu (EF) 

30-40 15 (% 25)

40-50 24 (% 41)

50-60 19 (% 34)

Karotis Arter Hastal›¤›

KEA yap›lan Taraf (%)

60-70 28 (% 48)

70-80 18 (% 31)

80-90 8 (% 13)  

90-99 4 (% 8)        

Karfl› Taraf Karotis (%)

<60 39 (% 67)

60-70 14 (% 24)

>70 5 (% 9)

Tablo 3: Operatif veriler (KABG: Koroner Arter
Bypass Greft, KPB: Kardiyopulmoner bypass).

KABG Say›s›

Tek bypass 5 (% 9)

‹kili bypass 18 (% 31)

Üç veya daha üzeri bypass 35 (% 60)

Karotis endarterektomi tekni¤i

Primer Sütür 10 (% 17)

Safen Yama 5 (% 8)

Dacron veya PTFE Yama 43 (% 75)

fiant Kullan›m› 2 (% 0.4)

Aorta  kross klemp süresi 36 (±13)

Total KPB süresi 69 (±14)

Karotis kros klemp süresi 18 (±5.7)

‹notrop Kullan›m› 9 (%15)

Tablo 4: Postoperatif veriler 
(‹ABP: ‹ntraaortik balon pompas›).

Hastane mortalitesi 0
Major inme 0
Minör inme 2 (% 0.4)
Geçici iskemik atak 4 (% 0.7)
Yo¤un bak›m kalma süresi  36±7 ssat
Hastanede kal›fl süresi 8±2.1 gün
‹ABP kullan›m› 2 (% 0.4)
Mediastinal kanamaya ba¤l› revizyon 1 (% 0.2)
Karotis arteriotomiden kanamaya 1 (% 0.2)
ba¤l› revizyon
Perioperatif miyokard infarktüsü 1 (% 0.2)



TARTIfiMA
Koroner arter cerrahisi sonras›nda oluflan perioperatif

nörolojik olay en korkulan komplikasyonlardand›r(8).

Koroner arter hastalar›n›n yaklafl›k % 12’sinde klinik

önemi olan karotis darl›¤› tespit edilmesi, karotis darl›¤›

olan hastalar›n ise neredeyse yar›s›nda koroner arter

hastal›¤› görülmesi, her iki hasta grubuna uygulanacak

giriflimler öncesi di¤er sistemin de mutlaka incelenmesi

gere¤ini göstermektedir. Koroner cerrahisi için aday

olan hastalar›n yafl ortalamalar›n›n artmas› ile hem klinik

olarak anlaml› karotis arter hastal›¤› daha s›k

görülmekte, hem de inme olas›l›¤› artmaktad›r(9).  Tuman

ve arkadafllar›(10), inme oran›n› 65 yafl›n alt›ndaki

hastalarda %0.9, 75 yafl›n üzerindeki asemptomatik

hastalarda ise %8.9 olarak bildirmifllerdir.

Hemodinamik olarak anlaml› karotis arter hastal›¤› olan

ve sadece KABG yap›lan hastalarda perioperatif

nörolojik olay oran› %7.4 ile %20.3 aras›nda, mortalite

ise %6.9 ile %13.8 aras›nda bildirilmifltir (1,2,11).  ‹zole

karotis endarterektomi yap›lan hastalarda %7-8 gibi

yüksek bir morbidite oran› bildirilmifltir ve bu morbidite

ço¤unlukla perioperatif MI sonucudur (2). Koroner arter

cerrahisi geçiren karotis arter darl›kl› hastalarda hangi

mekanizma ile perioperatif inme geliflti¤i halen

tart›fl›lmaktad›r. Bununla ilgili  özellikle mevcut karotis

arterdeki plaktan kalkan aterom pla¤› sorumlu

tutulurken, kardiyopulmoner bypass›n olumsuz etkileri

üzerinde de durulmufltur. Nonpulsatil ak›m ve

kardiyopulmoner bypass s›ras›ndaki düflük perfüzyon

bas›nc›n›n  özellikle darl›¤›n distalinde iskemiye neden

oldu¤u bildirilmifltir (12).  Hem koroner arter cerrahisi

hem de karotis endarterektomi endikasyonu bulunan

hastalarda tedavi için yaklafl›m fleklinin nas›l olaca¤›

konusunda tart›flmalar halen devam etmektedir (13).

Mackey ve arkadafllar› kombine karotis ve koroner arter

hastal›¤›n› cerrahisinde 3 ayr› metod önermifllerdir (14).

Bunlarda en çok kabul görüleni kritik olan darl›k

hangisindeyse önce ona giriflim, ard›ndan di¤erine veya

her iki darl›k kritik ise ikisine birden efl zamanl›

giriflimdir. Trachiotis ve Pfister (15) ile Akins ve

arkadafllar›(16), kombine karotis endarterektomi (KEA) ve

koroner bypass girifliminin nörolojik ve miyokardiyal

komplikasyonlar›n azalt›lmas›nda çok etkili oldu¤unu

bildirmifllerdir. Benzer flekilde Takach ve arkadafllar› (17)

kombine giriflimin yüksek riskli hasta gurubunda bile,

aflamal› giriflim kadar güvenli oldu¤unu ifade

etmifllerdir. Ayn› seansta giriflim yap›lan serilerin

ço¤unda kardiyopulmoner bypassa girmeden  karotis

endarterektomi yap›l›rken kardiyopulmoner bypass

s›ras›nda karotis endarterektomi yap›lan serilerde

yay›nlanm›flt›r(18). Bafllang›çta klini¤imizde karotis arter

hastal›¤› ile birlikte koroner arter hastal›¤› olan hastalara

iki aflamal› cerrahi uygulanm›flt›r. Bu çal›flma kapsam›na

al›nmayan ilk 10 hastam›zda önce karotis

endarterektomi 2 hasta sonras›nda da koroner bypass

cerrahisi uygulanm›flt›r. Ancak son iki hastam›zda

karotis cerrahisini takiben postoperatif 6. saat ve 1.

günde acil koroner bypass cerrahisi gerekmesi üzerine

iki aflamal› cerrahiden vazgeçilmifl ve efl zamanl› cerrahi

giriflime geçilmifltir. Kombine giriflim uygulayan birçok

merkez sonuçlar›n› aç›klarken mortalite ve major inme

sonuçlar›ndaki farkl›l›klar olmas› konunun halen

tart›fl›lmas› gerekti¤ini göstermektedir. Hasta

seçimindeki farkl›l›klar ve de¤iflik teknik uygulamalar›n

mortalite ve morbitide üzerinde etkili oldu¤u

görülmektedir.  Minami ve arkadafllar›n›n (19) retrospektif

olarak yap›lan 340 olguluk çal›flmalar›nda KEA için

kombine ameliyat endikasyonunu karotis arterde %75

üzerinde stenoz saptanmas› ve trombojenik morfoloji

olarak bildirdiler. Ço¤u seride karotis girifliminin

kardiyopulmoner bypass öncesi uyguland›¤› görülürken,

kardiyopulmoner bypass s›ras›nda karotis giriflimi

uygulanan serilerde mortalite ve morbidite aç›s›ndan

önemli bir fark olamad›¤› görülmektedir.  Bizim

serimizde tüm hastalarda karotis giriflimi

kardiyopulmoner bypass öncesi yap›lm›flt›r.

Plestis ve arkadafllar› (20) erken mortaliteyi %5.6 olarak

bildirdiler. Mortalite için risk faktörlerini 62 yafl üstünde

olmak, hipertansiyon ve postoperatif inme olarak

saptay›p 5 ve 10 y›ll›k yaflam süresini %75 ± 4 ve %52

± 6.9, 10 y›ll›k ipsilateral nörolojik morbiditeden uzak

kalma oran›n› %90 ± 4 olarak saptad›lar. Bu sonuçlarla

kombine cerrahinin yüksek riskli gruplarda güvenle

uygulanabilece¤ini ve uzun dönemde inme riskini

azaltt›¤›n› bildirdiler.
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Çeflitli yay›nlarda perioperatif inme riskinin aort ve

karotis kros klemp süreleri ile do¤ru orant›l› oldu¤u

bildirilmifltir(21,22).  Koroner arter cerrahisine al›nm›fl 2211

olguluk bir çal›flmada, kardiyopulmoner bypass

süresinin ancak 120 dakikay› aflt›¤› durumlarda

perioperatif strok görülmesinin yüksek oldu¤u

bildirilmifltir (21). Bizim olgular›m›zda karotis klemp

süresi 18±5.7  dk , aortik klemp    süresi    36±13   dk.

kardiyopulmoner bypass süresi ise  69 ±14  dk. olarak

tespit tespit edildi. Klini¤imizde karotis cerrahisi

esnas›nda rutin flant uygulamas› kabul görmemektedir.

Bir taraf karotisin total oklüde oldu¤u di¤er tarafa

müdahale edilecek iki olguda flant kullan›lm›flt›r. fiant

kullnamdan k›sa karotis klemp süresinde ameliyat›n

gerçelefltirilmesinin, flant yerlefltirmeye çal›fl›l›rken

oluflabilecek komplikasyonlardan daha az riskli

oldu¤una inanmaktay›z. Vakalar›m›z içinde flant›n

yo¤un olarak kullan›ld›¤› bir grup olmad›¤›ndan

istatistiki karfl›laflt›rma sonucu yoktur. Ancak 56 vakan›n

sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde k›sa klemp süreli

cerrahinin risk oluflturmad›¤›na inanmaktay›z.   

Efl zamanl› cerrahi müdehale, halen daha k›sa hastane

yat›fl süresi, daha az maliyet, kabul edilebilir erken

mortalite ve morbidite, uzun dönemde inme riskinin

azalmas›  gibi avantajlar nedeniyle tercih etmekteyiz. Efl

zamanl› karotis ve koroner arter cerrahisi gerklili¤i ve

sonuçlar› halen tart›fl›lmakla birlikte klini¤imizde bu

ameliyatlar kabul edilebilir mortalite ve morbidite

s›n›rlar›nda yap›lmaktad›r. 
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KORONER ARTER BYPAS CERRAH‹S‹NDE RAD‹YAL ARTER
KULLANIMININ RAD‹YAL ARTER ÇIKARILAN ÖNKOLDAK‹
ARTER‹YEL DOLAfiIMA ETK‹S‹
THE EFFECT OF RADIAL ARTERY USAGE TO THE FOREARM ARTERY
CIRCULATION FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY
Dr.Zeynep Bafltüzel EY‹LETEN, Dr.Kaan KAYA*, Dr.Mehmet ARIKBUKA, Dr.Levent YAZICIO⁄ LU, Dr.Ozan EM‹RO⁄ LU,
Dr.Atilla ARAL, Dr.Bülent KAYA, Dr.Ümit ÖZYURDA  
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD., Ankara, Türkiye
* Özel Umut Kalp Hastanesi, Ankara, Türkiye

Özet
Amaç: Bu çal›flmada koroner arter baypas  cerrahisinde (KABC) radiyal arter (RA) kullan›m›n›n, RA ç›kar›lan önkoldaki  arteriyel
dolafl›ma etkisi ve preoperatif dönemde, önkol arteriyel dolafl›m›ndaki  dominans›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r.
Yöntem: 0cak 2003 ile Ocak 2005 tarihleri aras›nda, KABC’de RA kullan›lan, 52 hasta (40 erkek, 12 kad›n) çal›flmaya dahil
edildi. Hastalar›n ortalama yafl› 56 ± 7 y›l idi. RA ç›kar›lan önkoldaki arteriyel dolafl›m,  preoperatif dönemde ve operasyondan
sonraki birinci y›lda, renkli ak›m Doppler ultrasonografi ile de¤erlendirildi. 
Bulgular: Ulnar arterin (UA)  ortalama kesit alan› preoperatif dönemde 5.3 mm2 iken, postopertif dönemde belirgin olarak
yükselerek 5.8 mm2  oldu (p=0.005). UA’deki ortalama tepe sistolik h›z›, preoperatif dönemde 58.9 cm/sn iken, postoperatif
dönemde 73.9 cm/sn oldu (p<0.001). Preoperatif dönemde, RA ve UA’da ki ortalama kan ak›m› s›ras› ile 60.2 ml/dak ve 60.4
ml/dak bulundu. Postoperatif dönemde, UA’da ki ortalama kan ak›m› belirgin olarak yükselerek, 105 ml/dak oldu. Hastalar›n bir
y›ll›k takiplerinde, iki hastan›n  parmak uçlar›ndaki minimal parestezi gerilemedi. Bunun d›fl›nda  iskemik semptoma rastlanmad›.
Sonuçlar: Postoperatif dönemde, RA ç›kar›lan önkoldaki   UA’n›n  artan ortalama kan ak›m› (105 ml/dak), preoperatif dönemdeki
UA ve RA’n›n  ortalama kan ak›mlar›  toplam›ndan (120.6 ml/dak) daha düflük bulundu. Fakat, bu fark istatistiksel  olarak anlaml›
bulunmad›. Elde hiçbir iskemik komplikasyona rastlanmad›. KABC’de RA kullan›lmas›, elin kan ak›m›n› tehlikeye sokmamakta
ve seçilmifl hastalarda güvenle kullan›labilmektedir. (Damar Cer Der 2005;14(2):7-12).

Anahtar Kelimeler: KABG, Radiyal Arter, Ulnar Arter

Abstract
Purpose: The aim of this study is to evaluate the forearm artery circulation preoperatively to identify arterial dominance into the
hand and  to describe the effects of radial artery (RA) harvest on the forearm blood flow in the harvested forearm, postoperatively. 
Methods: Between January 2003 and January 2005, a total of 52 patients (40 male, 12 female) scheduled for RA harvest in
CABG. Mean age was 56 ± 7 years.  They were evaluated preoperatively and one year after RA harvest by color flow Doppler
ultrasonography for forearm artery circulation in the harvested forearm. 
Results: In the evaluation of the ulnar artery (UA); the mean cross-sectional area was 5.3 mm2 preoperatively and significantly
increased to 5.8 mm2 postoperatively (p=0.005). The mean peak systolic velocity in the UA significantly increased preoperatively
to postoperatively, from 58.9 cm/sec to 73.9 cm/sec (p<0.001). Preoperatively the mean blood flow in the RA was 60.2 ml/min and
in the UA was 60.4 ml/min and postoperatively in the UA significantly rose to 105 ml/min. After one year follow-up, the patients
were not complaining of any ischemic symptoms except minimal paresthesia at the fingertips in 2 patients. 
Conclusion: The postoperative mean blood flow in the UA (105 ml/min), which increases to compensate the harvested RA, is
lower than the preoperative total mean blood flow in the sum of the RA and the UA (120.6 ml/min), however the difference is not
statistically significant. There was no ischemic complication of the hand. Blood flow to the hand will not be compromised by RA
harvest and can be performed safely in selected patients. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(2):7-12).    

Keywords: Coronary artery bypass grafting; Radial artery; Ulnar artery; 

Doç. Dr. Levent YAZICIO⁄LU
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi,
Kalp ve Damar Cerrahisi ABD.,
Cebeci Kalp Merkezi, Dikimevi,
Ankara, Türkiye.
e-mail : leventyazicioglu@hotmail.com
Tel : 0312 3623030-6053

0532 3246819
Faks : 0312 3624825



‹R‹fi

Radiyal arter (RA), koroner arter baypas cerrahisinde

(KABC) ilk kez 1973 y›l›nda Carpentier taraf›ndan greft

olarak kullan›lmas›na ra¤men, 1992 y›l›nda Acar ve

arkadafllar› taraf›ndan yeniden ilgi duyulan bir greft

olmufltur[1-3]. RA greftlerinin uzun dönem patensi

oranlar›, bu greftlerin  birçok cerrah taraf›ndan, internal

mamarian arterden (‹MA) sonra ikinci seçenek olarak

düflünülmesine neden oldu. Özellikle genç hastalarda

RA kullan›m›, tam arteriyel revaskülarizasyonu olas›

k›lm›flt›r. RA’in artan bir flekilde kullan›m›, elin

fonksiyonu ve  dolafl›m› üzerindeki uzun dönem

etkilerini önemli hale getirmifltir. Özellikle

mesleklerinde ellerini kullanan   hastalarda, uzun vadede

olabilecek de¤iflikliklerin ortaya konmas› gerekmektedir.

Literatürde, önkolun dominant arteri üzerine yap›lm›fl

birbiri ile ters düflen bir çok yay›n olsa da [4-11], radiyal

arter haz›rlanmas›n›n önkolun ve elin arteriyel dolafl›m›

üzerine etkisini ortaya koyan çok az çal›flma

bulunmaktad›r [12,17]. 

RA haz›rlanmas› birçok komplikasyonlara neden

olabilmektedir. Bu komplikasyonlar, yetersiz

kollateral dolafl›ma ba¤l› olarak so¤u¤un indükledi¤i

azalm›fl kavrama gücü, klaudikasyo, ülseratif

lezyonlar ve ampütasyon olarak karfl›m›za

ç›kabilmektedir. Literatürde el iskemisi geliflimi ile

ilgili sadece bir yay›n olmas›[18] ve elin postoperatif

uzun dönem sonuçlar› hakk›nda yeterli bilgi

olmamas›ndan dolay›, RA ç›kar›lmas›n›n güvenli¤i

hakk›nda flüpheler bulunmaktad›r.  RA’n›n bilateral

haz›rlanmas› desteklenmekle birlikte, sadece

dominant olmayan kolda RA haz›rlanmas› tercih

edilmektedir. Böylelikle oluflabilecek bir

komplikasyonda dominant elin korunaca¤›

söylenmektedir. KABC’de tam arteriyel

revaskülarizasyon için RA’n›n gereklili¤i ve RA’n›n

artan kullan›m›, RA  ç›kar›lmas›n›n güvenli bir ifllem

oldu¤unun bilimsel olarak ispatlanmas›n›

gerektirmektedir.

HASTALAR ve YÖNTEM
0cak 2003 ile Ocak 2005 tarihleri aras›nda, KABC’de

RA kullan›lan, 52 hasta (40 erkek, 12 kad›n) çal›flmaya

dahil edildi. RA, hastan›n dominant olmayan kolundan

haz›rland›. Daha önce el ve önkol cerrahisi veya büyük

kaza geçirenler, hemodiyaliz için arteriyovenöz fistülü

olanlar, ciddi kollagen damar hastal›¤› olan ve acil

operasyona al›nan hastalar çal›flmaya dahil edilmedi.

Preoperatif dönemde elin ve önkolun kollateral

dolafl›m›n›n de¤erlendirilmesinde modifiye Allen testi

ve iflaret parma¤›n palsoksimetresi kullan›ld› [19]. Pozitif

Allen testi olan hastalar çal›flmadan ç›kar›ld›. 

Bu çal›flma için Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Etik

Kurul’undan onay ald›nd›. Bütün hastalar çal›flma

konusunda bilgilendirilerek yaz›l› onaylar› al›nd›.

RA haz›rlanan önkoldaki arteriyel dolafl›m, preoperatif

dönemde ve postoperatif 1. y›lda  renkli ak›m Doppler

Ultrasonografi (USG) ile de¤erlendirildi. Preoperatif ve

postoperatif dönemde, iflaret parma¤›n palsoksimetre

satürasyonu, Doppler ölçümleri ile ayn› gün, ayn› odada

ve ayn› koflullarda ölçüldü. ‹flaret parma¤›n

palsoksimetre satürasyonunun en yüksek numerik de¤eri

kay›t edildi. Hastalar, RA ç›kar›lan önkolda ve elde

geliflebilecek iskemik komplikasyonlar›n takibi

aç›s›ndan 3., 6. ve 12. aylarda kontrollere ça¤r›ld›. 

Radiyal Arter Haz›rlama Tekni¤i:

Kol, masan›n uzun ekseni ile 60° yapacak flekilde kol

tahtas› üzerine yerlefltirilir. RA, düflük ak›ml›

elektrokoter ve titanyum hemoklipler kullan›larak,

dirsekteki brakioradiyal daldan el bile¤ine kadar,

beraberindeki venler ve yumuflak doku ile birlikte

ç›kar›ld›. RA ç›kar›ld›ktan sonra  kan, izotonik NaCl,

diltiazem ve papaverin içeren izotermik solusyon içinde

muhafaza edildi.  Cilt alt› dokusu ve cilt katlar›na uygun

olarak, hemovak dren kullan›lmadan kapat›ld›.

Kompartman sendromunu engellemek için derin fasiya

sütüre edilmedi. El ve önkol, cilt kapat›ld›ktan sonra,

elastik bandaj ile sar›ld›. 
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KABC, hafif hipotermik (33°C) kardiyopulmoner

baypas alt›nda yap›ld›. Operasyon s›ras›nda profilaktik

olarak sistemik vazodilatör ajanlar kullan›lmad›.  

Postoperatif ilk 24 saat,  bütün hastalar devaml›

intravenöz (iv) diltiazem hidroklorür infüzyonu (1

μg/kg/dak) ald›. Postoperatif 1. günden itibaren ise oral

kalsiyum kanal blokeri (diltiazem 3x60mg) baflland›.

Önkoldaki Ölçümler:

Doppler  USG ölçümleri ayni radyolog taraf›ndan, hasta

oturur pozisyonda, radiyal ve ulnar arterlerin distal 1/3

k›sm›nda, radiyal fossa’n›n 2 cm proksimalinden

yap›ld›. 

Ölçümler, Toshiba SSA-390A Applio cihaz› (Toshiba

Medical System Co, Ltd, Tokyo, Japonya), 11 MHz’lik

linear vasküler ve 14 MHz’lik linear matriks Doppler

problar› kullan›larak yap›ld›. Aletler filtre moduna ve en

çok al›m moduna ayarl› idi, böylelikle en detayl› bilgiye

artefakt olmaks›z›n ulafl›lmakta idi. Ak›m h›z›

ölçümlerinde, do¤ru de¤erlere ulaflmak için,  azami

dikkat ile aç›n›n 60°’nin alt›nda olmas›na özen

gösterildi. 

Ameliyattan önce, ulnar ve radiyal arterin kesit alanlar›,

tepe sistolik h›zlar›, diastol sonu h›zlar›, gelen ve giden

ak›m profilleri belirlendi. Çap ölçümleri, B-Mod ile gri

skala görüntülerinden yap›l›rken; h›z, ak›m profilleri,

giden ve gelen ak›m paternleri renkli Doppler

kullan›larak yatay görüntülerden elde edildi. Doppler

ölçümleri oda ›s›s›nda (22-25°) gerçeklefltirildi. 

Vakalar›n ultrasonografik ölçümleri B-Mod ile

bafllat›ld›. Arterlerin her segmenti, longitüdinal ve

transvers planda de¤erlendirildi ve arterlerin çaplar›

ölçüldü. Arter çap ölçümü s›ras›nda, arter duvar›n›n iç

ekojenitesi ve yüzeyleri de de¤erlendirildi. B-Mod

ölçümünden sonra,  RA ve UA’in ak›m h›zlar› ve ak›m

paternleri, renkli-Mod kullan›larak longitüdinal planda

belirlendi. Belli bir egzersiz döneminden sonra, egzersiz

sonras› spektrum ve çap de¤erlendirmeleri

gerçeklefltirildi. 

‹statistiksel Analiz:

Bilgi analizleri, SSPS PC versiyonu 10 ifllemci (SSPS,

Inc, Chicago, III) kulllan›larak yap›ld›. RA ve UA

aras›ndaki karfl›laflt›rma  Student t test kullan›larak

gerçeklefltirildi. P de¤eri 0.05’in alt›nda istatistiksel

olarak anlaml› kabul edildi. 

BULGULAR

Hasta Demografik Verileri:

Toplam 52 hasta de¤erlendirmeye al›nd›. Bunlardan 40

tanesi erkek, 12 tanesi kad›nd›. Yafl›n ortalama ve

standart sapma de¤eri 56 ± 7 y›l ve ortalama vücut

yüzey alan› 1.79 ± 0.3 m2 bulundu. Ortalama ejeksiyon

fraksiyonu % 55.67 ± 13.4 ç›kt›. Ortalama

kardiyopulmoner baypas zaman› 85.8 ± 28.8 dakika,

ortalama kros klemp zaman› 55.7 ± 24.5 dakika olarak

bulundu. Bütün hastalar  mortalite olmaks›z›n 6-12 gün

aras›nda taburcu edildi. Hastalar›n demografik verileri

ve klinik karakteristikleri tablo 1’de gösterilmifltir. 

Ultrasonografik Bulgular:

Preoperatif de¤erlendirmede, dominant olmayan koldaki

RA ve UA kesit alanlar› s›ras› ile 4.8±1.15 mm2 ve

5.3±0.8 mm2 olarak bulundu. Fark istatistiksel olarak

(p=0.03) anlaml› bulundu. Ortalama tepe sistolik h›z

(tSH), RA ve UA’da s›ras› ile 55.8 cm/sn ve 58.9 cm/sn

bulundu (p=0.14). Ortalama diastolik h›z RA ve UA ‘da

s›ras› ile 10.5 cm/sn ve 10.6 cm/sn bulundu. Her iki

arterin ortalama direnç indeksi 0.8 olarak ölçüldü. RA
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Tablo 1: Hastalar›n demografik verileri

Hasta karakteristikleri (n=52) De¤erler

Yafl (y›l) 56 ± 7 (38 – 76)

Erkek/Kad›n oran (n) 40/12 

Diabetes Mellitus (n,%) 22 (%42.3)

Sigara (n,%) 42 (%80.7)

fiismanl›k (n,%) 21 (%40.3)

Hiperlipidemi (n,%) 37 (%71.1)

Hipertansiyon (n,%) 34 (%65.3)

Periferik  arter hastal›¤› (n,%) 8 (%15.3)

Çok damar koroner arter hastal›¤›

2 damar hastal›¤› (n,%) 11 (%21.1)

3 damar hastal›¤› (n,%) 36 (%69.2)



ve UA’n›n ortalama kan ak›mlar› s›ras› ile 60.2 ml/dak

ve 60.4 ml/dak  bulundu (p=0.43). Preoperatif dönemde

ortalama kesit alanlar› d›fl›nda, sonuçlarda  istatistiksel

anlaml› bir farka rastlanmad›. 

Postopertif de¤erlendirmede, UA’n›n ortalama kesit

alan› preoperatif de¤eri olan 5.3 mm2’den 5.8 mm2’ye

ç›kt›. Bu art›fl belirgin olarak anlaml› bulundu (p=0.005).

UA’n›n  tSH’s› postopertif dönemde 58.9 cm/sn ‘den

73.8 cm/sn‘ye yükseldi (p<0.001). Postoperatif

dönemde, ortalama diastolik h›zda da 10.6 cm/sn’den

12.9 cm/sn’ye bir yükselme oldu (p=0.001). UA’n›n

direnç indeksi hem postoperatif hem de preoperatif

dönemde 0.81 olarak ölçüldü.  UA’in preoperatif

dönemde 60.4 ml/dak olan ortalama kan ak›m›,

postoperatif dönemde 105 ml/dak olarak ç›kt›. Bu fark

istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p=0.003). 

RA haz›rlanan önkoldaki iflaret parma¤›n palsoksimetre

satürasyonu, preoperatif ve postoperatif dönemde s›ras›

ile %97.3 ± 1.5 ve %97.4 ± 1.4 ç›kt›. Preoperatif ve

postoperatif sonuçlar aras›nda istatistiksel anlaml› bir

farka rastlanmad›.   

Hastalar›n demografik verileri ve ölçüm sonuçlar›

aras›nda belirgin bir korelasyon bulunmad›. Doppler

sonuçlar› tablo 2’de görülmektedir. 

Takip Sonuçlar›:

Hematom gibi yara komplikasyonu, erken postoperatif

dönemde sadece bir hastada görüldü ve  k›sa sürede

rezorbe oldu. RA haz›rlanmas›na ba¤l› olarak baflka bir

komplikasyon görülmedi. 

Postoperatif ilk kontrolde,  5 hasta skar dokusunun afl›r›

duyarl›l›¤›ndan, 4 hasta ise günlük ifllerini engellemeyen,

parmak uçlar›nda olan minimal paresteziden flikayetçi

oldular.  ‹kinci kontrolde, bir hastadaki skar

hipersensitivitesinin geçmesi d›fl›nda di¤er flikayetlerin

hepsi devam etti. Üçüncü kontrolde ise, geri kalan 4

hastadaki skar hipersensitivitesi ve minimal parestezisi

olan 2 hasta tamamen iyileflmifl olarak bulundu. Bir

seneden sonra, iki hasta hala paresteziden

yak›nmaktayd›. Hastalar›n takibi s›ras›nda, klaudikasyo

ve istirahat a¤r›s› gibi  iskemik semptoma rastlanmad›. 

TARTIfiMA
Önkolun dominant arteri ile ilgili karfl›t görüflleri

bildiren çok say›da çal›flma yay›nlanm›flt›r. Daha az

say›da ki çal›flmada ise, önkolun ve elin ana

vaskülarizasyonunun UA  ve onun kollateralleri

taraf›ndan sa¤land›¤› bildirilmifltir[3-6].  Fakat, De Bakey

ve Simeone[9], savafl yaralanmalar›nda RA

ba¤lanmas›ndan sonra, el kayb›n›n büyük oranda

görüldü¤ünü belirtmifllerdir. 1961’de, Keen  kadavrada

yapt›¤› çal›flmalarda, önkolun proksimalinde UA’n›n

RA’dan daha genifl oldu¤unu; fakat el bile¤inde RA’n›n

UA’a göre daha büyük bir çapa ulaflt›¤›n› vurgulam›flt›r
[10]. Riekkinen ve arkadafllar›’n›n çal›flmas›nda, RA çap

ve ak›m›n›n UA’a göre daha büyük oldu¤unu

göstermifltir [11]. Fakat bizim yapt›¤›m›z çal›flmada,

UA’n›n ortalama kesit alan›n›n (5.3±0.8 mm2), RA’n›n

ortalama kesit alan›ndan (4.8±1.15 mm2), anlaml› olarak

büyük oldu¤u bulundu (tablo 2).
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Tablo 2: RA ve UA‘in renkli ak›m Doppler USG sonuçlar› ve karfl›laflt›rmalar›

Preop Preop Preop RA Postop UA Preop UA
RA UA ve Preop UA Postop UA

p de¤eri P de¤eri

Kesit alan› 4.8 ± 1.15 5.3 ± 0.8 0.03 5.8 ±0.8 0.005
(mm2)
Tepe sistolik 55.8 ± 9.4 58.9 ± 12 0.14 73.9 ± 14 <0.001
h›z (cm/sn)
Diyastolik h›z 10.2 ± 3.9 10.6 ±3.7 0.59 12.9 ± 2.8 0.001
(cm/sn)
Direnç 0.8 ± 0.07 0.8 ± 0.05 0.74 0.8 ± 0.04 0.8
indeksi
Ak›m (ml/dak) 60.2 ± 10 60.4 ± 11 0.43 105 ± 14 0.03



Pletismografi kullan›larak yap›lan postoperatif

çal›flmalarda, Lee ve arkadafllar›, RA ç›kar›lmas›ndan

sonra parmak kan ak›m›nda toplam bir azalma

oldu¤unu, fakat RA yoklu¤unda geriye kalan UA’in ilk

iki parma¤a oldu¤undan daha fazla kan ak›m›

sa¤lad›¤›n›, bunun da bir otoregülatör mekanizmas› ile

oldu¤unu bildirmifllerdir [16]. 

Royse ve arkadafllar›,  RA ç›kar›lmas›ndan sonraki en

az›ndan 3 ayl›k dönemde, UA’daki dilatasyonunu

göstermifllerdir [17]. Literatürde, yap›lm›fl birçok

çal›flmada Doppler, dijital pletismografi [14], teknesyum [13]

veya transkütanöz oksijen gerilimi [20] kullan›larak klinik

olarak anlam› olmayan azalma gösterilmifltir.

Sonuçlar›m›za göre, modifiye Allen testi negatif olan

hastalarda  RA haz›rlanmas›ndan sonra, UA’n›n kesit

alan›n›n, tepe sistolik h›z›n›n, diastol sonu h›z›n›n ve

ak›m›n›n belirgin olarak artmas›, bariz bir adaptasyon

mekanizmas›n› göstermektedir. RA ç›kar›ld›ktan  bir

sene sonra, iflaret parma¤› oksijen satürasyonunun

fizyolojik seviyelerde kald›¤›n›  ve trasenin de¤iflmedi¤i

görülmüfltür. Bu adaptasyon mekanizmas›na ra¤men, bir

sene sonra RA ç›kar›lan koldaki, elin toplam kan ak›m›

%8 azalmas›na ra¤men, elin fonksiyonlar›n›

engelleyecek iskemik komplikasyonlara rastlanmad› ve

kan ak›m›, önkolun fizyolojik ihtiyaçlar›n› sa¤layacak

düzeyde kald›. 

Son 10 senedir, RA koroner arter cerrahisinde arteriyel

greft olarak kullan›lmas›na ra¤men, önkoldaki uzun

dönem de¤ifliklikleri bildiren çok az say›da çal›flma

bulunmaktad›r. RA’n›n besledi¤i sinirler kütanöz

sinirlerdir ve önemli sensör ve motor fonksiyonlar› olan

ulnar ve median sinirlerden daha az önemlidirler. UA,

ulnar ve median siniri besleyen ana damard›r. Bizim

çal›flmam›zda, RA ç›kar›ld›ktan  bir sene sonraki

kontrolde iki hastada hala parestezi bulunmaktayd›.

Fakat bu elin günlük kullan›m›n› etkilemiyordu. Bizim

görüflümüze göre bunlar dolafl›msal nedenlerden de¤il,

RA’n›n haz›rlanma tekni¤i ve lokalize sinir

hasarlanmas›na ba¤l› olabilir. 

Bizim yapt›¤›m›z çal›flman›n sonuçlar›, RA ve UA’n›n

elin perfüzyonunda efl dominansa sahip oldu¤unu

göstermifltir. UA’n›n adaptasyonuna ra¤men, elin

toplam kan ak›m›nda %8’lik bir azalma olmas› ciddi

herhangi bir komplikasyona neden olmamaktad›r. RA

ç›kar›lmas›ndan önce, UA patensisinin belirlenmesi ve

iskemik komplikasyonlar›n önlenebilmesi için do¤ru

vasküler muayenenin yap›lmas› gerekmektedir.  Nunoo-

Mensah, bir olgu sunumunda RA ç›kar›lmas›ndan sonra

el iskemisi geliflti¤i, bunun da UA’in konjenital

yoklu¤undan kaynakland›¤› bildirilmifltir.

RA ç›kar›lmas›ndan sonra, postoperatif dönemde

durumu dengelemek için artan UA ortralama kan ak›m›,

preoperatif dönemdeki elin toplam  ortalama kan

ak›m›ndan anlaml› olmamas›na ra¤men daha azd›r.

Buna karfl›n bizim çal›flmam›zda, iskemik bir

komplikasyona rastlanmad› ve literatürde, RA

ç›kar›lmas›ndan sonra iskemik komplikasyon geliflen

sadece bir olgu bildirilmifltir [18]. RA ç›kar›lmas›ndan

sonra eldeki toplam kan ak›m›n›n azalmas›, el iskemisi

veya herhangi bir klinik semptoma yol açmayacak

flekilde elin fizyolojik gereksinmelerini karfl›layacak

düzeyde oldu¤u görülmektedir. 

Sonuç olarak preoperatif dönemde UA kollateral

dolafl›m›n›n yeterli oldu¤unun do¤ru olarak

belirlenmesi, KABC’de RA kullan›lmas› elin ve

önkolun arteriyel dolafl›m›n› bozmayacak ve RA güvenli

bir flekilde kullan›lacakt›r. 
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KORONER ARTER BYPAS CERRAH‹S‹NDE RAD‹YAL ARTER
KULLANIMININ RAD‹YAL ARTER ÇIKARILAN ÖNKOLDAK‹
ARTER‹YEL DOLAfiIMA ETK‹S‹
THE EFFECT OF RADIAL ARTERY USAGE TO THE FOREARM ARTERY
CIRCULATION FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY
Dr.Zeynep Bafltüzel EY‹LETEN, Dr.Kaan KAYA*, Dr.Mehmet ARIKBUKA, Dr.Levent YAZICIO⁄ LU, Dr.Ozan EM‹RO⁄ LU,
Dr.Atilla ARAL, Dr.Bülent KAYA, Dr.Ümit ÖZYURDA  
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD., Ankara, Türkiye
* Özel Umut Kalp Hastanesi, Ankara, Türkiye

Özet
Amaç: Bu çal›flmada koroner arter baypas  cerrahisinde (KABC) radiyal arter (RA) kullan›m›n›n, RA ç›kar›lan önkoldaki  arteriyel
dolafl›ma etkisi ve preoperatif dönemde, önkol arteriyel dolafl›m›ndaki  dominans›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r.
Yöntem: 0cak 2003 ile Ocak 2005 tarihleri aras›nda, KABC’de RA kullan›lan, 52 hasta (40 erkek, 12 kad›n) çal›flmaya dahil
edildi. Hastalar›n ortalama yafl› 56 ± 7 y›l idi. RA ç›kar›lan önkoldaki arteriyel dolafl›m,  preoperatif dönemde ve operasyondan
sonraki birinci y›lda, renkli ak›m Doppler ultrasonografi ile de¤erlendirildi. 
Bulgular: Ulnar arterin (UA)  ortalama kesit alan› preoperatif dönemde 5.3 mm2 iken, postopertif dönemde belirgin olarak
yükselerek 5.8 mm2  oldu (p=0.005). UA’deki ortalama tepe sistolik h›z›, preoperatif dönemde 58.9 cm/sn iken, postoperatif
dönemde 73.9 cm/sn oldu (p<0.001). Preoperatif dönemde, RA ve UA’da ki ortalama kan ak›m› s›ras› ile 60.2 ml/dak ve 60.4
ml/dak bulundu. Postoperatif dönemde, UA’da ki ortalama kan ak›m› belirgin olarak yükselerek, 105 ml/dak oldu. Hastalar›n bir
y›ll›k takiplerinde, iki hastan›n  parmak uçlar›ndaki minimal parestezi gerilemedi. Bunun d›fl›nda  iskemik semptoma rastlanmad›.
Sonuçlar: Postoperatif dönemde, RA ç›kar›lan önkoldaki   UA’n›n  artan ortalama kan ak›m› (105 ml/dak), preoperatif dönemdeki
UA ve RA’n›n  ortalama kan ak›mlar›  toplam›ndan (120.6 ml/dak) daha düflük bulundu. Fakat, bu fark istatistiksel  olarak anlaml›
bulunmad›. Elde hiçbir iskemik komplikasyona rastlanmad›. KABC’de RA kullan›lmas›, elin kan ak›m›n› tehlikeye sokmamakta
ve seçilmifl hastalarda güvenle kullan›labilmektedir. (Damar Cer Der 2005;14(2):7-12).

Anahtar Kelimeler: KABG, Radiyal Arter, Ulnar Arter

Abstract
Purpose: The aim of this study is to evaluate the forearm artery circulation preoperatively to identify arterial dominance into the
hand and  to describe the effects of radial artery (RA) harvest on the forearm blood flow in the harvested forearm, postoperatively. 
Methods: Between January 2003 and January 2005, a total of 52 patients (40 male, 12 female) scheduled for RA harvest in
CABG. Mean age was 56 ± 7 years.  They were evaluated preoperatively and one year after RA harvest by color flow Doppler
ultrasonography for forearm artery circulation in the harvested forearm. 
Results: In the evaluation of the ulnar artery (UA); the mean cross-sectional area was 5.3 mm2 preoperatively and significantly
increased to 5.8 mm2 postoperatively (p=0.005). The mean peak systolic velocity in the UA significantly increased preoperatively
to postoperatively, from 58.9 cm/sec to 73.9 cm/sec (p<0.001). Preoperatively the mean blood flow in the RA was 60.2 ml/min and
in the UA was 60.4 ml/min and postoperatively in the UA significantly rose to 105 ml/min. After one year follow-up, the patients
were not complaining of any ischemic symptoms except minimal paresthesia at the fingertips in 2 patients. 
Conclusion: The postoperative mean blood flow in the UA (105 ml/min), which increases to compensate the harvested RA, is
lower than the preoperative total mean blood flow in the sum of the RA and the UA (120.6 ml/min), however the difference is not
statistically significant. There was no ischemic complication of the hand. Blood flow to the hand will not be compromised by RA
harvest and can be performed safely in selected patients. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(2):7-12).    

Keywords: Coronary artery bypass grafting; Radial artery; Ulnar artery; 
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‹R‹fi

Radiyal arter (RA), koroner arter baypas cerrahisinde

(KABC) ilk kez 1973 y›l›nda Carpentier taraf›ndan greft

olarak kullan›lmas›na ra¤men, 1992 y›l›nda Acar ve

arkadafllar› taraf›ndan yeniden ilgi duyulan bir greft

olmufltur[1-3]. RA greftlerinin uzun dönem patensi

oranlar›, bu greftlerin  birçok cerrah taraf›ndan, internal

mamarian arterden (‹MA) sonra ikinci seçenek olarak

düflünülmesine neden oldu. Özellikle genç hastalarda

RA kullan›m›, tam arteriyel revaskülarizasyonu olas›

k›lm›flt›r. RA’in artan bir flekilde kullan›m›, elin

fonksiyonu ve  dolafl›m› üzerindeki uzun dönem

etkilerini önemli hale getirmifltir. Özellikle

mesleklerinde ellerini kullanan   hastalarda, uzun vadede

olabilecek de¤iflikliklerin ortaya konmas› gerekmektedir.

Literatürde, önkolun dominant arteri üzerine yap›lm›fl

birbiri ile ters düflen bir çok yay›n olsa da [4-11], radiyal

arter haz›rlanmas›n›n önkolun ve elin arteriyel dolafl›m›

üzerine etkisini ortaya koyan çok az çal›flma

bulunmaktad›r [12,17]. 

RA haz›rlanmas› birçok komplikasyonlara neden

olabilmektedir. Bu komplikasyonlar, yetersiz

kollateral dolafl›ma ba¤l› olarak so¤u¤un indükledi¤i

azalm›fl kavrama gücü, klaudikasyo, ülseratif

lezyonlar ve ampütasyon olarak karfl›m›za

ç›kabilmektedir. Literatürde el iskemisi geliflimi ile

ilgili sadece bir yay›n olmas›[18] ve elin postoperatif

uzun dönem sonuçlar› hakk›nda yeterli bilgi

olmamas›ndan dolay›, RA ç›kar›lmas›n›n güvenli¤i

hakk›nda flüpheler bulunmaktad›r.  RA’n›n bilateral

haz›rlanmas› desteklenmekle birlikte, sadece

dominant olmayan kolda RA haz›rlanmas› tercih

edilmektedir. Böylelikle oluflabilecek bir

komplikasyonda dominant elin korunaca¤›

söylenmektedir. KABC’de tam arteriyel

revaskülarizasyon için RA’n›n gereklili¤i ve RA’n›n

artan kullan›m›, RA  ç›kar›lmas›n›n güvenli bir ifllem

oldu¤unun bilimsel olarak ispatlanmas›n›

gerektirmektedir.

HASTALAR ve YÖNTEM
0cak 2003 ile Ocak 2005 tarihleri aras›nda, KABC’de

RA kullan›lan, 52 hasta (40 erkek, 12 kad›n) çal›flmaya

dahil edildi. RA, hastan›n dominant olmayan kolundan

haz›rland›. Daha önce el ve önkol cerrahisi veya büyük

kaza geçirenler, hemodiyaliz için arteriyovenöz fistülü

olanlar, ciddi kollagen damar hastal›¤› olan ve acil

operasyona al›nan hastalar çal›flmaya dahil edilmedi.

Preoperatif dönemde elin ve önkolun kollateral

dolafl›m›n›n de¤erlendirilmesinde modifiye Allen testi

ve iflaret parma¤›n palsoksimetresi kullan›ld› [19]. Pozitif

Allen testi olan hastalar çal›flmadan ç›kar›ld›. 

Bu çal›flma için Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Etik

Kurul’undan onay ald›nd›. Bütün hastalar çal›flma

konusunda bilgilendirilerek yaz›l› onaylar› al›nd›.

RA haz›rlanan önkoldaki arteriyel dolafl›m, preoperatif

dönemde ve postoperatif 1. y›lda  renkli ak›m Doppler

Ultrasonografi (USG) ile de¤erlendirildi. Preoperatif ve

postoperatif dönemde, iflaret parma¤›n palsoksimetre

satürasyonu, Doppler ölçümleri ile ayn› gün, ayn› odada

ve ayn› koflullarda ölçüldü. ‹flaret parma¤›n

palsoksimetre satürasyonunun en yüksek numerik de¤eri

kay›t edildi. Hastalar, RA ç›kar›lan önkolda ve elde

geliflebilecek iskemik komplikasyonlar›n takibi

aç›s›ndan 3., 6. ve 12. aylarda kontrollere ça¤r›ld›. 

Radiyal Arter Haz›rlama Tekni¤i:

Kol, masan›n uzun ekseni ile 60° yapacak flekilde kol

tahtas› üzerine yerlefltirilir. RA, düflük ak›ml›

elektrokoter ve titanyum hemoklipler kullan›larak,

dirsekteki brakioradiyal daldan el bile¤ine kadar,

beraberindeki venler ve yumuflak doku ile birlikte

ç›kar›ld›. RA ç›kar›ld›ktan sonra  kan, izotonik NaCl,

diltiazem ve papaverin içeren izotermik solusyon içinde

muhafaza edildi.  Cilt alt› dokusu ve cilt katlar›na uygun

olarak, hemovak dren kullan›lmadan kapat›ld›.

Kompartman sendromunu engellemek için derin fasiya

sütüre edilmedi. El ve önkol, cilt kapat›ld›ktan sonra,

elastik bandaj ile sar›ld›. 
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KABC, hafif hipotermik (33°C) kardiyopulmoner

baypas alt›nda yap›ld›. Operasyon s›ras›nda profilaktik

olarak sistemik vazodilatör ajanlar kullan›lmad›.  

Postoperatif ilk 24 saat,  bütün hastalar devaml›

intravenöz (iv) diltiazem hidroklorür infüzyonu (1

μg/kg/dak) ald›. Postoperatif 1. günden itibaren ise oral

kalsiyum kanal blokeri (diltiazem 3x60mg) baflland›.

Önkoldaki Ölçümler:

Doppler  USG ölçümleri ayni radyolog taraf›ndan, hasta

oturur pozisyonda, radiyal ve ulnar arterlerin distal 1/3

k›sm›nda, radiyal fossa’n›n 2 cm proksimalinden

yap›ld›. 

Ölçümler, Toshiba SSA-390A Applio cihaz› (Toshiba

Medical System Co, Ltd, Tokyo, Japonya), 11 MHz’lik

linear vasküler ve 14 MHz’lik linear matriks Doppler

problar› kullan›larak yap›ld›. Aletler filtre moduna ve en

çok al›m moduna ayarl› idi, böylelikle en detayl› bilgiye

artefakt olmaks›z›n ulafl›lmakta idi. Ak›m h›z›

ölçümlerinde, do¤ru de¤erlere ulaflmak için,  azami

dikkat ile aç›n›n 60°’nin alt›nda olmas›na özen

gösterildi. 

Ameliyattan önce, ulnar ve radiyal arterin kesit alanlar›,

tepe sistolik h›zlar›, diastol sonu h›zlar›, gelen ve giden

ak›m profilleri belirlendi. Çap ölçümleri, B-Mod ile gri

skala görüntülerinden yap›l›rken; h›z, ak›m profilleri,

giden ve gelen ak›m paternleri renkli Doppler

kullan›larak yatay görüntülerden elde edildi. Doppler

ölçümleri oda ›s›s›nda (22-25°) gerçeklefltirildi. 

Vakalar›n ultrasonografik ölçümleri B-Mod ile

bafllat›ld›. Arterlerin her segmenti, longitüdinal ve

transvers planda de¤erlendirildi ve arterlerin çaplar›

ölçüldü. Arter çap ölçümü s›ras›nda, arter duvar›n›n iç

ekojenitesi ve yüzeyleri de de¤erlendirildi. B-Mod

ölçümünden sonra,  RA ve UA’in ak›m h›zlar› ve ak›m

paternleri, renkli-Mod kullan›larak longitüdinal planda

belirlendi. Belli bir egzersiz döneminden sonra, egzersiz

sonras› spektrum ve çap de¤erlendirmeleri

gerçeklefltirildi. 

‹statistiksel Analiz:

Bilgi analizleri, SSPS PC versiyonu 10 ifllemci (SSPS,

Inc, Chicago, III) kulllan›larak yap›ld›. RA ve UA

aras›ndaki karfl›laflt›rma  Student t test kullan›larak

gerçeklefltirildi. P de¤eri 0.05’in alt›nda istatistiksel

olarak anlaml› kabul edildi. 

BULGULAR

Hasta Demografik Verileri:

Toplam 52 hasta de¤erlendirmeye al›nd›. Bunlardan 40

tanesi erkek, 12 tanesi kad›nd›. Yafl›n ortalama ve

standart sapma de¤eri 56 ± 7 y›l ve ortalama vücut

yüzey alan› 1.79 ± 0.3 m2 bulundu. Ortalama ejeksiyon

fraksiyonu % 55.67 ± 13.4 ç›kt›. Ortalama

kardiyopulmoner baypas zaman› 85.8 ± 28.8 dakika,

ortalama kros klemp zaman› 55.7 ± 24.5 dakika olarak

bulundu. Bütün hastalar  mortalite olmaks›z›n 6-12 gün

aras›nda taburcu edildi. Hastalar›n demografik verileri

ve klinik karakteristikleri tablo 1’de gösterilmifltir. 

Ultrasonografik Bulgular:

Preoperatif de¤erlendirmede, dominant olmayan koldaki

RA ve UA kesit alanlar› s›ras› ile 4.8±1.15 mm2 ve

5.3±0.8 mm2 olarak bulundu. Fark istatistiksel olarak

(p=0.03) anlaml› bulundu. Ortalama tepe sistolik h›z

(tSH), RA ve UA’da s›ras› ile 55.8 cm/sn ve 58.9 cm/sn

bulundu (p=0.14). Ortalama diastolik h›z RA ve UA ‘da

s›ras› ile 10.5 cm/sn ve 10.6 cm/sn bulundu. Her iki

arterin ortalama direnç indeksi 0.8 olarak ölçüldü. RA
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Tablo 1: Hastalar›n demografik verileri

Hasta karakteristikleri (n=52) De¤erler

Yafl (y›l) 56 ± 7 (38 – 76)

Erkek/Kad›n oran (n) 40/12 

Diabetes Mellitus (n,%) 22 (%42.3)

Sigara (n,%) 42 (%80.7)

fiismanl›k (n,%) 21 (%40.3)

Hiperlipidemi (n,%) 37 (%71.1)

Hipertansiyon (n,%) 34 (%65.3)

Periferik  arter hastal›¤› (n,%) 8 (%15.3)

Çok damar koroner arter hastal›¤›

2 damar hastal›¤› (n,%) 11 (%21.1)

3 damar hastal›¤› (n,%) 36 (%69.2)



ve UA’n›n ortalama kan ak›mlar› s›ras› ile 60.2 ml/dak

ve 60.4 ml/dak  bulundu (p=0.43). Preoperatif dönemde

ortalama kesit alanlar› d›fl›nda, sonuçlarda  istatistiksel

anlaml› bir farka rastlanmad›. 

Postopertif de¤erlendirmede, UA’n›n ortalama kesit

alan› preoperatif de¤eri olan 5.3 mm2’den 5.8 mm2’ye

ç›kt›. Bu art›fl belirgin olarak anlaml› bulundu (p=0.005).

UA’n›n  tSH’s› postopertif dönemde 58.9 cm/sn ‘den

73.8 cm/sn‘ye yükseldi (p<0.001). Postoperatif

dönemde, ortalama diastolik h›zda da 10.6 cm/sn’den

12.9 cm/sn’ye bir yükselme oldu (p=0.001). UA’n›n

direnç indeksi hem postoperatif hem de preoperatif

dönemde 0.81 olarak ölçüldü.  UA’in preoperatif

dönemde 60.4 ml/dak olan ortalama kan ak›m›,

postoperatif dönemde 105 ml/dak olarak ç›kt›. Bu fark

istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p=0.003). 

RA haz›rlanan önkoldaki iflaret parma¤›n palsoksimetre

satürasyonu, preoperatif ve postoperatif dönemde s›ras›

ile %97.3 ± 1.5 ve %97.4 ± 1.4 ç›kt›. Preoperatif ve

postoperatif sonuçlar aras›nda istatistiksel anlaml› bir

farka rastlanmad›.   

Hastalar›n demografik verileri ve ölçüm sonuçlar›

aras›nda belirgin bir korelasyon bulunmad›. Doppler

sonuçlar› tablo 2’de görülmektedir. 

Takip Sonuçlar›:

Hematom gibi yara komplikasyonu, erken postoperatif

dönemde sadece bir hastada görüldü ve  k›sa sürede

rezorbe oldu. RA haz›rlanmas›na ba¤l› olarak baflka bir

komplikasyon görülmedi. 

Postoperatif ilk kontrolde,  5 hasta skar dokusunun afl›r›

duyarl›l›¤›ndan, 4 hasta ise günlük ifllerini engellemeyen,

parmak uçlar›nda olan minimal paresteziden flikayetçi

oldular.  ‹kinci kontrolde, bir hastadaki skar

hipersensitivitesinin geçmesi d›fl›nda di¤er flikayetlerin

hepsi devam etti. Üçüncü kontrolde ise, geri kalan 4

hastadaki skar hipersensitivitesi ve minimal parestezisi

olan 2 hasta tamamen iyileflmifl olarak bulundu. Bir

seneden sonra, iki hasta hala paresteziden

yak›nmaktayd›. Hastalar›n takibi s›ras›nda, klaudikasyo

ve istirahat a¤r›s› gibi  iskemik semptoma rastlanmad›. 

TARTIfiMA
Önkolun dominant arteri ile ilgili karfl›t görüflleri

bildiren çok say›da çal›flma yay›nlanm›flt›r. Daha az

say›da ki çal›flmada ise, önkolun ve elin ana

vaskülarizasyonunun UA  ve onun kollateralleri

taraf›ndan sa¤land›¤› bildirilmifltir[3-6].  Fakat, De Bakey

ve Simeone[9], savafl yaralanmalar›nda RA

ba¤lanmas›ndan sonra, el kayb›n›n büyük oranda

görüldü¤ünü belirtmifllerdir. 1961’de, Keen  kadavrada

yapt›¤› çal›flmalarda, önkolun proksimalinde UA’n›n

RA’dan daha genifl oldu¤unu; fakat el bile¤inde RA’n›n

UA’a göre daha büyük bir çapa ulaflt›¤›n› vurgulam›flt›r
[10]. Riekkinen ve arkadafllar›’n›n çal›flmas›nda, RA çap

ve ak›m›n›n UA’a göre daha büyük oldu¤unu

göstermifltir [11]. Fakat bizim yapt›¤›m›z çal›flmada,

UA’n›n ortalama kesit alan›n›n (5.3±0.8 mm2), RA’n›n

ortalama kesit alan›ndan (4.8±1.15 mm2), anlaml› olarak

büyük oldu¤u bulundu (tablo 2).
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Tablo 2: RA ve UA‘in renkli ak›m Doppler USG sonuçlar› ve karfl›laflt›rmalar›

Preop Preop Preop RA Postop UA Preop UA
RA UA ve Preop UA Postop UA

p de¤eri P de¤eri

Kesit alan› 4.8 ± 1.15 5.3 ± 0.8 0.03 5.8 ±0.8 0.005
(mm2)
Tepe sistolik 55.8 ± 9.4 58.9 ± 12 0.14 73.9 ± 14 <0.001
h›z (cm/sn)
Diyastolik h›z 10.2 ± 3.9 10.6 ±3.7 0.59 12.9 ± 2.8 0.001
(cm/sn)
Direnç 0.8 ± 0.07 0.8 ± 0.05 0.74 0.8 ± 0.04 0.8
indeksi
Ak›m (ml/dak) 60.2 ± 10 60.4 ± 11 0.43 105 ± 14 0.03



Pletismografi kullan›larak yap›lan postoperatif

çal›flmalarda, Lee ve arkadafllar›, RA ç›kar›lmas›ndan

sonra parmak kan ak›m›nda toplam bir azalma

oldu¤unu, fakat RA yoklu¤unda geriye kalan UA’in ilk

iki parma¤a oldu¤undan daha fazla kan ak›m›

sa¤lad›¤›n›, bunun da bir otoregülatör mekanizmas› ile

oldu¤unu bildirmifllerdir [16]. 

Royse ve arkadafllar›,  RA ç›kar›lmas›ndan sonraki en

az›ndan 3 ayl›k dönemde, UA’daki dilatasyonunu

göstermifllerdir [17]. Literatürde, yap›lm›fl birçok

çal›flmada Doppler, dijital pletismografi [14], teknesyum [13]

veya transkütanöz oksijen gerilimi [20] kullan›larak klinik

olarak anlam› olmayan azalma gösterilmifltir.

Sonuçlar›m›za göre, modifiye Allen testi negatif olan

hastalarda  RA haz›rlanmas›ndan sonra, UA’n›n kesit

alan›n›n, tepe sistolik h›z›n›n, diastol sonu h›z›n›n ve

ak›m›n›n belirgin olarak artmas›, bariz bir adaptasyon

mekanizmas›n› göstermektedir. RA ç›kar›ld›ktan  bir

sene sonra, iflaret parma¤› oksijen satürasyonunun

fizyolojik seviyelerde kald›¤›n›  ve trasenin de¤iflmedi¤i

görülmüfltür. Bu adaptasyon mekanizmas›na ra¤men, bir

sene sonra RA ç›kar›lan koldaki, elin toplam kan ak›m›

%8 azalmas›na ra¤men, elin fonksiyonlar›n›

engelleyecek iskemik komplikasyonlara rastlanmad› ve

kan ak›m›, önkolun fizyolojik ihtiyaçlar›n› sa¤layacak

düzeyde kald›. 

Son 10 senedir, RA koroner arter cerrahisinde arteriyel

greft olarak kullan›lmas›na ra¤men, önkoldaki uzun

dönem de¤ifliklikleri bildiren çok az say›da çal›flma

bulunmaktad›r. RA’n›n besledi¤i sinirler kütanöz

sinirlerdir ve önemli sensör ve motor fonksiyonlar› olan

ulnar ve median sinirlerden daha az önemlidirler. UA,

ulnar ve median siniri besleyen ana damard›r. Bizim

çal›flmam›zda, RA ç›kar›ld›ktan  bir sene sonraki

kontrolde iki hastada hala parestezi bulunmaktayd›.

Fakat bu elin günlük kullan›m›n› etkilemiyordu. Bizim

görüflümüze göre bunlar dolafl›msal nedenlerden de¤il,

RA’n›n haz›rlanma tekni¤i ve lokalize sinir

hasarlanmas›na ba¤l› olabilir. 

Bizim yapt›¤›m›z çal›flman›n sonuçlar›, RA ve UA’n›n

elin perfüzyonunda efl dominansa sahip oldu¤unu

göstermifltir. UA’n›n adaptasyonuna ra¤men, elin

toplam kan ak›m›nda %8’lik bir azalma olmas› ciddi

herhangi bir komplikasyona neden olmamaktad›r. RA

ç›kar›lmas›ndan önce, UA patensisinin belirlenmesi ve

iskemik komplikasyonlar›n önlenebilmesi için do¤ru

vasküler muayenenin yap›lmas› gerekmektedir.  Nunoo-

Mensah, bir olgu sunumunda RA ç›kar›lmas›ndan sonra

el iskemisi geliflti¤i, bunun da UA’in konjenital

yoklu¤undan kaynakland›¤› bildirilmifltir.

RA ç›kar›lmas›ndan sonra, postoperatif dönemde

durumu dengelemek için artan UA ortralama kan ak›m›,

preoperatif dönemdeki elin toplam  ortalama kan

ak›m›ndan anlaml› olmamas›na ra¤men daha azd›r.

Buna karfl›n bizim çal›flmam›zda, iskemik bir

komplikasyona rastlanmad› ve literatürde, RA

ç›kar›lmas›ndan sonra iskemik komplikasyon geliflen

sadece bir olgu bildirilmifltir [18]. RA ç›kar›lmas›ndan

sonra eldeki toplam kan ak›m›n›n azalmas›, el iskemisi

veya herhangi bir klinik semptoma yol açmayacak

flekilde elin fizyolojik gereksinmelerini karfl›layacak

düzeyde oldu¤u görülmektedir. 

Sonuç olarak preoperatif dönemde UA kollateral

dolafl›m›n›n yeterli oldu¤unun do¤ru olarak

belirlenmesi, KABC’de RA kullan›lmas› elin ve

önkolun arteriyel dolafl›m›n› bozmayacak ve RA güvenli

bir flekilde kullan›lacakt›r. 
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DENEYSEL AORT‹K ‹SKEM‹-REPERFÜZYON MODEL‹NDE RENAL
HASARA GADOL‹NYUM KLORÜRÜN ETK‹S‹
THE EFFECT OF GADOLINIUM CHLORIDE ON RENAL INJURY IN THE
MODEL OF EXPERIMENTAL AORTIC ISCHEMIA-REPERFUSION
Dr.‹lker K‹R‹fi*, Dr.Hüseyin OKUTAN*, Dr.Ça¤r› SAVAfi**, Dr.Zafer YÖNDEN***, Dr.Nam›k DEL‹BAfi***
Süleyman Demirel Üniversitesi, T›p Fakültesi, *Kalp ve Damar Cerrahisi ABD., **Çocuk Cerrahisi ABD., 
***Biyokimya ABD., Isparta.

Özet
Amaç: Bu deneysel çal›flman›n amac›, rat infrarenal aort iskemi-reperfüzyon modelinde, böbreklerde oluflacak iskemi-reperfüzyon
hasar›n›, böbrek dokusunda antioksidan enzim düzeylerini ölçerek saptamak ve bu hasara gadolinyum klorür (GdCl3)’ün etkisini
araflt›rmakt›r.
Yöntem: Otuz iki adet rat, eflit say›da (n = 8) ve rast gele olarak dört deney grubundan birine dahil edildi: SHAM (sham
laparotomi), SHAM + KHB (sham laparotomi ve Kupffer hücre blokaj›), A‹R (aortik iskemi reperfüzyon), A‹R + KHB (aortik
iskemi-reperfüzyon ve Kupffer hücre blokaj›). Deneyden 24 saat önce GdCl3 verilerek Kuppfer hücre blokaj› oluflturuldu. A‹R
grubunda, infrarenal aortaya mikrovasküler klemp konularak 30 dakika iskemi ve klemp kald›r›l›larak 60 dakika reperfüzyon
yarat›ld›. Ratlar sakrifiye edildi ve böbrekleri ç›kart›ld›. Böbrek dokusunda miyeloperoksidaz (MPO), süperoksit dismutaz (SOD),
katalaz (KAT) aktiviteleri ve malondialdehit (MDA) düzeyi ölçüldü. 
Bulgular: Di¤er üç grup ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, A‹R grubuna ait MPO, SOD, KAT aktiviteleri ve MDA düzeyi istatistiksel olarak
anlaml› derecede daha yüksekti (p < 0.05). GdCl3 ile Kupffer hücre blokaj› yap›lan A‹R+KHB grubu, A‹R grubu ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise, A‹R+KHB grubuna ait MPO, SOD, KAT aktiviteleri ve MDA düzeyi istatistiksel olarak anlaml› derecede
daha düflük bulundu (p < 0.05).
Sonuç: GdCl3 kullanarak Kupffer hücre blokaj› oluflturulan ratlarda infrarenal A‹R sonucunda böbreklerde oluflan uzak organ
hasar› azalmaktad›r. (Damar Cer Der 2005;14(2):13-18).

Anahtar Kelimeler: ‹nfrarenal aort; iskemi-reperfüzyon; gadolinyum klorür, Kupffer hücreleri; böbrek

Abstract
Purpose: The aim of the present study was to examine the effect of gadolinium chloride (GdCl3) on aortic occlusion-reperfusion
induced remote organ injury in kidney by assaying antioxidant enzymes in the kidney tissues.
Methods: Thirty-two rats were randomly allocated to four groups as follows: SHAM (sham laparotomy), SHAM + KCB (sham
laparotomy + Kupffer cell blockage), AIR (aortic ischemia reperfusion) and AIR + KCB (aortic ischemia reperfusion + Kupffer
cell blockage). GdCl3 was given 24 hours prior to experiment. An autraumatic microvascular clamp was placed across the
infrarenal abdominal aorta (IAA) just after its origin from the aorta for 30 minutes. The microvascular clamp on the IAA was
removed and reperfused for 60 minutes. Kidney malondialdeyde (MDA) level and myeloperoxidase (MPO), superoxide dismutase
(SOD) and catalase (CAT) activities were assayed in the kidney tissues. 
Results: MDA level and MPO, SOD and CAT activities in the AIR group were significantly higher than that in the other groups (p
< 0.05). When compared to AIR group, KCB with GdCl3 significantly decreased MDA level and MPO, SOD and CAT activities in
the AIR + KCB group (p < 0.05). 
Conclusion: This experimental study showed that Kupffer cell blockage with GdCl3 attenuates ischemia-reperfusion injury in
kidney induced by infrarenal aortic occlusion-reperfusion. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(2):13-18).    

Keywords: ‹nfrarenal aorta; ischemia-reperfusion; gadolinium chloride, Kupffer cells; kidney

‹lker K‹R‹fi
‹stiklal Mh. 1106 S. No: 9, 
Kat: 2, 32300, Isparta
Tel : 0 246 2231495
Faks : 0 246 2326280
E-mail : kirisilker@yahoo.com



‹R‹fi

Abdominal aort cerrahisinde, ameliyat sonras› dönemde

önemli bir mortalite nedeni olan böbrek yetmezli¤i en

s›k rastlanan komplikasyonlardan birisidir(1). Renal

disfonksiyon etyolojisinde, aortik kros klemp ve iskemi-

reperfüzyon hasar› önemli bir yer tutar(2). Aortan›n

klemplenmesi iskemi olufltururken, aortik kros klempin

kald›r›lmas› sonras›, alt ekstremitelere dolafl›m›n ani

olarak yeniden sa¤lanmas› reperfüzyon hasar›n› bafllat›r

ve bu fenomen iskemi reperfüzyon hasar› olarak

tan›mlan›r(3). Aortik iskemi reperfüzyon (A‹R) hasar›

s›ras›nda serbest oksijen radikallerinin, sistemik

vazokonstriktörlerin sal›nmas› ve nötrofillerin

aktivasyonu, böbrekle birlikte birçok organda uzak doku

hasar›na yol açmaktad›r(3). 

Karaci¤er, retiküloendotelial sistem (RES) aktivitesinin

gerçekleflti¤i bafll›ca anatomik bölgedir ve vücuttaki

toplam RES fonksiyonunun yaklafl›k %80’inden

sorumludur(4). Kupffer hücreleri, karaci¤erde yer alan

makrofaj hücreleridir. Hepatik iskemi reperfüzyon

hasar›  patogenezinde,  aktive olmufl Kupffer

hücrelerinden ve endotelial hücrelerden sal›nan

mediatörler anahtar bir role sahiptir(5). Gadolinium

chloride (GdCl3)  Kupffer hücre fonksiyonunun inhibe

etmektedir ve karaci¤er transplantasyonunda iskemi-

reperfüzyon hasar› nedenli greft disfonksiyonunu

önledi¤i bildirilmektedir(6). Ayr›ca, GdCl3 ile Kupffer

hücre blokaj›n›n, intestinal iskemi-reperfüzyonun

indükledi¤i akut akci¤er hasar›n› azaltt›¤›,

merkezimizden yap›lan bir çal›flmada gösterilmifltir(7).    

GdCl3’ün, Kupffer hücre blokaj› yoluyla, aortik iskemi

reperfüzyon sonras› akci¤erde uzak organ hasar›n›

azalt›c› etkisi de, merkezimizden yap›lan bir di¤er

çal›flmada daha önce bildirilmifltir(8). Bu deneysel

çal›flman›n amac›, rat infrarenal aort iskemi-reperfüzyon

modelinde, böbreklerde oluflacak iskemi-reperfüzyon

hasar›n›, böbrek dokusunda antioksidan enzim

düzeylerini ölçerek saptamak ve bu hasara GdCl3’ün

etkisini araflt›rmakt›r. 

HASTALAR ve YÖNTEM
Üniversite hayvan laboratuar›ndan elde edilen, her iki

cinsten, a¤›rl›klar› 200-250 g aras›nda olan 32 adet

Wistar-Albino cinsi rat çal›flmaya al›nd›. Ratlar›n

tutuldu¤u kafeslerde ›s› ve ayd›nl›k-karanl›k

döngülerinin kontrolü sa¤land›. Deneyden 12 saat önce,

su hariç beslenmeleri durduruldu. Tüm ratlar›n bak›m›,

T›bbi Araflt›rmalar Ulusal Derne¤i taraf›ndan

biçimlendirilen ‘Deney Hayvanlar›n›n Bak›m

Prensipleri’ne ve Laboratuar Hayvan› Kaynaklar›

Enstitüsü taraf›ndan haz›rlan›p Ulusal Sa¤l›k Enstitüsü

taraf›ndan yay›nlanan (NIH bas›m no.85-23, 1985 revize

edildi) ‘Laboratuar Hayvanlar›n›n Bak›m ve Kullan›m›

için K›lavuz’una uygun olarak yap›ld›. Çal›flma

protokolü ve deneysel metod Süleyman Demirel

Üniversitesi Etik Kurulu taraf›ndan onayland›. 

Aortik ‹skemi-Reperfüzyon Tekni¤i

Deneyden 24 saat önce, 10 mg/kg dozda GdCl3 (Sigma

Chemical Co., St. Louis, MO, USA) intravenöz yolla

verilerek Kupffer hücre blokaj› yap›ld›. Deney

bafllang›c›nda, intramuskuler enjeksiyonla, 50 mg/kg

dozda ketamine hydrochloride  verilerek anestezi sa¤land›

ve bir ›s›tma lambas› alt›nda ratlara supin pozisyon

verildi. Cilt aseptik olarak haz›rland› ve orta hattan

laparotomi yap›ld›. S›v› dengesini korumak amac›yla, 10

ml, ›l›k serum fizyolojik peritoneal bofllu¤a verildi. Islak

gaz ile barsaklar sola çekilerek abdominal aortaya ulafl›ld›.

‹nfrarenal abdominal aortaya (‹AA) travmatik olmayan

bir mikrovasküler klemp (vascu-statts II, midi straight

1001-532; Scanlan Int., St. Paul, MN, USA) konuldu. Is›

ve s›v› kayb›n› en az miktara indirmek için bat›n

insizyonu kapat›ld›. Otuz dakika sonra bat›n aç›larak

‹AA’ daki mikrovasküler klemp kald›r›ld› ve 60 dakika

süreyle reperfüzyon sa¤land›. Reperfüzyon sonras›,  tüm

ratlar anestezi alt›nda sakrifiye edildi ve böbrekleri

abdomenden ç›kart›ld›. Böbrekler, biyokimyasal

incelemeler yap›l›ncaya kadar -78°C’ de sakland›. Ayn›

zaman diliminde, laparotomi sonras› ‹AA diseksiyonu

yap›l›p ‹AA okluzyonu yap›lmayan ratlar (sham) deney

için kontrol grubu olarak kabul edildi.
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Deney Modeli

Ratlar, eflit say›da (n = 8) ve rast gele olarak dört deney

grubundan birine dahil edildi:

Grup 1 (SHAM): Laparotomi ve ‹AA diseksiyonu

yap›ld› ancak ‹AA oklüzyonu yap›lmad›.

Grup 2 (SHAM + KHB): Sham laparotomi ve Kupffer

hücre blokaj› yap›ld›.

Grup 3 (A‹R): Aortik iskemi reperfüzyon yap›ld›.

Grup 4 (A‹R + KHB): Aortik iskemi-reperfüzyon ve

Kupffer hücre blokaj› yap›ld›. 

Biyokimyasal ‹fllemler

Dondurulmufl böbrek doku örneklerinin a¤›rl›klar›

ölçüldü ve buz banyosunda, %0.05 sodium azide içeren

100 mmol/L fosfat tamponu (pH 7.4) içinde homojenize

edildi (Ultra Turrax T25, Almanya) (1:10, w/v).

Homojenat 30 dakika süreyle sonike edildi (Bandelin,

Almanya) ve ard›ndan santrifüj edildi (10 dakika

boyunca 5000 g). Elde edilen süpernatanlar,

biyokimyasal incelemeler için kullan›l›ncaya kadar -

78°C’ de sakland›. Süpernatan›n protein içeri¤i Lowry

yöntemi ile saptand› (9).

Malondialdehit Ölçümü

Reperfüzyon süreci sonunda artan serbest radikal

yap›m›n›n bir göstergesi olan malondialdehit (MDA)

düzeyleri, Draper ve Hadley’in çift ›s›tma yöntemi ile

saptand› (10). Yöntemin temeli, thiobarbituric asidin

(TBA) MDA ile reaksiyonu s›ras›nda oluflan rengin

spektrofotometrik ölçümüdür. Bu amaçla, her bir

santrifüj tüpünde, 0.5 ml süpernatana 100 g/L

trichloroacetic asitten 2.5 mL eklendi ve tüpler 15 dakika

süreyle kaynam›fl su banyosuna konuldu. Tüpler, musluk

suyunda so¤utulduktan sonra, 10 dakika boyunca 1000 g

h›zda santrifüj edildi. Bir test tüpünde, 2 mL süpernatan

1 mL 6.7 g/L TBA solusyonuna eklendi ve tüp 15 dakika

süreyle kaynam›fl su banyosuna konuldu. Solusyon

musluk suyunda so¤utulduktan sonra 532 nm’de bir

spektrofotometre (Shimadzu UV-1601) kullan›larak

absorbans› ölçüldü. MDA konsantrasyonu, MDA-TBA

kompleksinin ekstinksiyon katsay›s› kullan›larak

hesapland› (ekstinksiyon katsay›s› ε = 1.56 x 105 cm-1 .

M-1) ve (nmol/mg protein) olarak ifade edildi. 

Myeloperoksidaz Aktivitesi Ölçümü

Dokuda poli morfo nükleer lökosit (PMNL) birikiminin

hassas bir  göstergesi olan myeloperoksidaz (MPO)

aktivitesi, myeloperoksidaz›n katalize etti¤i, H2O2

ba¤›ml› tetrametylbenzidine oksidasyonu kullan›larak

saptand›(11). Böbrek örnekleri 1 g olarak tart›ld› ve %0.5

hexadecyltrimethylammonium bromide (Sigma, USA)

ile 9 ml 50 mM potasyum fosfat tamponu (pH 6) içine

koyuldu. Örnekler, buz banyosunda 20 saniye süreyle

homojenize edildi (Ultra-Turrax T25, Almanya).

Homojenat 30 saniye süreyle sonike edildi (Bandelin

Sonopuls UW 2070, Almanya) ve 4°C’ de, 12000 g

h›zla,  15 dakika süreyle santrifüj edildi. MPO aktivitesi

460 nm’de absorbansta oluflan de¤ifliklik ölçülerek

saptand›. Kullan›lan tampon içeri¤inde, 50 mM

potasyum fosfat, pH 6.0 (50 ml), 0.38 ml H2O2 (%0.3

solusyon; Sigma, USA) ve 8.34 mg 0-dianisidine

hydrochloride (Sigma, USA) vard›. Süpernatan 1:80

(süpernatan:tampon)  oran›nda kar›flt›r›ld›. MPO birimi

ΔA/dakika/g doku olarak ifade edildi.

Süperoksit Dismutaz Aktivitesi Ölçümü

Süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi, Spitz ve Oberley

(12) ve Woolliams’a (13) ait yöntemler kullan›larak

ölçüldü. SOD aktivitesinin tayini, 2-(4-iodofenol)-3-(4-

nitrofenol) -5-feniltetrazoliumklorid ile reaksiyona

girerek k›rm›z› bir formazan boya oluflturan süperoksit

radikallerini üreten ksantin ksantin oksidaz  reaksiyonu

temel al›narak yap›ld›. SOD aktivitesi bu reaksiyonunun

inhibisyon derecesi olarak saptand›. Sonuçlar (U/mg

protein) olarak ifade edildi. 

Katalaz Aktivitesi Ölçümü

Katalaz (KAT) aktivitesi, Aebi’nin yöntemine göre

ölçüldü (14). Bu yöntemin prensibi, hidrojen peroksidin

(H2O2) parçalanma h›z›n›n h›z sabitinin (s-1, k)

belirlenmesi esas›na dayan›r. H›z sabiti, k=(2.3/Δt)(a/b)

log (A1/A2) formülü kullan›larak hesapland›. Formülde;

A1: 0. saniye, A2: 15. saniye absorbans de¤erlerini, a:

dilusyon faktörü, b: süpernatan›n protein içeri¤ini

göstermektedir. Sonuçlar,  (k/mg protein) olarak ifade

edildi.

Turkish J Vasc Surg
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‹statistiksel Analiz

Veriler ortalama ± standart sapma (S.S.) olarak sunuldu.

Gruplar aras›ndaki farklar tek yönlü ANOVA ve post

hoc Tukey’in honestly anlaml› fark testi kullan›larak

saptand›. Anlaml›l›k düzeyi p < 0.05 olarak kabul edildi.

‹statistiksel analiz için SPSS (SPSS 10.01, SPSS Inc.

Chicago, IL, USA) bilgisayar program› kullan›ld›.

BULGULAR
Böbrek örneklerinde, her bir grup için,  MPO

(ΔA/dakika/g doku), SOD (U/mg protein) ve KAT

(k/mg protein) aktiviteleri ve MDA (nmol/mg protein)

düzeyleri tablo 1 ve grafik 1’de verilmifltir. Üç gruba

(SHAM, SHAM+KHB ve A‹R+KHB) ait olan MPO,

SOD, KAT aktiviteleri ve MDA düzeyleri birbiri ile

karfl›laflt›r›ld›¤›nda gruplar aras›nda istatistiksel olarak

anlaml› fark saptanmad› (p > 0.05). A‹R grubu di¤er üç

grup ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, A‹R grubuna ait MPO,

SOD, KAT aktiviteleri ve MDA düzeyi istatistiksel

olarak anlaml› derecede daha yüksekti (p < 0.05). GdCl3
ile Kupffer hücre blokaj› yap›lan A‹R+KHB grubu, A‹R

grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise, A‹R+KHB grubuna ait

MPO, SOD, KAT aktiviteleri ve MDA düzeyi

istatistiksel olarak anlaml› derecede daha düflük bulundu

(p < 0.05). Bunun yan›nda, A‹R+KHB grubuna ait

MPO, SOD, KAT aktiviteleri ve MDA düzeyi kontrol

grubu (SHAM) ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda aradaki fark

istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p > 0.05). 

TARTIfiMA
Aort cerrahisi sonras› geliflen böbrek yetmezli¤inin

patogenezinde A‹R hasar›n›n önemli bir rolü vard›r (2).

Bu deneysel çal›flmada, GdCl3, Kupffer hücre blokaj›

oluflturarak, rat infrarenal A‹R modelinde, böbreklerde

oluflan iskemi reperfüzyon hasar›n› azatl›¤› bulundu.

Çal›flmam›zda, GdCl3 ile Kupffer hücre blokaj›,

infrarenal aortik oklüzyon-reperfüzyon sonras›, rat

böbreklerinde, MPO, SOD, KAT aktiviteleri ve MDA

düzeyini istatistiksel olarak anlaml› derecede

düflürmüfltür. 

A‹R hasar› oluflumunda, serbest oksijen radikalleri

önemli bir yer tutar (15,16). Moleküler oksijenin hücre

içinde oksidatif enzimler taraf›ndan indirgenmesi ile

serbest oksiken radikalleri oluflturulur. En önemli üç

serbest oksijen radikali; süperoksit (O2.-), hidrojen

peroksit (H2O2) ve hidroksil iyonlar›d›r (OH.).

Süperoksit radikali, normal hücre metabolizmas›nda,

mitokondrial, endoplazmik retiküler ve nükleer

membran elektron transport ifllemleri s›ras›nda oluflan

bir ara üründür. ‹skemik koflullarda ise, hipoksantin ve

ksantin katabolizmas› s›ras›nda ksantin oksidaz

enziminin katalize etti¤i bir reaksiyonla oluflur (17).

Süperoksit radikalinden, SOD enziminin katalizledi¤i

bir reaksiyonla H2O2 oluflur. H2O2 de, katalaz ve

glutatyon peroksidaz enzimleri ile H2O ve C2O’e

dönüfltürülerek inaktive edilir. SOD, KAT ve glutatyon

peroksidaz, serbest oksijen radikallerine karfl› önemli

‹lker Kirifl ve Arkadafllar› Damar Cer Derg
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Tablo 1: Biyokimyasal inceleme sonuçlar›. 
KHB: Kupffer hücre blokaj›, A‹R: Aortik iskemi reperfüzyon, 

MDA: Malondialdehyde (nmol/mg protein), MPO: Myeloperoksidaz
(ΔA/dakika/g doku), SOD: Süperoksit dismutaz (U/mg protein), 

CAT: Katalaz (k/mg protein)
*p < 0.05 (di¤er gruplarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda)

Gruplar MDA MPO SOD CAT
(n = 8) (nmol/mg (ΔA/dakika (U/mg (k/mg

protein) /g doku) protein) protein)

SHAM 4.83±0.42 0.99 ± 0.27 3.96 ± 0.39 0.37 ± 0.96

SHAM + KHB 5.06±0.25 1.26 ± 0.27 4.26 ± 0.26 0.39 ± 0.82

A‹R 7.43±0.35* 2.72 ± 0.24* 6.42 ± 0.29* 0.79 ± 0.51*

A‹R + KHB 5.42±0.23 1.29 ± 0.25 4.47 ± 0.37 0.43 ± 0.85

Grafik 1: SHAM: Sham laparotomi, 
KHB: Kupffer hücre blokaj›, 

A‹R: Aortik iskemi reperfüzyon, 
MDA: Malondialdehyde (nmol/mg protein), 
MPO: Myeloperoksidaz (ΔA/dakika/g doku), 
SOD: Süperoksit dismutaz (U/mg protein),

CAT: Katalaz (k/mg protein)
*p < 0.05 (di¤er gruplarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda).



hücre içi enzimatik savunma sistemleridir.

Çal›flmam›zda, A‹R grubuna ait SOD ve KAT

aktiviteleri di¤er üç grupla karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml›

derecede daha yüksek bulundu (Tablo 1). Bununla ilgili

olarak, dokuda SOD ve KAT düzeylerinin ölçülmesi

inaktive edilen serbest oksijen radikali miktar›na iliflkin

fikir verebilir. 

Serbest oksijen radikalleri arac›l›¤›yla oluflan lipid

peroksidasyonu, hücre membran hasar›n›n önemli bir

nedenidir, membran geçirgenli¤ini etkileyerek hücre

içinde afl›r› Ca+2 birikmesine yol açar (18,19).  Hücre

membran disfonksiyonu da, hücre fliflmesi ve hücre

ölümü ile sonuçlan›r. MDA, lipid peroksidasyonunda bir

son ürünüdür ve oksidatif hasar›n düzeyini göstermede

kullan›lmaktad›r (20,21,22).  Çal›flmam›zda, A‹R grubuna ait

MDA düzeyi di¤er üç grupla karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml›

derecede daha yüksek bulundu (tablo 1). MDA

düzeyleri ile lipid peroksidasyonunun do¤ru orant›l›

olmas› beklenebilir. 

Nötrofil infiltrasyonunun, barsak, kalp, beyin, karaci¤er

ve böbrek gibi birçok organda ‹R hasar›n›n oluflumunda

anahtar role sahip oldu¤u düflünülmektedir (4,23). MPO

aktivitesi, poli morfo nükleer lökosit (PMNL)

infiltrasyonunun bir göstergesi olarak kullan›lmaktad›r
(24). ‹R hasar› s›ras›nda MPO düzeyleri, oluflan PMNL

infiltrasyonu nedeniyle artabilir. Biz de, A‹R grubuna ait

MPO düzeylerini di¤er üç gruba göre anlaml› derecede

yüksek bulduk. 

Bu çal›flmada, A‹R grubunda, MPO, SOD, KAT

aktiviteleri ve MDA düzeyinin anlaml› derecede yüksek

olmas›, infrarenal A‹R sonras› renal hasar oluflumu

s›ras›nda serbest oksijen radikalleri, lipid

peroksidasyonu ve nötrofil infiltrasyonunda art›fl

oldu¤unu düflündürmektedir. A‹R + KHB grubunda,

A‹R grubuna göre, MPO, SOD, KAT aktiviteleri ve

MDA düzeyinin anlaml› derecede daha düflük olmas›

ise, GdCl3 ile Kupffer hücre blokaj›n›n,  serbest oksijen

radikalleri, lipid peroksidasyonu ve nötrofil

infiltrasyonunda azalma yoluyla infrarenal A‹R sonras›

renal hasar› azaltmas› ile aç›klanabilir.   

Kupffer hücreleri, karaci¤erde yer alan makrofaj

hücreleridir. Kupffer hücreleri, PMNL ve endotel

hücrelerinin aktivasyonu, hepatik ‹R hasar›

patogenezinde kritik basamaklard›r(25). Hepatik ‹R

sonras› erken dönemde aktive olan Kupffer

hücrelerinden,  serbest oksijen radikalleri, interlökin-1

(IL-1), interlökin-6 (IL-6) ve tümör nekrozis faktör alfa

(TNF-α) sal›nmaktad›r (26,27). ‹kinci hasar faz›nda ise,

Kupffer hücrelerinden sal›nan proinflamatuar

sitokinlerin nötrofil arac›l›kl› doku hasar›  gelifliminde

önemli oldu¤u düflünülmektedir (27,28). Kupffer hücreleri

‹R hasar› s›ras›ndaki oksidan stresin önemli bir kayna¤›

ise, Kupffer hücrelerinin fonksiyonlar›n›n durdurulmas›

‹R hasar›n› azaltabilir. Mosher ve ark., GdCl3 ile

Kupffer hücre blokaj›n›n deneysel karaci¤er ‹R

modelinde karaci¤er hasar›n› azaltt›¤›n›

bildirmifllerdir(27).  Ayr›ca, GdCl3 ile Kupffer hücre

blokaj› yolu ile, ‹R sonras› uzak doku hasar›n›n

önlenebilece¤i de öne sürülebilir. GdCl3 ile Kupffer

hücre blokaj›n›n, intestinal iskemi-reperfüzyonun

indükledi¤i akut akci¤er hasar›n› azaltt›¤› da

gösterilmifltir(7). Ancak, GdCl3 ile Kupffer hücre

blokaj›n›n, infrarenal aortik iskemi reperfüzyon sonras›

renal hasara olan etkisi henüz araflt›r›lmam›flt›r.

Çal›flmam›z, GdCl3’ün, deneysel infrarenal aortik

okluzyon-reperfüzyon modelinde uzak organ  ‹R

hasar›n› azaltt›¤›n› gösteren ilk çal›flma olmas› aç›s›ndan

önemlidir. 

TNF-α ve IL-6, intestinal ‹R sonras› akci¤er hasar›na

yol açan inflamatuar yan›tta  temel sitokinlerdir (7). Bu

sitokinlerin, ‹R’a ba¤l› uzak organ hasar› s›ras›nda

önemli ifllevi vard›r. Hepatik ‹R hasar› s›ras›nda da,

erken dönemde Kupffer hücrelerinden TNF-α ve IL-6

sal›nd›¤› bilinmektedir (27). Bununla ilgili olarak, GdCl3
ile Kupffer hücre blokaj›n›n, Kupffer hücreleri

taraf›ndan dolafl›ma sal›nan proinflamatuar sitokinlerin

miktar›n› azaltarak, böbrekleri A‹R’a ba¤l› ‹R

hasar›ndan korudu¤unu düflünüyoruz.  

‹skemi s›ras›nda adenozin trifosfat (ATP) düzeyleri

azal›r, adenozin monofosfat (AMP) düzeyleri artar.

AMP katabolize olarak adenozin, inozin ve hipoksantin

oluflumunu sa¤lar. Hipoksantin ve ksantin de, ksantin

oksidaz enziminin katalize etti¤i bir reaksiyonla O2
.-

oluflturur. Ksantin oksidaz (XO), iskemik dokuda serbest

radikal oluflumu sürecinde temel role sahiptir. Ayr›ca,

postiskemik reperfüzyon hasar›nda önemli bir faktör
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oldu¤u gösterilmifltir (29). Vega ve ark. taraf›ndan yap›lan

bir deneysel çal›flma, iskemik kalan ekstremiteden

reperfüzyon s›ras›nda sal›nan XO’›n karaci¤er taraf›ndan

dolafl›mdan al›nd›¤›, Kupffer hücre ve PMNL

aktivasyonuna arac›l›k etti¤i ve bu yolla uzak organ

hasar› oluflumuma katk›da bulundu¤unu

desteklemektedir(30). ‹nfrenal aorta okluzyon-reperfüzyon

modelinde de alt ekstremite iskemi reperfüzyonu

oluflmaktad›r. GdCl3 ile Kupffer hücre blokaj›, ‹R’a

u¤ram›fl alt ekstremitelerden kaynaklanan XO’›n,

Kuppfer hücrelerini aktive etmesini ve sonuçta renal

hasar oluflturmas›n› engellemifl olabilir.

Sonuç olarak, bu deneysel çal›flma göstermifltir ki,

GdCl3, Kupffer hücre blokaj› oluflturarak, rat infrarenal

A‹R modelinde, böbreklerde oluflan iskemi reperfüzyon

hasar›n› azalt›r. Bunun yan›nda, A‹R sonras› uzak organ

hasar›na iliflkin mekanizmalar hala tam olarak anlafl›lm›fl

de¤ildir. Bu hasar› azaltmaya yönelik daha ileri tedavi

yaklafl›mlar› gelifltirebilmek için yeni klinik ve deneysel

çal›flmalara gereksinim vard›r.
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RÜPTÜRE ABDOM‹NAL AORT ANEVR‹ZMALARINDA ‹NFRARENAL VE
H‹ATAL KLEMPLEMEN‹N ETK‹LER‹
EFFECTS OF INFRARENAL AND HIATAL CLAMPING IN REPAIR OF
RUPTURED ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS
Dr.Fatih ‹SLAMO⁄ LU, Dr.An›l Ziya APAYDIN, Dr.Hakan POSACIO⁄ LU, Dr.Tahir YA⁄ DI, Dr.Tanzer ÇALKAVUR,
Dr.Yüksel ATAY 
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, ‹zmir.

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 18-22 May›s 2005, Antalya’da sözlü bildiri olarak sunulmufltur.

Özet
Amaç: Rüptüre abdominal aort anevrizmas› (AAA) tamirinde tomografi tekni¤i, hasta uyumu ve yoruma ba¤l› farkl›l›klar
nedeniyle preoperatif planlanan infrarenal klempleme yap›lamayabilir. Çal›flmam›z›n amac›, operasyonlarda zaman kaybetmeden
rutin hiatal klempaj uygulanmas›nn güvenilirli¤ini infrarenal klempaj sonuçlar› ile karfl›laflt›rmal› olarak incelemektir.
Yöntem: Anabilim dal›m›zda 1994-2005 y›llar› aras›nda rüptüre AAA tamiri uygulanan, yafl ortalamas› 69.9±8.8 olan 61 olgu
incelenmifltir. Bunlardan 48 olguda hiatal 13 olguda infrarenal klemp uygulanm›flt›r. Solunum, renal, gastrointestinal, kardiyak
komplikasyonlar, relaparotomi, enfeksiyon, mortalite, cell saver kullan›m›, kan ürünleri ihtiyac›  ve hastanede kal›fl süreleri iki grup
aras›nda univaryans ve multivaryans analizlerle de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Total mortalite 20 (%32.8) olgu olup gruplar aras›nda anlaml› bir fark yoktur. Univaryans analizlerde postoperatif
solunum komplikasyonlar› (p=0.006), kan ihtiyac› (p=0.009), cell saver kullan›m› (p<0.001) ve hastanede kal›fl süresi (p=0.008)
hiatal klempaj yap›lan grupta daha yüksek bulunmufltur. Hiatal grupta fazla olan cell saver kullan›m›,  postoperatif solunum
komplikasyonlar› (p=0.042) ve hastanede kal›fl süresi (p= 0.04); tüp greft tekni¤inin ise artm›fl kan kullan›m› (p=0.009) ile
birlikteli¤i görüldü¤ü için multivaryans analiz yap›lm›fl, ancak ba¤›ms›z bir risk faktörü bulunmam›flt›r. Hiatal gruptaki renal
iskemi süresi (>30 dk) ise bu gruptaki renal komplikasyonlar (p= 0.04), kan kullan›m› (p=0.005) ve mortalite için (p<0.001)
ba¤›ms›z risk faktörü olmufltur.
Sonuç: Rüptüre AAA tamirinde infrarenal eksplorasyonla vakit kaybedilmeden yap›lacak hiatus klemplemesi 30 dakikan›n alt›nda
belirgin bir risk faktörü de¤ildir, güvenle uygulanabilir, proksimal anastomozun, renal arter ç›k›fllar›n› da görerek daha konforlu
yap›lmas›na imkan verebilir. (Damar Cer Der 2005;14(2):19-24).
Anahtar Kelimeler: Rüptür, Abdominal Aort Anevrizmas›, Klemp

Abstract
Purpose: Infrarenal clamping of the aorta which seems possible in the preoperative evaluation can not be performed everytime in
the repair of ruptured abdominal aortic aneurysm, because of CT technique, differences in interpretation and inadequate
cooperation of the patient. Aim of our study was to evaluate comparatively the results and safety of routine hiatal clamping as a
first choice with those of infrarenal clamping.
Methods: Sixty-one patients with mean age of 19.9±8.8 years who had undergone ruptured abdominal aortic aneurysm repair
between 1994-2005 were evaluated retrospectively. Hiatal clamping and infrarenal clamping were performed in 48 patients and
13 patients, respectively. By univariate and multivariate statistical analyses of respiratory, renal, gastrointestinal, cardiac
complications, relaparotomy, infection, mortality, cell saver usage, blood and blood product requirements, and hospitalization
time were evaluated comparatively between two groups. 
Results: Overall mortality was 20 (32.8%) and there was not any difference between two groups. Univariate analyses revealed that
hospitalization time (p=0.008), postoperative respiratory complications (p=0.006), blood requirement (p=0.009), and cell-saver
usage (p<0.001) were significantly higher in the hiatal clamping group. Multivariate analysis was also performed, since cell saver
usage which had been found higher in the hiatal group, was also found related to postoperative respiratory complications (p=0.042),
and prolonged hospitalization time (p=0.04); and tubular graft technique was found related to higher blood requirements in
univariate analyses; however an independent risk factor could not be found. Prolonged renal ischemia time (>30 min) of hiatal group
was an independent risk factor for renal complications (p=0.04), blood usage (p=0.005), and mortality (p<0.001) in this group.  
Conclusion: Hiatal clamping which is performed without any delay for infrarenal aortic exploration is not a significant risk factor
in the repair of ruptured abdominal aortic aneurysm provided clamping time is less than 30 min. It can be performed safely and
provides more comfortable operative conditions. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(2):19-24).
Keywords: Rupture, Abdominal Aortic Aneurysm, Clamp

Dr.Fatih ‹SLAMO⁄LU
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›
35100 Bornova - ‹ZM‹R
Tel : 0232 3903553
Fax : 0232 3390002
e-posta : fislam@med.ege.edu.tr



‹R‹fi

Abdominal aort anevrizmas› (AAA) 60 yafl›n üzerindeki

popülasyonda % 4–11  s›kl›kla görülen, rüptür

durumunda %40-70, hastaneye ulaflamayanlar da dahil

edildi¤inde ise %80-90 gibi yüksek oranlarda

mortaliteye neden olan bir patolojidir (1,2). Bat›n

ultrasonografisi (USG) % 95 do¤rulukla anevrizma

varl›¤›n› göstermesine ra¤men rüptürde sensitivitesi

düflüktür. Bilgisayarl› tomografi (BT) ise rüptürde % 77

sensitivite ve % 100 spesifite ile do¤ru tan›

konulmas›nda etkilidir (1,2). Abdominal aort anevrizma

tamirinde klempleme infrarenal, hiatal (supraçölyak) ve

torakal aorta düzeylerinde yap›labilir. Cell saver

kullan›m› ve distal anastomozun klemp konulmadan

yap›ld›¤› aç›k distal anastomoz tekniklerinin de cerrahi

tedavi sonuçlar›n› olumlu etkiledikleri bildirilmifltir (3).

Tamirde en ideal sonuçlar›n al›nd›¤› infrarenal

klemplemeyi jukstarenal anevrizma ve rüptür

durumlar›nda uygulamak mümkün olmamaktad›r. Renal

arter orifisleri ile anevrizman›n proksimali aras›ndaki

mesafenin 30 mm’nin alt›nda oldu¤u infrarenal

abdominal aort anevrizmalar›nda suprarenal kros-klemp

koyma olas›l›¤› yüksektir. Rüptüre olgularda s›kl›kla acil

olarak torakal klempaj veya hiatus eksplorasyonu ile

supraçölyak aortan›n klemplenmesi gereklidir. Otuz

dakikan›n alt›ndaki sürelerde hiatal veya torakal

klempleme ile tamirin mortalite üzerine belirgin etkisi

olmad›¤› gibi, torakal klemp uygulanan olgularda

postoperatif solunum komplikasyonlar›nda ve muhtemel

yüksek seviyedeki klemplemeye ba¤l› barsak iskemisi

insidans›n›n daha yüksek oldu¤u bildirilmifltir (3-7).

Ayr›ca, hiatal klempaj uygulamas› proksimal anastomoz

bölgesinden yeni anevrizma veya yalanc› anevrizma

oluflumunu önlemede etkili bir tekniktir (3). Rüptüre AAA

tamirinde infrarenal veya hiatal klempaj uygulanmas›na

tomografik incelemede renal arterler ve anevrizma

aras›ndaki mesafeye göre karar verilebilmesine ra¤men,

çekim tekni¤i, hasta uyumu ve yoruma ba¤l› farkl›l›klar

nedeniyle preoperatif planlanan infrarenal klempleme

yap›lamayabilir (8). Çal›flmam›z›n amac›, rüptüre AAA

tamirlerinde zaman kaybetmeden rutin hiatal klempaj

uygulanmas›n›n güvenilirli¤ini infrarenal klempaj

sonuçlar› ile karfl›laflt›rmal› olarak incelemektir.

HASTALAR VE YÖNTEM
Merkezimizde 1994–2005 y›llar› aras›nda rüptüre AAA

nedeniyle opere edilmifl 81 olgu aras›ndan postoperatif

solunum komplikasyonlar›na belirgin etkisi nedeniyle

torakal klemp uygulanm›fl 20 olgu hariç tutularak yafl

ortalamas› 69.9±8.8 y›l olan toplam 61 olgu retrospektif

olarak de¤erlendirilmifltir. Hiatal klempleme 48 olguda,

infrarenal klempleme 13 olguda uygulanm›flt›r (Tablo

1). Bütün olgularda genel anestezi alt›nda orta hat bat›n

insizyonu, transperitoneal yaklafl›m uygulanm›flt›r.

Proksimal kelmpleme, hiatal veya infrarenal seviyeden

BT bulgular›na göre renal arterler ve anevrizma iliflkisi

de¤erlendirilerek yap›lm›flt›r. Hiatal klempleme,

midenin küçük kurvaturu ile karaci¤er aras›ndaki

omentum minustan girilerek diyafragman›n kruslar›n›n

aralanmas›n› takiben hiatal supraçölyak aortan›n

eksplorasyonu ve dönülmeden afla¤›da vertebral kolona

temas edecek flekilde klempin yerlefltirilmesi yolu ile

yap›lm›flt›r. Hastal›¤›n patolojisine göre s›f›r poroziteli

kollajen kapl› dakron tübüler veya bifürke greftler ile

anevrizma tamiri uygulanm›flt›r. Hastan›n preoperatif

kan kayb›, kan grubunun elverifllili¤i, cerrah›n tercihi ve

cihaz›n kullan›labilirli¤i gibi faktörlere ba¤l› olarak 43

olguda cell saver kullan›lm›flt›r. 

Retrospektif olarak düzenlenen çal›flmam›zda solunum,

renal, gastrointestinal, kardiyak komplikasyonlar,

relaparotomi, enfeksiyon, mortalite, cell saver kullan›m›,

kan ve kan ürünleri ihtiyac›  ve hastanede kal›fl süreleri

iki grup aras›nda inceledi¤imiz faktörlere göre

kategorize edilip istatistiksel de¤erlendirmeye al›nm›flt›r.

‹statitistiksel de¤erlendirmelerde PC için SPSS

(ver.10.0) program› kullan›lm›flt›r. ‹htimal de¤eri (p)

0.05 ve alt›nda ise anlaml› kabul edilmifltir. Bütün

verilerin ortalama, standard deviasyon (SD) ve median

de¤erleri saptanm›flt›r. Kategorik veriler için χ2 ve Fisher

exact test; sürekli de¤iflkenler için ise student’s t test

univaryans analizleri olarak kullan›lm›flt›r. Risk

faktörlerinin sürvi, mortalite ve morbiditeye etkilerinin
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de¤erlendirilmesinde Cox ve multivaryans analizleri

kullan›lm›flt›r.

BULGULAR
Olgular›n yafl ve cinsiyet gibi demografik özellikleri

aç›s›ndan gruplar aras›nda anlaml› bir fark yoktur (Tablo

1). Total mortalite 20 (%32.8) olgu olup gruplar

aras›nda anlaml› bir fark yoktur Univaryans analizlerde

postoperatif solunum komplikasyonlar› (p=0.006), kan

ihtiyac› (p=0.009), cell saver kullan›m› (p<0.001) ve

hastanede kal›fl süresi (p=0.008) hiatal klempaj yap›lan

grupta daha yüksek bulunmufltur (Tablo 1). Postoperatif

renal komplikasyonlar›n hiatal gruptaki belirgin say›sal

fazlal›¤› istatistiksel anlaml› olmam›flt›r (p= 0.08).

Postoperatif solunum yetmezli¤i (p=0.002), böbrek

yetmezli¤i (p=0.001), intestinal iskemi (p=0.003) ve

relaparotomi (p=0.033) mortalitenin univaryans

belirleyicileri olurken, multivaryans analizde ise

postoperatif böbrek yetmezli¤i (p=0.010) mortalitenin

ba¤›ms›z belirleyicisi olmufltur (Tablo 2). Renal iskemi

süresi(>30 dk, hiatal grupta) (p <0.001) mortalitenin tek

belirleyicisidir.

Hiatal grupta fazla olan cell saver kullan›m›,  postoperatif

solunum komplikasyonlar› (p=0.042) ve hastanede kal›fl

süresi (p= 0.04) (Tablo 3); tüp greft tekni¤inin ise artm›fl

kan kullan›m› (p=0.009) (Tablo 4) ile birlikteli¤i de

Turkish J Vasc Surg
2005; 14 (2): 19-24

Fatih ‹slamo¤lu ve Arkadafllar›

21

Tablo 1: Rüptüre abdominal aort anevrizmal› olgular›n klemp seviyesine göre preoperatif demografik, perioperatif ve
postoperatif verileri.

Total Hiatal klemp ‹nfrarenal klemp P

Say› 61 48 13 0.6

Ortalama yafl 69.92±8.80 69,52 71,39 1

Erkek / Kad›n 55/6 44/4 11/2 1

Kan kullan›m› (ünite) 4.23±3.19 4.71±3.24 2.47±2.33 0.009

Plazma kullan›m› (ünite) 3.41±2.95 3.75±3.08 2.15±2.08 0.037

Y Greft (n) 46 34 12 0.104

Cell saver 43 39 4 0.001

‹ntestinal iskemi (n) 5 3 2 0.287

Solunum yetmezli¤i (n) 18 18 0 0,006

Böbrek yetmezli¤i (n) 10 10 0 0,073

Relaparotomi (n) 7 6 1 0.534

Hastanede Kal›fl (gün) 9.66±6.67 10.5±7.15 6.54±2.91 0,008

Mortalite (n) 20 17 3 0,313

Tablo 2: Rüptüre abdominal aort anevrizmal› olgularda postoperatif dönemde mortaliteye etkili faktörler: 
Univaryans ve multivaryans analiz.

Faktör Univaryans P Risk Oran› Güvenirlik Aral›¤› Multivaryans P

Solunum Yetmezli¤i 0,002 2.837 0.570-14.119 0.203

BöbrekYetmezli¤i 0,001 12.645 1.831-87.322 0,010

Barsak‹skemisi 0,001 46.571 0.000-6E+41 0.806

Relaparotomi 0,021 1.189 0.062-22.746 0.909



görüldü¤ü için multivaryans analiz yap›lm›fl, ancak

postoperatif sonuç ve komplikasyonlara etkili ba¤›ms›z

bir risk faktörü bulunmam›flt›r (Tablo 5,6,7). 

Hiatal klemp uygulanan gruptaki renal iskemi süresi ( >

30 dk), bu gruptaki renal komplikasyonlar (p = 0.04),

artm›fl kan kullan›m› (p = 0.005) ve mortalite için (p <

0.001) ba¤›ms›z risk faktörü olmufltur (grafik 1, Tablo 8:).
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Tablo 3: Cell saver kullan›m›n›n postoperatif bulgulara etkisi.

Total Cell Saver + Cell Saver - P

Solunum Yetmezli¤i var (n) 18 16 2 0,042

Hastanede kal›fl >10 gün (n) 14 13 1 0,040

Tablo 4: Ameliyat tekni¤inin postoperatif kan kullan›m›na etkisi.

Total Tüp Greft Y Greft P

Kan <4 ünite 33 5 28
Kan >4 ünite 21 10 11 0,009

Tablo 5: Postoperatif solunum yetmezli¤ine etkili faktörler: Univaryans ve multivaryans analiz.

Faktör Univaryans P Risk Oran› Güvenirlik Aral›¤› Multivaryans P

Klemp Yeri 0,006 0.000 0.000-4.1E+19 0.761
Cell Saver 0,042 2.435 0.447-13.273 0.304

Tablo 6: Postoperatif uzam›fl (>10 gün) hastanede kal›fla etkili faktörler: Univaryans ve multivaryans analiz.

Faktör Univaryans P Risk Oran› Güvenirlik Aral›¤› Multivaryans P

Klemp Yeri 0,008 0.000 0.000-2.0E+22 0.780
Cell Saver 0,040 4.000 0.392-40.780 0.242

Tablo 7: Postoperatif artm›fl kan kullan›m›na (>4 ünite) etkili faktörler: Univaryans ve multivaryans analiz.

Faktör Univaryans P Risk Oran› Güvenirlik Aral›¤› Multivaryans P

Klemp Yeri 0,038 0.235 0.026-2.122 0.197
Tüp Greft 0,009 0.432 0.096-1.954 0.276
Renal iskemi 0.001 6.039 0.974-37.433 0.053

Tablo 8: Hiatal klemp uygulanan grupta renal iskemi süresinin postoperatif sonuçlar üzerine etkileri: Univaryans ve
multivaryans analiz.

Total Renal ‹skemi Univaryans P Multivaryans P

< 30 dk. >30 dk. 

Mortalite                    yok 31 29 2 0.000 0.003
var 17 7 10 

Böbrek  Yetmezli¤i   yok 38 31 7 0.040 0.050
var  10 5 5 

Kan    <4 ünite 24 22 11 0.005 0.029
>4 ünite 10 2 9



TARTIfiMA
Rüptür olan AAA’lar›nda mortalite %77-%94 aras›nda

de¤iflmektedir (1,8). Rüptürün saptanmas› aç›s›ndan en

kolayl›kla ve güvenilir bir flekilde uygulanabilecek tan›

yöntemi BT’ dir (1). Rüptüre anevrizmalarda di¤er önemli

bir konu da anevrizman›n renal arterleri içine al›p

almad›¤›n›n preoperatif olarak saptanmas›d›r. Çünkü bu

kros-klemp uygulamas›n›n hangi seviyeden yap›lmas›

gerekti¤i hakk›nda cerraha preoperatif dönemde önemli

bilgiler verir. Renal veya suprarenal bölgeye uzan›m›

olan AAA’nda retroperitoneal veya torakoabdominal

insizyon gibi morbiditesi yüksek yaklafl›mlar›n

kullan›lmas›n›n yan›s›ra, suprarenal (supraçöliyak veya

torakal) kros-klemp uygulamas› sonucu böbrek ve

visseral organ hasar› daha yüksek olmakta ve geçici

koagülasyon kusurlar› meydana gelmektedir (9-12). Bu tür

anevrizmalarda suprarenal kros-klemp uygulamas›n›n

sa¤lad›¤› avantaj ise, rüptür olan ve hipovolemik floktaki

olgularda kan bas›nc›n› k›sa sürede yükselterek, s›v›

replasman› için yeterli zaman sa¤lamas›, aortan›n

sa¤l›kl› k›sm›na daha rahat ve kolay bir flekilde

anastomoz yap›lmas› ve bunun sonucu olarak da geç

anastomotik anevrizmalar›n daha nadir görülmesidir (3).

Olgular›m›zda, daha önceki bir çal›flmam›zda

gösterildi¤i gibi BT ile tama yak›n bir do¤rulukla rüptür

tan›s› konulmufltur (13).

Rüptüre AAA cerrahisinde klemp seviyesinin yan› s›ra

mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler birçok

araflt›rmaya konu olmufltur. Davidoviç ve arkadafllar›

400 olguluk serilerinde rüptüre AAA’da cerrahinin

ortalama %52 yaflam kurtar›c› oldu¤unu, bilinç

bozuklu¤u, flok, kardiyak arrest, preoperatif renal

yetmezlik, hemoraji ve aortobifemoral greft (Y)

kullanma ihtiyac›n›n yüksek mortalite ile birlikteli¤ini

göstermifllerdir (14). Olgularda ço¤unlukla infrarenal

klemp uygulanm›fl, ancak klemp seviyesi ile mortalite

aras›nda bir iliflki bulunmam›flt›r. Klemp süresinin >47

dk olmas› ve intraoperatif kanama-kan ihtiyac› fazlal›¤›

mortaliteyi artt›ran faktörler olmufltur. Markoviç ve

arkadafllar›n›n 229 rüptüre AAA olgusunda yapt›klar› bir

çal›flmada ortalama yaflam %46 olarak bulunmufl,

preoperatif hipotansiyon, flok, renal yetmezlik, hemoraji-

kan ihtiyac› fazlal›¤› ve aortobifemoral greft (Y)

kullanma ihtiyac› yüksek mortalite ile birlikteli¤i

gösterilmifltir. Klemp seviyesi ile mortalite aras›nda bir

iliflki bulunmam›flt›r (15). Çal›flmam›zda %68 düzeyinde

bulunan cerrahi sonras› sa¤ kal›m oran› bu iki çal›flmada

belirtilen %50 civar›ndaki sonuçlara göre daha iyidir,

klemp seviyesi ile mortalitenin iliflkisiz oldu¤u sonucu

ise bu çal›flmalarla uyumludur. Bizim çal›flmam›zdan

farkl› olarak preoperatif yatersiz hemodinamik

koflullar›n postoperatif sonuca daha çok etkili oldu¤u

gösterilmifltir. Levison ve arkadafllar›, preoperatif

sistolik arter bas›nc› <90 mm Hg, >30 dk süreli

hipotansiyon, <35 ºC hipotermi, pH<7.3, >5 L s›v› veya

>6 Ü kan replasman› faktörlerinden ikiden fazlas›n›n

birlikteli¤inin rüptüre AAA’l› olgularda postoperatif

intestinal iskeminin belirleyicisi oldu¤unu bildirmifltir
(16).  Merlo ve arkadafllar› rüptüre AAA tamirinde

hipotansiyon, flok, preoperatif renal yetmezlik gibi

faktörlerin yan›nda aorta birden fazla yerde klemp

koyma ihtiyac›n›n, postoperatif olarak ise böbrek

yetmezli¤i ve fazla kan kullan›m›n›n mortalitenin

belirleyicileri olduklar›n› göstermifllerdir(6).

Çal›flmam›zda da postoperatif bir faktör olarak böbrek

yetmezli¤inin mortalite için belirleyici oldu¤u

gösterilmifltir. 

Mortalitenin anlaml› bir belirleyicisi olarak postoperatif

renal yetmezlik, özellikle suprarenal klemplemenin

yap›ld›¤› olgularda güvenli klemp süresinin

belirlenmesine yönelik araflt›rmalara da konu
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Mortalite Yaflayan olgu

Grafik 1: Hiatal klemp uygulanan grupta renal iskemi
süresinin mortalite üzerine etkisi. 



olmaktad›r. Daha önceki bir çal›flmam›zda jukstarenal

lokalizasyonlu veya rüptüre AAA olgular›nda hiatal

klemplemenin <30 dk alt›ndaki sürelerde güvenli

oldu¤u, konforlu bir anastomoz yapma kolayl›¤›

sa¤lad›¤› ve geç anastomotik anevrizma formasyonunu

önledi¤i gösterilmifltir (3). Sasaki ve arkadafllar› da

suprarenal klemp gerektiren olgularda >30 dk üzerindeki

klemp sürelerinde postoperatif renal yetmezlik riski

anlaml› bir art›fl gösterdi¤i için renal koruma

yöntemlerinden birinin uygulanmas› gerekti¤ini

bildirmifllerdir (17). Çal›flmam›z›n sonuçlar› da hiatal

klemp uygulanan gruptaki >30 dk renal iskemi süresinin

bu gruptaki renal komplikasyonlar, artm›fl kan kullan›m›

ve mortalite için ba¤›ms›z risk faktörü oldu¤unu

göstermifltir. Çal›flmam›z›n di¤er önemli bir sonucu da

postoperatif solunum komplikasyonlar›, kan ihtiyac› ve

hastanede kal›fl süresinin hiatal grupta belirgin fazla

oldu¤udur. Özellikle yap›lan son dönem çal›flmalarda

suprarenal klemplemenin postoperatif komplikasyonlar

yönünden patolojik etki mekanizmalar› da araflt›rma

konusu olmufltur. Illig ve arkadafllar›, supraçölyak aortik

klemplemenin hepatik hipoperfüzyona yol açarak

sirküle eden t-PA klirensinde azalma sonucu primer

fibrinolitik bir durumun geliflmesine yol açt›¤›n› ve bu

olgularda görülen artm›fl kanama diyatezine yönelik

olarak antifibrinolitiklerin faydal› olabilece¤ini

göstermifllerdir (18). Hill ve arkadafllar› da supraçölyak

klemplemenin nötrofile ba¤l› reperfüzyon hasar›dan

sorumlu nötrofil integrin CD11b düzeyinde art›fla yol

açt›¤›n›, bunun da bu olgularda infrarenal tamir

görenlerden daha fazla oranda akci¤er hasar›

geliflmesinden sorumlu olabilece¤ini bildirmifllerdir (19).

Sonuç olarak, acil bir operasyon olan rüptüre AAA

tamirinde infrarenal eksplorasyonla vakit

kaybedilmeden yap›lacak hiatus klemplemesi 30

dakikan›n alt›ndaki sürelerde mortalite ve morbidite için

belirgin bir risk faktörü de¤ildir ve güvenle

uygulanabilice¤ine inan›yoruz. Ayr›ca bir avantaj olarak

hiatus klemplemesi, proksimal anastomozun renal arter

ç›k›fllar›n› da görerek daha konforlu yap›lmas›na imkan

verebilir.  
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T‹P-A AORT‹K D‹SSEKS‹YONLU HASTALARDA VASKÜLER DÜZ KAS
HÜCRELER‹NDEK‹ APOPITOZU DÜZENLEY‹C‹ PROTE‹NLER‹N ROLÜ
AORTIC VASCULAR SMOOTH MUCLE CELL APOPTOSIS IN PATIENTS
WITH TYPE-A AORTIC DISSECTION 
Dr.Ahmet Rüçhan AKAR*, Dr.Kamil Can AKÇALI**, Dr.Serkan DURDU***, Dr.Iraz T. AYDIN**, Dr.Filiz Ç‹VR‹L**,
Dr.Refik TAfiÖZ*, Dr.Bülent KAYA*, Dr.Ümit ÖZYURDA* 
*Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara, **Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
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XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresinde sunulmufl ve "Genç Araflt›rmac› 2.’lik Ödülünü" almaya hak kazanm›flt›r. 

Özet
Amaç: Bu çal›flman›n amac›, tip-A aort disseksiyonlu hastalarda (TipA-AD) aort vasküler düz kas hücrelerinde (VDKH) apoptoz
varl›¤› ve apoptozu düzenleyici proteinlerin araflt›r›lmas›d›r. 
Yöntem: Kas›m/2002 ile Ocak/2005 tarihleri aras›nda elektif olarak aort TipA-AD nedeniyle cerrahi onar›m uygulanan 10
hastadan (yafl:53.3±13.1, 7E/3K, disseksiyon süresi:18.1±16.8 gün) ve kontrol grubu olarak ise koroner arter bypass cerrahisi
(KABG) uygulanan 10 hastadan (yafl:64.3±6.6, 7E/3K) tam kat aort duvar› örnekleri al›nm›flt›r. Operasyon s›ras›nda al›nan tüm
doku örneklerinde, VDKH’lerinde apoptozunun varl›¤› in situ DNA fragman iflaretlemesi (TUNEL) tekni¤i ile incelenmifltir.
Apoptozu regüle edici proteinlerin (Bak, Bax, Bcl-2 ve Bcl-XL)  bu dokularda ifadelerinin araflt›r›lmas› ise immunohistokimya
yöntemi ile gerçeklefltirilmifltir. 
Bulgular: Tüm TipA-AD hastalar›n›n aort segmentlerinin VDKH’lerinde apoptozun varl›¤› TUNEL yöntemi ile gösterilmifltir.
Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalardan al›nan doku örnekleri ile TipA-AD doku örnekleri  karfl›laflt›r›ld›¤›nda ,
TipA-AD hastalar›n›n VDKH’lerinde apoptozu art›r›c› bir protein olan Bak proteini ifadesi daha yo¤un olarak gözlenirken,
koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalar›n aort örneklerinde ise apoptoz önleyici bir protein olan Bcl-2 ifadesi daha yo¤un
olarak saptanm›flt›r.  
Sonuçlar: Tip-A aorta disseksiyon hastalar›n›n damar düz kas hücrelerinde Bak proteinin artm›fl olmas› bu hücreleri hacim
yüklenmesine ba¤l› ortaya ç›kabilecek apoptoza daha duyarl› hale getirdi¤ini düflündürdü¤ünden, bu hastalarda Bcl-2 gen ailesi
üyesi proteinlerinin kontrolünün terapötik ve prognostik kullan›m potansiyelleri  olabilir. (Damar Cer Der 2005;14(2): 25-30).

Anahtar Kelimeler: apoptozis, vasküler düz kas hücreleri, aort disseksiyonu

Abstract
Background: The purpose of this study is to examine the onset of apoptosis and its regulatory  proteins in aortic vascular smooth
mucle cells (VSMC) in patients with type-A aortic dissection (TypeA-AD).  
Methods: Between November/2002 and January/2005, full-thickness aortic wall specimens were obtained from 10 patients
undergoing elective surgical repair of TypeA-AD (age:53.3±13.1, 7M/3F, duration of dissection: 18.1_16.8 days) and  10 patients
undergoing coronary artery bypass grafting (CABG) used as a control preparations (mean age: 64.3±6.6, 7M/3F). All tissue
samples collected at the time of operation were submitted to analysis of VSMC apoptosis by using in situ end-labelling of DNA-
fragments (TUNEL). Furthermore the expression of Bak, Bax, Bcl-2, and Bcl- XL proteins which are responsible from the
regulation of apoptosis were also investigated by using  immunohistochemical staining.
Results: Segments from TypeA-AD patients exhibited the onset of  apoptosis s which were identified by specific in situ end-
labelling of DNA-fragments (TUNEL). Proapoptotic Bak protein expression was significantly increased in type A-AD patients
when compared to that of  aortic segments from the patients undergoing CABG whereas antiapoptotic Bcl-2 protein expression
was predominantly observed in the CABG group.
Conclusions: Increased Bak protein expression observed in patients with Type-A AD may  suggest that these VSMCs are  more
vulnerable to apoptosis due to the proapoptotic effects of circumferential overload. Therefore, the regulation  of  Bcl-2 gene family
member proteins may have a therapeutic and prognostic role in TypeA-AD. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(2): 25-30).    

Keywords: apoptosis, vascular smooth muscle cell, aortic dissection
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‹R‹fi

Apoptoz, Kerr ve arkadafllar›n›n belirtti¤i gibi, ay›r›c›

morfolojik ve biyokimyasal özellikleri ile aktif bir hücre

ölümüdür1. Apoptoz yolu ile ölen hücrelerde, çekirdekte

kromatin yo¤unlaflmas›, hücre zarlar›nda balonlaflma

oluflmas› ve DNA fragmantasyonu göstermektedirler.

Ölmüfl hücre parçalar›n› içeren apoptotik cisimlerin

oluflumu ve bunlar›n inflamasyona neden olmadan

fagositoz ile bulunduklar› yerden uzaklaflt›r›lmalar›

apoptotik hücrelerin morfolojik özelliklerindendir2.

Apoptozun, embriyonik geliflim, endokrin ba¤›ml› doku

atrofisi ve normal yetiflkin dokular›n homeostaz›

s›ras›nda çok önemli rolü oldu¤u gösterilmifltir. De¤iflik

hücre içi ve d›fl› sinyallerle tetiklenen apoptoz

yolaklar›nda meydana gelen bozukluklar›n, kanser,

nörodejenerasyon, otoimmünite, kalp hastal›klar› ve

viral enfeksiyonlar gibi çok çeflitli insan hastal›klar›n›n

patogenezinde rol oynad›¤› kabul edilmektedir3. Bunun

sonucu olarak, apoptozu düzenleyen genlerin,

günümüzde teflhis ve tedavi yaklafl›mlar›n›n hedefleri

oldu¤u aç›kt›r. Programl› hücre ölümü, içlerinde bcl-2

gen ailesinin de bulundu¤u birçok farkl› mekanizma ile

regüle edilmektedir. Bcl-2 gen ailesinde hem apoptozu

art›ran  hem de azaltan genler bulunmaktad›r. Apoptozu

art›ranlar›n önleyicilere olan oran›n›n hücrelerin kaderini

saptamada önemli bir rolü oldu¤u gösterilmifltir. Bu

proteinler, mitokondriadan sitokrom c ve apoptoz

oluflturucu faktörlerin sal›n›m›n› ve bunun sonucu olarak

caspase aktivasyonunu regüle etmektedirler. Apoptozun

ve regüle edici Bcl-2 genlerinin çeflitli kalp ve damar

hastal›klar›nda rolü yayg›n olarak araflt›r›lm›fl olmas›na

ra¤men tip-A aort disseksiyonlu (AD) hastalar›n

vasküler düz kas hücrelerinde (VDKH)  bildi¤imiz

kadar›yla incelenmemifltir. Tip-A AD hastalar›nda

apoptozun ve bcl-2 gen familyas›n›n rolünü ayd›nlatmak

çal›flman›n amac›n› oluflturmaktad›r. Bu amaçla tip-A

AD hastalar›ndan al›nan VDKH’lerinde apoptozun

varl›¤› ve farkl› Bcl-2 protein ailesi üyelerinin ifadeleri

araflt›r›lm›fl ve koroner arter bypas cerrahisi uygulanan

hastalardan al›nan dokularla karfl›laflt›r›lm›flt›r. 

2. Hastalar ve Yöntem
2.1. Hasta kohortu

Kas›m 2002 ile Ocak 2005 tarihleri aras›nda elektif

cerrahi onar›m yap›lan 10 Tip-A AD (7 erkek ve 3 kad›n

hasta, ortalama yafl: 53.3±13.1, disseksiyon süresi:

18.1±16.8 gün) hastas›ndan al›nan tam kat aort duvar›

örnekleri ile KABG operasyonu yap›lan hastalar›n ç›kan

aort dokular› (10 örnek, 7 erkek ve 3 kad›n hasta,

ortalama yafl: 64.3±6.6) kontrol örnekleri olarak

karfl›laflt›r›ld›. Kontrol aort örneklerinde operasyon

s›ras›nda aort anevrizmas› veya disseksiyona iliflkin bir

kan›ta rastlanmad›. Çal›flma süresince, (1) "Paepe

yenilenmifl kriterlerine dayal›" Marfan sendromu teflhisi4

(2) her formda aortit tan›s› olan hastalar çal›flma d›fl›

b›rak›lm›flt›r.

2.2.‹mmunohistokimya

Farkl› Bcl-2 ailesi proteinlerinin varl›¤› %10 formalin ile

fikse edildikten sonra parafine gömülen dokulardan

al›nan 5μ büyüklü¤ünde kesitlerde incelenmifltir. Bu

kesitler %0.3 hidrojen peroksidli methanol içinde 30

dakika inkübe edildikten sonra içerisinde % 1.5 normal

keçi serumu, %2  BSA ve % 0.1 triton-X  bulunan PBS

ile oda s›cakl›¤›nda bir saat tutulmufltur. Bax, Bcl-XL,

Bcl-2 ve Bak primer antikorlar› (Santa Cruz

Biyoteknoloji fiirketi, Santa Cruz, ABD) PBS içerisinde

3 μg/ml konsantrasyonunda doku kesitlerine uygulanm›fl

ve gece boyu 4ºC’de inkübe edilmifltir. ‹nkübasyon

sonras› üç kez PBS ile y›kanan doku kesitleri, HRP

ba¤lanm›fl sekonder antikorlar ile (Dako, Danimarka)

oda s›cakl›¤›nda 20 dakika inkübe edildikten sonra DAB

substurat›nda 2 dakika tutulmufltur. Aort duvar

morfolojisi ve kronik inflamasyonu tan›mlamak için

hematoksilen ve eosin (H&E) boyama kullan›lm›flt›r.

Kesitler Zeiss-Aksioskop mikroskopta 10X ve 40X

büyütmede incelenmifltir. 

‹mmun reaktiviteyi analiz etmek için kesitlerdeki immun

pozitif hücreler semi-kantitatif olarak de¤erlendirildi5.

Bu de¤erlendirmede  0, negatif; 1, hafif; 2, orta; 3,

kuvvetli olarak kabul edilmifltir.
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2.3. ‹n situ DNA fragmantasyon analizi (TUNEL)

In situ DNA fragmantasyonu, TdT-(terminal

deoxynucleotidyl transferase) arac›l› floresan-dUTP

iflaretleme kiti (Roche Diagnostics, Mannheim,

Almanya) kullanarak araflt›r›lm›flt›r. Koroner arter

bypass cerrahisi uygulanan  ve aorta disseksiyonlu

hastalardan al›nan parafin kesitler y›kan›p geçirgen bir

solüsyon ile (% 0.1 Triton X-100, % 0.1 sodyum sitrat)

buzda iki dakika inkübe edildikten sonra, her örne¤e,

50μl TUNEL reaksiyon kar›fl›m› uygulanm›fl ve 37

ºC’de, karanl›k ve nemlendirilmifl ortamda bir saat

inkübe edilmifltir. Daha sonra slaytlar direkt olarak

floresan mikroskopisinde incelenmifltir. Negatif kontrol

olarak al›nan doku kesitleri terminal deoxynucleotidyl

transferase enzimi yoklu¤unda inkübe edilirkenpozitif

kontrol olarak DNAse I enzimi (1000 U/ml  50 mM

Tris-HCL,pH 7.5,1 mg/ml BSA) ile 20ºC’de, 10 dakika

inkübe edilen ve böylece DNA k›r›klar› oluflturulan

kesitler ile TUNEL reaksiyonu gerçeklefltirilmifltir. 

2.4  ‹statistiksel Analiz

Analizler, SPSS system 11.5 yaz›l›m› ile gerçeklefltirildi.

Veriler, gerekti¤inde ortalama±SD (standart deviasyon)

olarak gösterildi. Karfl›laflt›rmalar, Tip A-AD ile kontrol

grubu aras›nda, standart Student’s t testi kullan›larak

yap›ld›. Tüm testlerde, farkl›l›k için, anlaml› düzey,

0.05’ten küçük p de¤eri idi. Gruplar aras› oranlar›n

farkl›l›klar›, Ki-kare veya Fisher’s Exact testi

kullan›larak, uygun oldu¤u yerlerde, karfl›laflt›r›ld›.

3. Bulgular
Çal›flma grubundaki hastalar›n 7’sinde (%70) hipertansif

etyoloji, 3 (%30) hastada ise aterosklerotik etyoloji ön

planda idi; bu grupta Marfan sendromu, biküspid aort

kapa¤› ve ciddi aort darl›¤› mevcut de¤ildi. TipA-AD

hastalar›n›n maksimum aort çap›, bilgisayarl› tomografi

(BT) veya manyetik rezonans görüntüleme tekni¤i ile 42

mm ve 65 mm aral›¤›nda ölçüldü (53.7±9.6 mm);

kontrol hastalar›nda maksimum aort çap›, ekokardiografi

tekni¤iyle, 23 ile 32 mm (27±2.8 mm) aral›¤›nda idi

(Tablo 1). Çal›flma grubundaki 3 hastaya suprakoroner
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Tablo 1: Hasta özellikleri ve Tip-A aort disseksiyonu ve normal aort olarak tan›mlanan hasta gruplar›ndaki ç›kan aort
mediyal vasküler düz kas hücrelerinde Bak ve Bcl-2 ekspresyonu karfl›laflt›rmas›.

Örnek Yafl, y Cins K/E Hipertansiyon Aort Kökü Disseksiyon Bak Bcl-2
Evet/Hay›r Çap›, mm Süresi, gün ekspresyonu ekspresyonu

Aort Disseksiyon grubu
1AD 39 E E 65 4 2 0
2AD 58 E E 55 18 0.5 0.5
3AD 61 E H 42 5 2 3
4AD 53 K H 53 21 1.5 0.5
5AD 83 E E 36 11 1 1
6AD 35 E H 60 60 1.5 0
7AD 55 K E 59 19 1.5 0.5
8AD 52 E E 45 2 2 2
9AD 48 K E 62 27 0 1.5
10AD 49 E E 60 14 2 0.5
Ortalama 53.3±13.1 3K/7E %70 53.7±9.6 18.1±16.8 1.4±0.7 0.95±0.96
Kontrol grubu
1Kontrol 56 K H 24 * 0 1
2Kontrol 70 E E 27 * 0 1
3Kontrol 53 K E 26 * 0 1.5
4Kontrol 71 E H 23 * 1 3
5Kontrol 63 E H 27 * 0 1.5
6Kontrol 65 E H 32 * 0.5 1
7Kontrol 60 K E 28 * 0 1.5
8Kontrol 66 E E 26 * 0 1
9Kontrol 74 E H 31 * 0.5 1.5
10Kontrol 65 E E 26 * 0 1
Ortalama 64.3±6.6 3K/7E %50 27±2.8 * 0.16±0.35 § 1.40±0.61 §
AD= Aort disseksiyonlu hasta, 
* Aort Disseksiyonu mevcut de¤il, § gruplar aras› karfl›laflt›rmada p<0.05



greft interpozisyonu ve hemiarkus replasman›, 4 hastaya

Bentall operasyonu, 3 hastaya da Bentall operasyonu ve

hemiarkus replasman› uygulanm›flt›r. Kontrol

grubundaki tüm hastalara KABG operasyonu (ortalama

greft say›s›: 3.4±1.07) gerçeklefltirilmifltir.

Her iki grupta da, medyadaki ço¤u hücre tipi VDKH idi.

Her iki grupta aort mediyal tabakas›n›n H&E boyama

tekni¤i ile de¤erlendirmesinde inflamatuar hücre kan›t›

mevcut de¤ildi. Kontrol grubunda yer alan tüm aort

doku örneklerinde intimal kal›flma haricinde

aterosklerozun sonucu olabilecek fibrosis, kalsifikasyon

bulgular› saptanmad›. Kontrol grubunda yer almas›

planlanan ancak fibrosis ve kalsifikasyonun saptand›¤›

iki doku örne¤i, kontrol grubunun homojen olmas›

amac›yla çal›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r.

3.1 Bak protein ifadesi 

Apoptozu art›ran Bcl-2 protein ailesi üyelerinden olan

Bak proteininin yo¤un olarak aorta disseksiyonlu

hastalarda  bulundu¤u saptand›. Bu gruptaki hastalardan

örnek flekil 1A’da gösterilmektedir. Ayn› kesidin 40

büyütmesinde ise immun pozitifli¤in sitoplazmik ve

membranöz oldu¤u görülmektedir (fiekil 1B). Ayn›

hastadan al›nan di¤er kesitlerden yap›lan ve primer

antikorun kullan›lmad›¤› negatif kontrol gruplar›nda ise

herhangi bir pozitifli¤in saptanmamas› (flekil 1C), Bak

protein ifadesinin spesifikli¤ini ve herhangi bir deneysel

sorun olmad›¤›n› göstermektedir.  

3.2. Bcl-2 protein ifadesi

Apoptoz oluflumunu önleyici etkisi olan Bcl-2 protein

ifadesinin ise AD hastalardan çok, koroner arter bypass

cerrahisi uygulanan hastalardan elde edilen dokularda

bulundu¤u gözlemlendi. Bu gruptan al›nan bir doku

kesidi örne¤i flekil 2A’da gösterilmektedir. Ayn› kesidin

40X büyütmesinde ise boyaman›n daha çok membranöz

oldu¤u anlafl›lmaktad›r (fiekil 2B).

3.3. Bax ve Bcl-xL protein ifadesi

Apoptozu art›c› bir protein olan Bax ve azalt›c› bir protein

olan Bcl-XL’in ifadesi her iki grupta da saptanmam›flt›r.

3.4. TUNEL 

DNA k›r›klar›n›n saptanmas› bir hücrenin apoptoza

gitti¤inin en önemli biyokimyasal kan›t› oldu¤undan, biz
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fiekil 1: Aort Disseksiyon olgusunda Bak protein ifadesi 
A: 10X, B: 40X büyütme. C: primer antikorun kullan›lmad›¤› negatif kontrol.

fiekil 2: Non-anevrizmatik olguda Bcl-2 protein ifadesi 
A: 10X büyütme, B: 40X büyütme



de hem koroner arter bypass cerrahisi uygulanan

hastalardan  hem de aorta disseksiyonlu hastalardan

al›nan doku kesitlerinde DNA k›r›klar›n›n varl›¤›n›

TUNEL yöntemi ile de¤erlendirdik. Yapt›¤›m›z

çal›flmalar AD’lu hastalardan al›nan kesitlerde TUNEL

reaksiyonunun pozitif oldu¤unu yani apoptoz varl›¤›n›

göstermektedir (fiekil 3A). TUNEL pozitifli¤inin sadece

bir k›s›m hücrede olmas› ve hücrelerin çekirde¤i ile ayn›

yerde görülmesi (fiekil 3B), elde edilen sonucun

spesifikli¤ini göstermektedir.  

4. Tart›flma
Bu çal›flma, aort disseksiyon olgular›nda, aort mediyal

tabakas›ndaki VDKH’de apoptoz fenomeninin

araflt›r›lmas›na odaklanm›flt›r. Aort disseksiyonu, 17.

yüzy›lda Sennertus taraf›ndan tan›mlanm›fl olmas›na

ra¤men, hastal›¤›n geliflimi ve progresyonunda

gerçekleflen hücresel ve ultrastrüktürel de¤iflikliklerin

incelenmesi son y›llarda h›z kazanm›flt›r. Aort disseksiyon

patogenezinde intimal bir y›rt›ktan, tunika media

tabakalar›na kan ak›fl› söz konusudur ancak aort duvar›n›n

hacim olarak yaln›zca %5’ini oluflturmalar›na ra¤men

tüm kollajen ve elastik yap›lar›n üretiminden sorumlu

VDKH’nin disseksiyon öncesi ve sonras›ndaki akibetleri

literatürde iyi tan›mlanmam›flt›r. Aort disseksiyon

olgular›nda VDKH’de apoptozun tan›mland›¤› bu

çal›flma, konuyla ilgili ilk insan dokümantasyonudur.

Aort disseksiyonu ile hipertansiyon, kistik mediyal

dejenerasyon ve di¤er konnektif doku hastal›klar›

aras›ndaki yak›n birliktelik bilinmektedir. Örne¤in aort

disseksiyonlar›nda bildirilmifl hipertansiyon insidans›

%75 dolaylar›ndad›r6. Hipertansiyon ve damar a¤›nda

apoptoz geliflimi ilgili baz› çal›flmalar mevcuttur.

Intengan ve arkadafllar›, hipertansiyonun ilerleyiflinde ve

VDKH’nin apoptozunda, reaktif oksijen türleri, nitrik

oksit, anjiyotensin tip-2 reseptörleri ve endotelin

sistemini sorumlu tutmufllard›r7. Sharifi ve arkadafllar›

ise yak›n zaman önce spontan olarak hipertansiyon

gelifltirilmifl s›çanlarda8, Diep ve arkadafllar› ise

anjiyotensin infüze edilen s›çanlarda9,  Bax/Bcl-2

oranlar› ve TUNEL yöntemini kullanarak VDKH’inde

apoptozun varl›¤›n› göstermifllerdir.

Erdheim’›n kistik mediyal dejenerasyonu, aort

disseksiyonlar›n›n etyolojisinde önemli bir yer tutar6.

Kistik mediyal dejenerasyonlu olgularda elastik liflerde

fragmantasyon, VDKH’nin kaybedilmesi, kollajen

içerikte art›flla birlikte fibrozis, amorf matriks birikimi

aort medyas›n›n yap›sal olarak güçsüzleflmesine yol

açar. Mediyal tabakada VDKH’nin inflamasyon

olmaks›z›n kayb› apoptotik patoloji ile hücre kayb›

oldu¤unu düflündürmektedir. Nitekim Ihling ve

arkadafllar›, kistik mediyal dejenerasyon etyolojili ve

aort rüptürü nedeniyle kaybedilmifl 20 hastan›n

immunohistokimyasal incelemelerinde p53

akümülasyonu, Bax upregülasyonu ve sonuçta apoptoz

varl›¤›n› göstermifllerdir10. Bondeman ve ark. Marfan

sendromlu ve konjenital aort hastalar›ndaki aort

dilatasyonu patogenezinde VDKH’de apoptozun rolünü

bildirmifllerdir11. Di¤er araflt›rmac›lar taraf›ndan da

do¤ruland›¤› gibi Marfan sendromlu hastalar›n aort

VDKH’nde apoptoz artm›flt›r12.  Benzeri çal›flma

bikuspid aort kapak nedeniyle ç›kan aort anevrizmal›

hastalar›n aort örneklerinde Schmid ve ark. taraf›nca

tamamlanm›fl VDKH’nde apoptoz olmas› ile aort

duvar›ndaki zay›flama iliflkilendirilmifltir13.

Çal›flmam›zdaki sonuçlar, Nagashima ve ark.n›n 12

bulgular› ile benzerlik göstermektedir ancak sunulan

veriler literatürde kontrol gruplu tip-A AD serisinde

apoptozun gösterildi¤i ilk çal›flmad›r.
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fiekil 3: Aort disseksiyon olgusunda A: TUNEL reaksiyonu,
B: ayn› kesidin hücre çekirdeklerini görüntülemek için Hoecst

boyamas›, (Büyütme 10X)



Çal›flman›n s›n›rlamalar›

Bu çal›flman›n major s›n›rlamas›; kontrol grubu

olmas›na ra¤men disseksiyon öncesi anevrizmal aort

doku örneklerinin olmay›fl›d›r. Bu çal›flma apoptozun

varl›¤›n› göstermekle beraber apoptoz fenomeninin

disseksiyondan önce altta yatan etyolojik nedenlerle mi

yoksa disseksiyon gelifliminden sonram› geliflti¤inin

yan›t›n› verememektedir. Ancak bu s›n›rlama literatür

verileri ile karfl›laflt›r›larak giderilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Makalenin yazarlar› bu konunun deneysel modellerde

araflt›r›lmas› ve aort anevrizmal› olgularda da ayn›

çal›flman›n devam ettirilmesi gerekti¤ine

inanmaktad›rlar.

Sonuç: Apoptozu regüle eden önemli genler olan Bcl-2

gen ailesi içerisinde hem apoptozu art›r›c› hemde azalt›c›

etki gösteren genler bulunmaktad›r. Apoptozu art›ran

genlerin, azalt›c› genlere oran›n›n baflka sistemlerde

hücrenin gelece¤inin saptanmas›nda önemli bir rolü

oldu¤u bilinmektedir. Çal›flmam›zda elde etti¤imiz

sonuçlar Tip-A aort disseksiyonlu olgularda Bcl-2 gen

ailesi üyelerinden apoptozu art›r›c› Bak geni protein

ifadesinin artt›¤›n›, buna karfl›l›k AD olmayan kiflilerden

al›nan aorta örneklerinde ise apoptozu azalt›c› Bcl-2

geni protein ifadesinin bulundu¤unu göstermektedir.

Tip-A AD hastalar›n›n damar düz kas hücrelerinde Bak

proteinin artm›fl olmas› bu hücreleri apoptoza daha

duyarl› hale getirdi¤ini düflündürmektedir. Yapt›¤›m›z

çal›flmalarda AD’lu hastalar›n doku kesitlerinde TUNEL

pozitifli¤in bulunmas› bu görüflümüzü do¤rulamaktad›r.

Di¤er sistemlerde bu proteinler aras›ndaki dengenin

hücrenin yaflam ve ölüm aras›ndaki tercihini belirtti¤i

bilindi¤inden aort disseksiyonlu hastalar›n cerrahi

tedaviden sa¤layaca¤› faydalar›n saptanmas›nda ve

prognoz aç›s›ndan de¤erlendirmede apoptoz ve onu

kontrol edici proteinlerin önemli bir araç olabilece¤ini

düflünmekteyiz. Aort hastal›klar›n›n moleküler düzeyde

daha iyi tan›mlanmas› cerrahi tedavi yöntemlerine yeni

alternatifler do¤mas›na neden olabilecektir.
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AKUT SÜPER‹OR MEZENTER ARTER  TROMBOZLU B‹R OLGUDA
RE‹MPLANTASYON TEKN‹⁄‹
REIMPLANTATION TECHNIQUE FOR THE ACUTE SUPERIOR MESENTERIC
ARTERY THROMBOSIS
Dr.Bilgehan Savafl ÖZ, Dr.Hikmet ‹YEM, Dr.Celaletin GÜNAY, Dr.Ertu¤rul ÖZALP, Dr.Harun TATAR
Gülhane Askeri T›p Akademisi, Kalp  Damar Cerrahisi Klini¤i, Etlik, Ankara

Bu çal›flma; ‘XII Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresinde’ poster olarak sunuldu.

Özet
Akut süperior mezenter arter (SMA) trombozu klinik tablosu akut SMA embolisi ile çok benzerlik göstermesine karfl›n, akut faz
öncesinde belirgin farkl›l›klarla karfl›m›za ç›kar. Akut SMA trombozlar› cerrahi tedavileri bafll›ca üç biçimde yap›lmaktad›r:
Tromboendarterektomi, bypass ve SMA reimplantasyonu. Superior mezenter arterin renal arterlerin hemen alt›ndaki abdominal
aortaya reimplante edilmesi ile yeterli visseral kan ak›m› sa¤lan›r. Giderek artan kar›n a¤r›s› flikayeti ile baflvuran bir hastada akut
SMA tromboz tan›s› konuldu. Cerrahi teknik olarak önce hastan›n bafl› belden itibaren 30 derece yükseltilerek iskemik olan
barsaklar›n pelvise do¤ru kaymas› sa¤land›. Daha sonra SMA önce embolektomi ve ard›ndan da abdominal aortaya uç-yan
anastomoz edilerek hasta flifa ile taburcu edildi. (Damar Cer Der 2005;14(2):31-34).

Anahtar kelimeler: süperior mezenterik arter, tromboz, iskemi

Abstract
Although  clinical presentation of acute superior mesenteric artery thrombosis has similarities in many aspects with acute superior
mesenteric artery (SMA) emboli, there are significant differences in the acute phase. Thromboendarderectomy, bypass and SMA
reimplantation  are the major surgical treatments in SMA thrombosis. The reimplatation of  superior mesenteric artery to
abdominal aorta region below renal artery is a procedure providing sufficient visceral flow. In our case,   the diagnosis of acute
SMA thrombosis was made in a patient with a progressive abdominal pain. In the operation room, the head of the patient is lifted
to a 30 degree (from the waist)  to maintain the ischemic intestines to move into pelvis. Then following the embolectomy SMA was
end to side anastomosed to the abdominal aorta. Patient was discharged without any event. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(2):31-
34).        
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‹R‹fi

Süperior mezenter arter (SMA)  oklüzyonu sonucu

oluflan barsak iskemisi, ölüm riski yüksek olan  bir

durumdur(1). Eriflkin serilerde mortalite oranlar› %60-

%80 olarak bildirilmifltir(2). Mezenter iskemiye neden

olan genifl bir hastal›k yelpazesi vard›r(3). Akut SMA

trombozu, stenoza sebep olan aterosklerotik zeminde

sekonder olarak geliflir. Zamanla artan stenoz, kollateral

dolafl›m›n geliflmesine sebep olaca¤› için SMA

trombozu semptomlar› giderek artan bir natürde ve

SMA embolisi semptomlar›ndan daha az fliddetlidir.

Akut SMA trombozunda tüm klinik tablo genellikle 12-

24 saat içersinde  geliflirken, akut embolik SMA

t›kanmas›nda klinik tablo çok daha h›zla geliflir(4,5). Akut

SMA trombozlu bir olguda  cerrahi teknik olarak önce

mezenter artere embolektomi sonras›nda da mezenter

arterin abdominal aortaya  uç-yan anastomozu

yap›l›rken hastan›n pozisyonunu  tart›flt›k.

OLGU SUNUMU
Altm›fl befl  yafl›nda sinüs ritmindeki erkek hasta, son 24

saatte giderek artan kar›n a¤r›s›, diyare ve bulant›,

kusma flikayeti ile genel cerrahi klini¤ine baflvurdu.

Hastan›n direkt bat›n grafisinde yayg›n gaz mevcuttu.

Bat›n ultrason tetkikinde yayg›n gazdan dolay›

abdominal aort ve dallar› tam olarak ay›rd edilemedi.

Tam kan incelemelerinde lökosit say›m› 25.000 ve

serum amilaz de¤eri yüksek saptand›. Her iki femoral

nab›zlar› olan hasta genel cerrahi klini¤i taraf›ndan

eskploratris laparotomi amac› ile ameliyata al›nd›. 

Operatif Teknik

Göbek alt› ve göbek üstü median insizyon ile bat›na

girilen hastada jejunum, ileum, ç›kan ve transvers

kolonun proksimal 1/3’ünde belirgin beslenme

bozuklu¤unun saptanmas›, barsaklar›n renginin tümü ile

morlaflm›fl ve barsak duvarlar›n›n  oldukça frajil olmas›

üzerine, klini¤imizden konsültasyon istendi. Barsaklara

olan temas›n minimale indirilmesi amac› ile önce

hastan›n bafl› 30 derece yukar› kald›r›ld›. Barsaklar›n

bat›n içersinde pelvise do¤ru kaymas› sa¤land›.

Transvers kolon hafifçe yukar› çekilerek mezosu

üzerinden SMA, abdominal aort üzerinden palpe edildi.

Superior mezenter arter oldukça kalsifik ve nab›z› yok

idi. Öncelikle muhtemel bir akut emboli akla geldi.

Superior mezenter artere yumuflak bir yerinden

transverse insizyon yap›ld›. Önce distale 2F fogarty

kateteri ile embolektomi yap›ld›. Belirgin bir

embolektomi materyali elde edilemedi. Daha sonra 3F

fogarty kateteri SMA proksimaline do¤ru gönderildi.

Oldukça fazla, muhtemelen kronik faz›nda trombus

materyali gelmesine ra¤men iyi bir ak›m elde edilmedi.

Arteriyotomi kapat›ld›ktan sonra bir kateter ile SMA

üzerinden bas›nç al›nd›. Sistolik bas›nç radiyal arterde

130 mm/Hg iken SMA ba›nc› 60 mm/Hg saptand›. Bu

bulgu üzerine bu tablonun bir akut SMA trombozu

oldu¤una kanaatine var›ld›. Superior mezenter arter

proksimale do¤ru disseke edilmeye baflland›. Superior

mezenter arterin ilk dal› olan a. kolika media transekte

edilerek SMA daha iyi mobilize edildi. Bu arada

SMA’n›n proksimale do¤ru daha rahat mobilize

edilmesi için Treitz ligaman’› de disseke edildi (fiekil 1).

Superior mezenter arter, pankreas›n alt›na kadar disseke

edildikten sonra proksimalden kesildi ve SMA güdük

ucu primer olarak kapat›ld›. Daha sonra renal arterlerin
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alt›ndan abdominal aort dönüldü. Superior mezenter arter

içerisinden belirgin bir geri ak›m saptanmad›¤› için artere

herhangi bir klemp veya buldog konmad›. Abdominal

aortaya yan klemp yerlefltirildi, punch ile oldukça büyük

(0.7 cm çap›nda) bir delik aç›ld›. Superior mezenter arter,

uç-yan olarak renal arterlerin alt›nda abdominal aortaya

anastomoz edildi. Abdominal aortadaki klemp al›nd›ktan

sonra kanama kontrolü yap›ld›. Superior mezenter artere

belirgin ve iyi bir nab›z geldi, sistolik bas›nc› radiyal

arter sistolik bas›nc› ile eflitlendikten sonra hastan›n bat›n›

kapat›ld›. Hasta tam 24 saat sonra reoperasyona al›nd›.

Barsaklar›n perfüzyonunun tümü ile düzelmifl oldu¤u

görüldü. Jejunum üzerinde küçük bir bölgede barsak

perforasyonu saptand›. Bu segment lateral sütür ile

kapat›ld›. Herhangi bir barsak rezeksiyonu yap›lmad›.

Postoperatif üçüncü gününde hafif  rektal kanamas›

bafllayan hastaya acil dijital substraksiyon anjiyografi

(DSA) yap›ld› ancak herhangi bir kanama oda¤›

saptanmad›. ‹ki gün sonra mevcut rektal kanamas›

durdu. Hasta postoperatif 12. günde flifa ile  taburcu

edildi. Hastam›za postoperatif iki ay sonra tekrar DSA

yap›ld›¤›nda  reimplante edilen SMA ak›m›n›n ve

konfigürasyonun oldukça iyi oldu¤u gözlendi (fiekil 2).

TARTIfiMA 
Semptomlar›n müphem olmas› nedeni ile akut SMA

trombozu tan›s› ço¤unlukla gecikilebilir, bu da barsak

nekrozu geliflmesine yol açar ve hastalar›n ço¤unda

arteriyel rekonstrüksiyon s›ras›nda genifl barsak

rezeksiyonlar› yap›l›r. Akut intestinal iskemi genellikle

SMA’›n emboli veya tromboz ile t›kanmas› sonucunda

oluflur. Bununla beraber çöliyak trunkusun embolik

t›kanmas›(6) veya SMA’n›n renal karsinomlarla tümoral

embolisi sonucunda da akut intestinal iskemi olgular›(7)

bildirilmifltir. Akut SMA trombozu klinik tablosu akut

SMA embolisi ile çok benzerlik göstermesine karfl›n,

akut faz öncesinde belirgin farkl›l›klarla karfl›m›za ç›kar.

Akut SMA trombozu genellikle proksimal SMA

aterosklerotik stenozu üzerinde yerleflir. Bu yüzden

SMA trombozu tedavi edilmeyen kronik intestinal

iskemilerin bir komplikasyonu olarak da görülmektedir.

Trombotik SMA oklüzyonu genellikle a.kolika media

proksimalinde tam t›kanmaya sebep oldu¤u için e¤er

çöliak arter ve inferior mezenterik arterden (IMA) gelen

kollateraller yeterli geliflmemiflse veya bunlarda t›kal› ise

jejunum ve ileumun büyük bölümünde kan ak›m›n›n

totale yak›n azalmas›na neden olur. Bu sebepten akut

SMA trombozlar› oldukça kötü sonuçlara sebep olmakta

ve genifl serilerde %70’e varan mortaliteler

bildirilmektedir(8). Akut SMA embolilerinde e¤er

embolik meteryal a. kolika media distalinde total

t›kanmaya sebep olmufl ise akut tromboza nazaran daha

iyi prognoza sahiptir. Çünkü bu ve baz› jejunal

arterlerden barsaklar›n proksimal bölümünün

perfüzyonu sa¤lanabilmektedir. Akut SMA trombozlar›

cerrahi tedavileri bafll›ca üç biçimde yap›lmaktad›r:

tromboendarterektomi, bypass ve SMA

reimplantasyonu. Trombektomi ile akut trombozun

tedavisi oldukça zordur. Fakat bazen büyük fogarty

kateteri ile proksimalden intima ve subintimal yap›lar›n

geri çekilmesi ile bazen yeterli say›labilecek SMA ak›m›

sa¤lanabilir. Böyle bir zeminde tekrar trombozun

oluflabilece¤i riski her zaman vard›r ve reoperasyon

s›ras›nda yap›fl›kl›klar içersinden küratif cerrahi

uygulanabilmesi de oldukça zordur. Abdominal

aortadan veya dallar›ndan SMA’e safen ven veya

prostetik graft kullanarak bypass günümüzde kronik

intestinal iskemi tablolar›nda s›kça kullan›lmaktad›r.

Elektromanyetik veya non-invazif yöntemlerle yap›lan

normal SMA ak›m› 750 mL/dak’dan fazlad›r. Oysa
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normal çapl› bir safen ven graftinin normal bas›nçlarda

en fazla getirebilece¤i ak›m 500 mL/dak’y› nadiren

geçer(9). Bu durumda safen ven kullan›lan hastalarda

ameliyattan ç›k›fl döneminde bile rölatif bir iskemi

oldu¤u kabul edilmektedir. Ayr›ca safen ven ile

tecrübesiz hekimlerde her zaman graftin k›vr›m veya

uzun eksende dönme riski vard›r. Bu sebeplerle safen

ven yerine genifl çapl› prostetik graftler kronik intestinal

iskemide kullan›lmaktad›r. Prostetik greftlerin

infeksiyon koflullar›ndaki sonuçlar› iyi bilindi¤i için akut

SMA trombozunda genellikle safen ven

kullan›lmaktad›r. Superior mezenter arter re-

implantasyonu ile ilgili en büyük seri Kieny ve

arkadafllar›na aittir(10). Reimplantasyon daha sonra birçok

kronik intestinal iskemi serisinde sporadik olarak

kullan›lm›flt›r(10,11). Superior mezenter arter

reimplantasyonu üst abdomende s›n›rl› bir çal›flma alan›

ile yap›labilmektedir. Bizim kendi cerrahi

kullan›m›m›zda hastan›n belden yukar›s› hafifçe

kald›r›larak barsaklar›n pelvise do¤ru kaymas›

sa¤lanmakta frajil olan barsaklarla temas minimale

indirilmektedir. Superior mezenter arter

reimplantasyonu için SMA mobilizasyonunda a.kolika

media’n›n kesilmek zorunda kal›nmas› bizim bu

olgumuzda herhangi bir kötü etki yapmam›flt›r. Fakat

SMA a.kolika media kesilmeden de renal arterlerin

alt›nda transpoze edilebilir. Günümüzde baz› cerrahlar

ameliyat s›ras›nda mezenter artere yönelik giriflimi

düflünmeden direkt olarak genifl barsak rezeksiyonlar›

yapma taraftar› iken, biz e¤er bir nekroz ve perforasyon

yok ise mutlaka ikinci bir ameliyat ile barsaklar›n

kontrol edilmesi taraftar›y›z. Özellikle SMA

trombozlar›nda ikinci bak›fl ameliyatlar›nda barsak

perfüzyonunun düzelebilece¤i ak›lda tutulmal› ve bu

yüzden ilk ameliyatta barsaklar›n travmatize

edilmemesine azami özen gösterilmelidir. Bu amaçla

SMA üzerinde çal›fl›l›rken barsaklar›n pelvise do¤ru

kaymas›n› sa¤lamak için klini¤imizde hastan›n bafl taraf›

hafifçe (30 derece) yükseltilmektedir. Daha önce de ayn›

teknikle reimplantasyon yap›lan bir olgumuzda

postoperatif dördüncü gününde belirgin bir rektal

kanama bafllamas› üzerine  hastaya acil DSA yap›lm›fl,

kanaman›n asandan kolon içersinden oldu¤u saptanm›fl

ve GATA Radyoloji bölümü taraf›ndan embolizasyon

ile kanama durdurulmufltu. 

Sonuç olarak; Mezenter arter trombozlar›nda insizyon

yapmadan önce  hastan›n bafl› belden itibaren 30 derece

yükseltilerek iskemik olan barsaklar›n pelvise do¤ru

kaymas› sa¤land›¤›nda frajil olan  barsaklar›n manipüle

edilmesi daha az gerekece¤inden barsak perforasyonu

riski de minimal olacakt›r. Barsak iskemisi olan ve kaut

SMA trombozu düflünülen bütün hastalara önce

trombektomi ve sonras›nda reimplantasyon yap›lmas›

gerekti¤ine inanmaktay›z.  
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PENETRAN TORAX YARALANMASINA BA⁄LI GEL‹fiEN  SUBKLAV‹AN
ARTER YARALANMALARININ  KLAV‹KULA TRANSEKS‹YONU ‹LE
ONARIMI : 2 OLGU SUNUMU
REPAIR OF SUBCLAVIAN ARTERY INJURIES BY CLAVICULA
TRANSECTION FOLLOWING PENETRATING THORAX TRAUMA: TWO
CASE REPORTS
Dr.Mustafa Bilge ERDO⁄ AN*, Dr.Cenk CANKUfi**, Dr.Birol YAMAK*
Sani Konuko¤lu T›p Merkezi *Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, **Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Gaziantep.

Özet
Subklavian arter yaralanmalar› tüm vasküler yaralanmalar aras›nda nadir görülmekle birlikte yüksek mortalite ile seyrederler.
Kalpten ç›kan büyük damarlar›n akut yaralanmalar› her zaman yaflam› tehdit eden acil müdahale edilmesi gereken klinik tablolar
ile karfl›m›za ç›kar. Bu nedenle erken ve do¤ru tan› koymak , h›zl›  hareket etmek ve tedavide en uygun yaklafl›m yolunu seçmek
çok önemlidir. Aortadan ç›kan büyük arterlerin travmalar›nda en önemli problem cerrahi sahan›n uygun operasyon tekni¤i ile
gösterilmesidir (1). Hastanemiz Acil Servisine penetran torax yaralanmas› nedeniyle getirilen iki hastada tespit edilen subklavian
arter yaralanmas›n›n  klavikula transeksiyonu yap›larak onar›m› gerçeklefltirilmifltir. (Damar Cer Der 2005;14(2):35-38).

Anahtar kelimeler: 

Abstract
Although the occurance of subclavian artery injuries is rather rare among the whole vascular injuries, they courses with high
mortality. Acute injuries of the great vessels of the heart usually come in to clinic with life threatening situations that needs an
emergent management. That’s why putting the exact diagnosis and finding the best way of management as soon as possible is very
important. The most important problem of the great vessel injuries of the aorta is to show the surgery field with suitable operation
techniques. We repaired subclavian artery injuries of two patients with clavicula transection, who are admitted to emergency
department of our hospital following penetrating thorax trauma. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(2):35-38).        
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‹R‹fi

OLGU 1 
19 yafl›nda erkek hasta penetran torax yaralanmas›

öyküsü ile acil servise getirildi. Hastada hipovolemik

flok bulgular› mevcut idi. Sol klavikula alt›nda 1/3

medialinde aktif pulzatil kanama oldu¤u görüldü. Sol üst

ekstremite distal arteriel nab›zlar› al›nmayan hasta sol

subklavian arter yaralanmas› ön tan›s› ile acil

ameliyathanesine al›nd›. Operasyon masas›na al›nana

kadar klavikula üst ve alt›ndan eksternal bas› yap›larak

volum kayb› engellenmeye çal›fl›ld›. Hasta genel

anestezi alt›nda iken cerrahi sahan›n en k›sa sürede

görülebilmesi için ortopedi taraf›ndan supraklavikular

insizyon ile klavikula transeksiyonu yap›ld›. Subklavian

arterin tam kesisi tespit edildi. Arterin distal ve

proksimal uçlar› bulunarak 6/0 propilen dikifl materyali

ile uç uca anastomoz edildi. hastaya. Çevre dokular›n

kanama kontrolünü takiben kesi anatomik planda

kapat›ld›. Sol üst ekstremite distal nab›zlar›n›n elle

al›nd›¤› tespit edildi. Postoperatif dönemde sorun

yaflanmayan hasta 6. günde taburcu edildi. Herhangi bir

nörolojik defisiti olmayan hasta postoperatif dönemde

aspirin ile antikoagülasyon önerildi.

OLGU 2 
28 yafl›nda erkek hasta acil servise ateflli silah

yaralanmas› nedeniyle getirildi. Hipovolemik flok

bulgular› bulunan hastan›n yap›lan muayenesinde sa¤

klavikula ilk 1/3‘lük bölgede girifl, s›rtta skapula

lateralinde koltuk alt›nda olas› ç›k›fl deli¤i olan lezyon

tespit edildi . Sa¤ üst  ekstremite vasküler muayenesinde

hem elle hem de dopler ile arteriel nab›zlar›n al›nmad›¤›

görüldü.Nörolojik muayenesinde hastada defisit tespit

edildi. Solunum s›k›nt›s› olan hastada dinlemekle sa¤

toraxta solunum seslerinin azald›¤› tespit edildi. Hasta

acil olarak ameliyata al›nd›. Subklavian arterde öncelikle

patoloji düflünülmesi nedeniyle supraklavikular insizyon

ve klavikula transeksiyonu yap›larak en k›sa sürede

operasyon sahas›n›n görülmesi sa¤land›. Subklavian

arterin yaklafl›k 7 cm’lik segmentinin diseke oldu¤u,

damarda pulzatil ak›m›n olmad›¤› görüldü.Subklavian

arter proksimal ve distalinde diseke olmayan temiz

k›s›mlar› bulundu. Araya 8 cm uzunlu¤unda 8mm

gorateks tüp greft 6/0 propilen dikifl ile uç uca

anastomoz edildi (Resim 1). Greftin distalinde pulsatil

ak›m elle tespit edildi. Bu arada sa¤ toraxa yap›lan

ponksiyon sonras›nda hemotorax tespit edilmesi üzerine

sa¤ 6. interkostal aral›ktan 36 no gö¤üs tüpü tak›larak su

alt› drenaj› uyguland›. Yaklafl›k 900 cc hemorajik mayi

gelmesi sonras›nda tüp osilasyonunun oldu¤u hava

ç›k›fl›n›n ise olmad›¤› tespit edildi. ‹ki gün sonra tüpü

ç›kar›lan hasta birinci hafta sonunda taburcu edildi.

Brakial pleksus yaralanmas› nedeniyle hastada nörolojik

defisit k›smen mevcut idi. Hasta beyin cerrahi taraf›ndan

takibe al›nd›. Hastaya antikoagülan olarak yatt›¤› süre

içinde düflük molekül a¤›rl›kl› heparin, ilk 3ay düflük

doz coumadin daha sonra ise aspirin tedavisi verildi.

TARTIfiMA 
Subklaviyan arter krikoid kartilaj›n alt ucundan bafllay›p

manibriuma ve her iki aksiller bölgeye kadar uzanan, üst

mediasteni de içine alan bir bölgede bulunur(2). Bu

bölgenin içinde bulundu¤u kemik iskelet ise klavikula,

manibrium sterni ve üst kostalar taraf›ndan oluflturulur.

Subklaviyan arter skalenus antikus kas›n›n arkas›ndan

laterale do¤ru pleksus ile solda ayr›ca duktus torasikus

ile yak›n komflulu¤u vard›r
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Resim 1: Klavikula transeksiyonu



Subklaviyan ve innominat arter yaralanmalar› periferik

arter yaralanmalar›n›n %5’inden az bir bölümünü

oluflturmaktad›r(3). Subklaviyan arter yaralanmas› nadir

görülmektedir ve sahip oldu¤u yüksek mortalite oran›

nedeniyle h›zl› transport, yo¤un resüsitasyon, erken tan›

ve uygun cerarhi giriflim büyük önem tafl›maktad›r.

Subklaviyan arter yaralanmas› izole olabildi¤i gibi

multisistemik travman›n bir parças› da olabilir.

Bulundu¤u bölgenin kompleks anatomik yap›s› ve di¤er

hayati organlara olan yak›n komflulu¤u kanama

kontrolünü ve arter tamirini güçlefltirirken, birlikte

meydana gelen kalp, trakeabronfliyal sistem, ösefagus,

spinal kordon, brakiyal pleksus, akci¤er ve gö¤üs duvar›

yaralanmalar› mortalite ve morbiditeyi artt›rmaktad›r.

Vasküler cerrahi yaklafl›mlar hakk›ndaki temel

prensipleri yüzy›l önce ilk kez Carrel ortaya

koymufltur(4). Ondukuzuncu yüzy›lda damar anastomozu

konusunda önemli mesafeler katedilmesine ra¤men II.

Dünya savafl› sonunda amputasyon oranlar› %36 gibi

yüksek oranlarda idi(4).

Subklaviyan artere ulaflmak için fakl› kesiler

kulan›labilir. Sa¤ subklaviyan aterin vertebral arter

ç›k›fl›na kadar olan proksimal k›sm›n›n kontrolu için

median sternotomi insizyonu gereklidir. Kontrol

sa¤land›ktan sonra kesi tercihen supraklavikular olarak

uzat›l›r. Bu 2 kombine kesi ile sa¤ subklaviyan arterin

proksimal yaralanmalar› rahatl›kla tamir edilebilir(2). Sol

subklaviyan arterin proksimal k›sm› için median

sternotomi s›kl›kla yetersiz kalmaktad›r. Sol subklaviyan

arter posteriordan ç›kt›¤› ve daha sonras›nda

posterolateral uzand›¤› için çok acil durumlarda 3.

interkostal aral›ktan yap›lan anterior torakotomi ile

proksimal kontrol sa¤lanabilir(5-9). Sonras›nda arterin

tamiri için ikinci bir insizyona gereksinim duyulur. E¤er

flartlar biraz daha elektif bir giriflime izin veriyor ise

posterolateral torakotomi yap›lmal›d›r. Bu insizyon ile

ayn› zamanda arterin tamiri de mümkün olabilir(9). Sa¤

subklaviyan arterin distal yaralanmalar› için yaklafl›mlar

farkl› olabilir. Sadece supraklavikular yaklafl›m arterin

vertebral arter seviyesinde kontrolünü sa¤lar. Her iki

subkaviyan arterin distal yaralanmalar›nda

supraklavikular insizyona ilaveten klavikula rezeksiyonu

yap›lmas›n› öneren birçok merkez vard›r.

Arter tamirinde ilk seçenek uç uca tamirdir. Mümkün

de¤il ise, safen veni yeterli çapta ise greft olarak

kullan›lacak ilk seçenektir(8). Bu bölgenin iyi kanlanmas›

ve enfeksiyon görülme oran›n›n az olmas› nedeniyle

sentetik greftler de oldukça güvenli olarak kullan›labilir
(9,10). Weaver ve arkadafllar› interpozisyon gereken 12

hastan›n 11’inde sentetik greft kullanm›fllard›r(7).

Postoperatif dönemde morbiditeden sorumlu olan 3

önemli yandafl yaralanma subklaviyan ven, brakiyal

pleksus ve akci¤er yaralanmalard›r. Bu travmalarda

ço¤u zaman yeterli nörolojik muayeneye vakit kalmadan

ameliyata girildi¤i ve olgunun hemodinamik durumunun

ço¤u zaman primer sinir tamirine izin vermedi¤i

belirtilmifltir(2,9). Çeflitli serilerde brakiyal peksus

yaralanma oran› %20-40 aras›nda bildirilmektedir(5,6,9).

Bizim 2.ikinci olgumuzda brakiyal pleksus yaralanmas›

görülmüfl postoperatif nörolojik sekel

saptanm›flt›r.Birinci olguda ise nörolojik sekel

saptanmam›flt›r.Venöz yaralanmalarda ise tamir

mümkün ise ligasyona tercih edilmesi önerilmektedir(6,9).

Venöz tamirine ba¤l› tromboembolik komplikasyonlar

da bildirilmifltir(11). Bizim olgular›m›zda büyük venöz

yaralanma görülmemifltir. Mortalite oranlar› ise bu tür

travmalar için en deneyimli merkezlerde bile % 8-10

aras›nda de¤iflmektedir(2,12).

Büyük damar yaralanmas› veya toraks içine serbest

kanama olan olgular›n çok az bir k›sm› hastahaneye

canl› ulaflt›r›labilmektedir(12). Bu nedenle torasik ç›k›fl

bölgesindeki damar yaralanmalar›n›n gerçek

insidans›n›n tahmin edilenden daha fazla oldu¤unu

söyleyebiliriz. Yurdumuzda acil transport ve haberleflme

sistemi konusunda büyük eksiklikler mevcuttur. Bu

sistemin gelifltirilmesiyle büyük damar yaralanmas›na

maruz kalm›fl daha çok say›da insan kurtar›labilecektir
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ENFEKTE AORT‹K GREFT TEDAV‹S‹NDE SUPERF‹S‹YAL FEMORAL
VEN KULLANIMI: VAKA TAKD‹M‹
THE SUPERFICIAL VEIN GRAFT FOR THE TREATMENT OF INFECTED
AORTIC GREFT
Dr.fieref Alp KÜÇÜKER, Dr.Asl›han ASTAN, Dr.Okan YURDAKÖK, Dr.Mehmet Ali ÖZAT‹K, Dr.Kamil GÖL, 
Dr.Murat BAYAZIT
Türkiye Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i, Ankara

18-22 May›s 2005, tarihinde Antalya`da düzenlenen XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi`nde poster olarak
sunulmufltur.

Özet
Prostetik greft enfeksiyonu vasküler cerrah için önemli ve karmafl›k bir sorun, hasta için ise hayat kalitesini etkileyebilen ve hatta
hayat›n› tehdit eden kritik bir durumdur. Tedavide çesitli cerrahi teknikler önerilmifltir fakat bu önemli durumun düzeltilmesi için
halen ideal denebilecek bir yaklafl›m flekli yoktur. Bu yaz›da, enfekte bir aortobifemoral pantolon greft olgusunda superfisiyel
femoral venleri kullanarak yapt›¤›m›z bir rekonstrüksiyonu sunmaktayiz. Enfekte greft tedavisinde otojen femoral venlerin
kullan›m› bir seçenek olarak ak›lda tutulmal›d›r. . (Damar Cer Der 2005;14(2):39-42).

Anahtar kelimeler: greft enfeksiyonu, superfisiyel femoral ven

Abstract
Graft infection is a challenging problem for the vascular surgeon and is a critical issue that can affect the patient’s quality of  life
and can even have a life threatining course. Various procedures have been suggested and employed, but still there is no optimal
management for the therapy of this important problem. We are reporting a vascular reconstruction case which we preffered
superficial femoral veins for the treatment of infected aortobifemoral graft. We suggest that the use of autogenous femoral veins
for the treatment of infected grafts is a satisfactory surgical alternative. (Turkish J Vasc Surg 2005;14(2):39-42).         

Keywords: graft infection, superficial femoral veins
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‹R‹fi

Abdominal aortik gerftin enfeksiyonu hem cerrah, hem

de hasta için major bir problemdir. Aortik greft

enfeksiyonu insidans› % 0.7-2.0 aras›nda de¤iflmektedir
(1,2). Greft enfeksiyonu hastan›n seyrinde dramatik bir

etkiye sahiptir ve ekstremitenin kayb›, fonksiyonel

bozukluk veya ölümle sonuçlanabilir. Cerrahi tedavi ile

mortalite, %10-35 iken, sadece konservatif tedavi ile

%100’e kadar ç›kabilmektedir(1). Sistemik antibiyotik

tedavisi tek bafl›na enfeksiyonu temizleyemedi¤i için

cerrahi tedavi her zaman endikedir. Cerrahi tedavide

farkl› teknikler önerilmifl ve uygulanm›flt›r, ancak halen

tamam›yla tatmin edici bir yaklafl›m yoktur. ‹n-situ

otojen rekonstriksiyon için superfisyel femoral venlerin

kullan›m› umut vaad eden alternatif bir tedavi

seçene¤idir. Burada, enfekte bir aortobifemoral pantolon

greft olan 57 yafl›ndaki erkek hastan›n superfisiyel

femoral venlerini kullanarak yapt›¤›m›z rekonstrüksiyon

olgusunu sunaca¤›z.

OLGU
Periferik damar hastal›¤› nedeniyle daha önce 2 kez opere

edilen 57 yafl›ndaki erkek hasta sa¤ kas›kta flifllik ve ak›nt›

flikayeti ile hastanemize baflvurdu. Leriche sendromu

nedeniyle 1999 y›l›nda aortobifemoral pantolon greft ve

2003 y›l›nda greftin sa¤ baca¤›nda proksimal stenoz

oldu¤u için greftin sol baca¤›ndan sa¤ femoral artere 8

mm PTFE (Vascutek Terumo) greft ile femoro-femoral

kros-over ameliyatlar› yap›lm›fl olan hastada (fiekil 1)

yandafl hastal›k olarak insülin ba¤›ml› diabetes mellitus ve

koroner arter hastal›¤› (sa¤ koroner arter %100 t›kal›)

mevcuttu. Servis takibinde en yüksek 37.8 °C’ye ç›kan

atefli ve 18.000 ulaflan lökositozu  mevcuttu. 

Abdominal ultrasonografi’de sol iliak arterden sa¤ iliak

artere uzanan sentetik greft aç›k olarak saptand›. Kros-

over greftinin sol taraf›ndan bafllay›p sentetik greft

boyunca izlenen yaklafl›k 9.5x6 cm boyutlar›nda

düzensiz s›n›rl› heterojen hipoekoik görünüm mevcuttu.

Abdominal tomografi’de abdominal aort distali

tromboze görünümde, ve pantolon greftin sol baca¤›

aç›k, sa¤ baca¤› tromboze halde idi. Abdominal aortik

greft bifurkasyon seviyesinden bafllay›p sol inguinal

alana kadar uzanan 17 cm`lik bir segmentte greft

komflulu¤unda 71x55 mm boyutlar›nda, belirgin duvar

yap›s› ve septasyonlar içeren oluflum (abse formasyonu)

izlendi. Soldan sa¤a yerlefltirilen femoral kros-over

grefti ise aç›k olarak izlendi (fiekil 2).

Hastan›n al›nan kültürlerinde patojen organizma

üretilemedi ve genifl spektrumlu parenteral antibiyotik

tedavisi baflland› (Ampisilin-Sulbactam 2x1gr IV).

Tedavi sonras› laboratuar tetkiklerinde lökosit say›s›

7500`lere geriledi ve hasta enfekte greft ön tan›s› ile

operasyona al›nd›. 
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fiekil 1: Femoro-femoral kros-over ameliyat› öncesi DSA
görüntüsü 

fiekil 2: CT'de greftler ve komflulu¤unda septasyonlar içeren
lezyon.



Superfisiyal femoro-popliteal venler (SFV), common

femoral venden diz eklemine kadar uzanan sartorius

kas›n›n lateral kenar›na paralel bir insizyonla ortaya

konuldu. Ven insitu olarak baypas yap›lana kadar

yerinde b›rak›ld›. Enfekte kros-over ve aortobifemoral

pantolon greft ç›kart›ld›ktan sonra SFV popliteal vene

kadar ç›kart›ld›. Proksimal tarafta her iki ven önce

birbirine yanyana anastomoz edilerek tek bir genifl

ostium oluflturuldu. Ard›nda haz›rlanan venöz gerft

infrarenal abdominal aortaya uç-yan olarak

anastomozland›. Distalde de greftin her iki ven baca¤›

her iki taraf iliak arterine uç-yan anastomoze edildi.

Postoperatif dönemde bacaklarda ödem ve iskemik

bulgu gözlenmeyen hastan›n distal nab›zlar› aç›kt›.

Hasta postoperatif 25. günde sorunsuz olarak taburcu

edildi. Takiplerinde hastan›n flikayeti olmad›. Hastaya

postoperatif 4. ay›nda CT anjiografi yap›ld› ve greftlerin

aç›k oldu¤u izlendi (fiekil 3).

TARTIfiMA
Prostetik aortik greft enfeksiyonu halen vasküler cerrahi
için hem tan› hem de cerrahi yaklafl›m aç›s›ndan önemli
bir sorundur. Bu hastalar yüksek morbidite ve mortalite
oranlar› ile seyrederler. Çeflitli cerrahi metodlar önerilmifl
ve uygulanm›fl olmas›na ra¤men ideal revaskülarizasyon

metodu için halen bir fikir birli¤i yoktur. Tüm enfekte
dokular›n uzaklaflt›r›lmas› ve ekstra-anatomik baypas ya
da insitu rekonstriksiyon teknikleri ile revaskülarizasyon
önerilmektedir.
Greft eksizyonu ve ekstra anatomik baypas uygulanmas›
infrarenal aortofemoral prostetik enfeksiyon tedavisinde
geleneksel ve kabul gören bir tedavi fleklidir(2). Sentetik
vasküler greftlerin kullan›lmas› (PTFE, Dacron, vs)
enfeksiyon tekrar› aç›s›ndan çok tercih edilmese de
zorunlu olan vakalarda, kontamine olmam›fl bölgelerin
kullan›ld›¤› ekstra-anatomik baypas teknikleri (obturator
baypas, axillofemoral baypas veya lateral baypas)
kullan›larak iyi sonuçlarla yap›lmaktad›r. Ekstra-anatomik
baypas tekniklerinin temel dezavantajlar› olarak, s›n›rl›
aç›kl›k oranlar›, geç revizyon ihtiyac›, enfeksiyon nüksü
potansiyeli, uzun süreli antikoagülasyon ihtiyac› ve uzun
dönem takipte yüksek amputasyon oranlar›n›n olmas›(3)

say›labilir. Ayr›ca infrarenal aortan›n ba¤lanmas›na ba¤l›
güdük oluflumu ve bu nedenle oluflabilen anevrizmatik
dilatasyon, ayr›lma veya rüptür olas›l›klar› da
dezavantajlar aras›nda say›labilir(4).
‹nsitu revaskülarizasyon teknikleri de kullan›lan
materyalin yap›s›na göre temelde ikiye ayr›labilir:
prostetik veya biyolojik. Prostetik materyaller
politetrafloroetilen (PTFE), Dacron veya antibiyotik
(rifampisin)(5) veya antiseptik (gümüfl tuzlar›)(6) ile
kaplanm›fl polyester greftler olabilir.
En s›k kullan›lan biyolojik greftler; biyolojik homolog
konduitler (Cryopreserved arteryel allogreftler) ve
otojen vasküler greftlerdir (arteryel veya venöz). Kieffer
ve arkadafllar› aortofemoral prostetik greft
enfeksiyonunda arteryel homogreftler kullanm›fllard›r.
Uygulama kolayl›¤› ve enfeksiyon direnci sentetik
greftlere göre daha fazla olmas›na ra¤men orta-geç
dönemde görülebilen greft dejenerasyonu, arteryel
allogreftlerin aç›kl›k oranlar›n› s›n›rlamaktad›r(7).
1972’de Ehrenfeld ve arkadafllar›, enfekte
aortobifemoral grefti ç›kart›p otojen dokular› kullanarak
rekonstrüksiyon yapmay› önermifl ve endarterektomize
aortoiliac/femoral arteryel segmentleri bazen büyük
safen ven greftleri ile kombine olarak kullanarak,
enfeksiyon eliminasyonunda in situ otojen dokular›n
anastomotik ayr›lma, yalanc› anevrizma formasyonu ve
rüptür gibi enfektif komplikasyonlara direncini
göstermifllerdir(3,8). Seeger ve arkadafllar› da 1983 y›l›nda
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fiekil 3: Üç boyutlu CT anjiyografide superfisiyel femoral
venlerle oluflturulan aorto-bifemoral greftin görünümü



benzer yöntemlerle endarterektomize superfisiyel,
femoral, iliak ve aortik segmentler ile safen ven ve
sefalik venlerin kullan›m›n› % 20'lik bir morbidite ve
mortalite oran› ile önermifllerdir(9). Bu konuda baflka
çal›flmalarda da baflar›l› k›sa dönem sonuçlar›
verilmifltir. Otojen arteryel greftlerin (superficial femoral
arterlerin) aortik protez enfeksiyonlar›nda baflar›yla
uyguland›¤› yay›nlar mevcuttur(4,10).
Safen ven greftleri de enfeksiyon direnci aç›s›ndan tercih
edilmifl ve uygulanm›flt›r. Ancak büyük safen venler
aortoiliak/femoral pozisyonlarda kullan›ld›klar›nda uzun
dönem performanslar› düflüktür. Bunun sebebinin bu
venlerin çaplar›n›n, anastomoz edilen arterlere k›yasla
daha küçük olmas›, katlant› yapmaya yatk›n olmalar› ve
kapakç›k bölgelerinde fokal stenoz geliflmesi oldu¤u
belirlenmifltir(11). Ayr›ca safen ven greftlerinin neointimal
hiperplazi geliflimine oldukça yatk›n olmalar› da önemli
bir sorundur(9,11). Derin femoral venler ile
karfl›laflt›r›ld›klar›nda aç›kl›k oranlar› oldukça düflüktür.
‹ki y›ll›k takipte aç›kl›k oran› derin venlerde %100 iken
safen ven greftlerinde % 36 olarak bildirilmifltir(11).
Enfekte aortofemoral greft tedavisinde in situ
revaskülarizasyon için  derin venlerin kullan›m›na ilgi
giderek artmaktad›r. Özellikle superficial femoral venler
ve popliteal venlerin kullan›ld›¤› rekonstriksiyon
tekniklerine iliflkin artan say›da yay›n mevcuttur. Clagett
ve arkadafllar› ekstra-anatomik baypaslar›n aortoiliak-
femoral bölgedeki tatmin edici olmayan rekonstrüksiyon
sonuçlar› nedeniyle prostetik enfeksiyon tedavisinde
otojen süperfisiyel femoro-popliteal venlerin kullan›m›n›
önermifllerdir(3,11). Aorto-iliak ya da femoral
rekonstrüksiyonda otojen süperfisiyel femoro-popliteal
venlerin kullan›m›nda 5 y›ll›k primer aç›l›k oran›n› %83,
sekonder aç›kl›k oran›n› ise %100 olarak vermifllerdir.
Bu yöntemdeki olas› komplikasyonlar› ise kompartman
sendromu geliflmesi, bacak fasiyotomileri, derin venöz
tromboz, kal›c› ekstremite ödemi, femoral yara
enfeksiyonu ve alt ekstremitede parezi ve paralizi olarak
bildirmifllerdir. Nevelsteen ve arkadafllar› greft
enfeksiyonunda femoral ven kulland›klar› bir seride 5
y›ll›k primer aç›kl›k oran›n› %91 ve 5 y›ll›k yaflam
oran›n› % 60 olarak bildirmifllerdir. Geç ölümlerin
hiçbiri operatif prosedürle iliflkili olmay›p operatif
yaflam oran›n›n % 92 oldu¤unu belirtmifllerdir(2).
Jackson ve arkadafllar› aortik greft enfeksiyonlar›nda

superfisyel femoral ven kullan›m›nda verilen yüksek greft
aç›kl›k oranlar›n› göz önüne alarak aortofemoral baypasta
primer tedavi olarak superfisyel femoral ven grefti
kullan›m›n› Dacron greft kullan›m› ile karfl›laflt›rm›fllard›r.
Befl y›ll›k primer aç›kl›k oran›n› superfisiyel femoral ven
için %100, Dacron greft için ise sadece %56 olarak
vermifllerdir. Bu oranlarla superfisiyel femoral ven
kullan›m›n›n sadece reoperasyonlarda düflünülmeyip
aortofemoral baypas gerektiren durumlarda ilk seçenek
olabilece¤ini öne sürmüfllerdir(12).
Sonuç olarak prostetik aortik greft enfeksiyonu için
superfisiyel femoral ven kullanarak insitu otojen
rekonstriksiyon, alternatif bir cerrahi yöntemdir. Uzun
dönem aç›kl›k oranlar›n›n iyi olmas›, süperfisiyel
femoral venleri otojen rekonstriksiyon için de¤erli bir
donör damar haline getirmektedir.
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ay›n editör,
Derginizin 2004;13(1):11-15 say›s›nda yay›nlanan
"EXTRA-ANATOM‹K VE FEMORO-POPL‹TEAL
ARTER BYPASS CERRAH‹S‹ SONUÇLARIMIZ"
bafll›kl› Say›n Alper Sami KUNT taraf›ndan haz›rlanm›fl
makaleyi büyük dikkatle okudum. Periferik arter cerrahisi
ile yak›ndan ilgilenen birisi olarak yaz›da tart›fl›lmas›
gereken birkaç husus ve yanl›fll›klar›n oldu¤u
kan›s›nday›m.
Yay›nlanm›fl olan makalede 30 hastan›n sekizinde PTFE
greft ile Femoro-Femoral Bypass ve 22 hastan›n13’ünde
otolog safen ven, 9’unda da PTFE greft kullanarak,
femoro-popliteal bypass yap›ld›¤› belirtilmifltir. Femoro-
popliteal bypass’lar›n tümü distal ucu dizüstü popliteal
artere anastomoz edilmifltir. Hastalar›n tümü epidural
anestezi ile ameliyat edilmifltir. Bu anestezi fleklinin tüm
hastalarda neden kullan›ld›¤› net olarak ifade edilmemifltir.
Benim anlayabildi¤im kadar› ile ilave sistemik hastal›klar
sebebi ile bu anestezi modeli kullan›lm›fl ve genel
anesteziden kaç›n›lm›flt›r. Çünkü yaz›n›n hasta özellikleri
bölümünde 12 olguda hipertansiyon, 13 olguda koroner
arter hastal›¤›, 5 olguda KOAH ve 14 olguda ise gerek
insulin gerekse oral antidiyabetik kullanan hastalar oldu¤u
belirtilmifltir. Makalede Femoro-Femoral Crossover
ameliyat› uygulanan hastalara ait vasküler patolojiyi
tan›mlayan hiçbir  bilgi belirtilmemifltir. Bu hastalar›n kaç
yafl›nda oldu¤u, Crossover tekni¤inin neden tercih edildi¤i
belirtilmemifltir. Sadece cerrahi teknik bölümünde " genel
anestezi almas›n›n uygun olmad›¤› düflünülen koroner
arter hastal›¤› olan 2 olguya (%6.66), Kronik obstrüktif
akci¤er hastal›¤› olan 5 olguya (%16) daha önce çeflitli
nedenlerle laparotomi yap›lm›fl iki olgu (%6.66) dahil
olmak üzere tüm olgulara epidural anestezi alt›nda bypass
uyguland›" ifadesi kullan›lm›flt›r. Halbuki yukar›da da
belirtti¤im gibi hasta özellikleri bölümünde 13 olguda
koroner arter hastal›¤› oldugu belirtilmiflti. Bu durumda
koroner arter hastal›¤›n›n say›s›n›n hangisi oldu¤u da net
bir biçimde anlafl›lamamaktad›r. Bizim klinik
uygulamalar›m›z izole iliak arter t›kan›klar›nda birinci
tercih olarak giriflimsel radyoloji yöntemleri ile balon
dilatasyonu ve/veya stent yerlefltirilmesi yönündedir. Buna
uygun olmayan patolojilerde biz öncelikle extraperitoneal
protez greft ile aorta femoral veya aorta eksternal iliak
bypass tercih etmekteyiz. Bilindi¤i gibi anatomik olan bu
yaklafl›m›n erken dönem aç›kl›k oran›ndan ziyade uzun
dönem aç›kl›k oran› oldukça yüksektir. Biz klini¤imizde
femoro-femoral crossover tekni¤ini ço¤unlukla hayat
beklentisini k›saltan  ciddi sistemik hastal›k, daha öce bir
çok kez bat›n ameliyat› geçirmifl kiflilerde (hostile
abdomen), maligniteler ve  bat›na nafiz radyoterapi
alanlarda kullanmaktay›z. Bu tip hastalarda abdominal
aorta patolojisi var ise axillo-femoral ve femoro-femoral

bypass uygulamay› tercih etmekteyiz. Son y›llarda
özellikle genç hastalarda bat›n içi ameliyatlardan sonra
seksüel disfonksiyon geliflmemesi için bat›n giriflimleri
yerine tek tarafl› iliak arter patolojilerinde safen ven
kullanarak femoro-femoral crossover tekni¤ini de
kullanmaya bafllad›k. Yazarlar neden direkt femoro-
femoral crossover kulland›klar›n› ve crossover da neden
safen ven grefti kullanmad›klar›n› makale içersinde
anlatmam›fllard›r. 
Makalenin yine cerrahi teknik bölümünde postoperatif
dönemde yedi gün heparin (ki bunun dozu belirtilmemifl)
oral almaya bafllad›ktan sonrada oral antikoagülan ve
antiagregan tedavi baflland›¤› belirtilmifltir. Yani bu 22
hastan›n postoperatif birinci gününden itibaren a¤›zdan
alabildikleri düflünülürse alt› gün heparin+oral
antikoagülan+antiagregan› beraber mi alm›fllar. E¤er böyle
ise bu hastalarda herhangi bir kanama komplikasyonunun
geliflip geliflmedi¤ini merak etmekteyim. Ayr›ca hastalar›n
ortalama takip süresi olan 11±8 ay boyunca oral anti
koagülan ve beraberinde antiagregan kulllanmas› da bana
oldukça cesaretli bir tedavi modeli olarak gelmifltir.
Yaz›da dikkat edilmesi gereken bir di¤er konu 18 olgunun
Fontain s›n›flamas›na göre evre 4-5’de ve 12’sininde evre
3 olmas›d›r. Yani iskemik ülser ver iskemik kangrene
veya istirahat a¤r›s› olan bu hastalarda ameliyat
yap›ld›¤›na göre  temel amaç ya ampütasyon seviyesinin
yukar›ya çekilmesi yada ekstremite kurtar›lmas›d›r.
Makalede bu parametrelerle ilgili herhangi bir aç›kl›k
bulunmamaktad›r. Benim tecrübelerime göre bu kadar
iskemik olan ve %46.66’s› diyabetik olan bu hastalarda
infra-popliteal birkaç ek t›kay›c› lezyonun da olmas›
gereklidir. Bu gibi durumda diz alt›nda da ilave bypasslara
ihtiyaç duyulur ki ço¤u zaman bu bypasslar ekstremite
kurtar›c› bypasslard›r.  Hasta popülasyonunun ileri yafl
grubunda olmas› sebebi ile diyabetik ayak insidensinin de
belirgin yüksek olmas› gerekti¤i kan›s›nday›m. 
Son olarak Tart›flma bölümünde PTFE greftlerinin tekstil
greft oldu¤u bildirilmifltir. Fakat mevcut literatürde(1)

PTFE greftler non-tekstil greft oldu¤u  bildirilmektedir. 
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ay›n Editör,

Derginizin 2004;13(1): 11-15 say›s›nda yay›nlanan

Ekstra-anatomik ve femoro popliteal arter bypass

cerrahisi sonuçlar›m›z adl› yaz›ma Say›n Doç. Dr.

Erkan Kuralay taraf›ndan yap›lan ve taraf›ma

26.08.2005 tarihinde göndermifl oldu¤unuz nazik

elefltirileri okudum ve kendisine yaz›ma göstermifl

oldu¤u ilgi ve teveccühlerine sonsuz teflekkür eder

sayg›lar›m› sunar›m.

Say›n hocam›n makalem hakk›nda yazm›fl oldu¤u

de¤erli görüfl ve elefltirilerinden anlafl›ld›¤› üzere bu

olgularda neden genel anestezi kullanmad›¤›m, neden

balon dilatasyonu/ stent uygulamad›¤›m, neden safen

ven ile cross-over bypass yapmad›¤›m, neden uzun

süreli cesaretli antikoagülan ve antiagregan

kulland›¤›m ve  neden amputasyon yapmad›¤›m

sorulmaktad›r. Klini¤imizde bu tür olgulara cerrahi

tedavi endikasyon, operasyon flekli, uygulanan

anestezi flekli, medikal tedavi yöntemleri ve

gerekti¤inde amputasyon  uygulanmas› klasik kitaplar,

dünya literatürleri gözden geçirilerek ve klinik cerrahi

uygulamalar›m›z sonras›nda kazand›¤›m›z

deneyimlerimiz sonucunda (t›pk› say›n hocam›n kendi

klinik tecrübelerini özetledi¤i elefltirilerindeki

deneyimleri gibi) uygulamaktay›z.

Yaz›m›zda bilgisayar hatas›ndan dolay› taraf›mdan

hatal› olarak yaz›lan PTFE greftlerin tekstil oldu¤u

k›s›m için say›n hocamdan, derginizden ve tüm

okuyuculardan özür diler non-tekstil olarak

düzeltilmesinin arz ederim. Say›n Doç. Dr. Erkan

Kuralay hocama bu vesile ile teflekkürlerimi iletir,

sayg›lar›m› sunar›m.
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